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 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS- OG FRILUFTSANLEGG I 

RINGERIKE 2014 – 2026 

 

 

1. INNLEDNING 

 

Gjennom kommunens overordnede planlegging fastsettes mål for de ulike 

virksomheter. Det kommunale plansystemet består av en rekke ulike plandokumenter 

som sammen utgjør et samspill som skal beskrive lokalsamfunnets utfordringer og 

muligheter. Gjennom kommuneplanleggingen settes mål for utviklingen innenfor et 

spekter av samfunnsområder. De overordnede målene fastsettes i en kommuneplan 

som er langsiktig. Måldelen av kommuneplanen er et verktøy for langsiktige 

avveininger og prioriteringer. Den langsiktige delen består også av en arealdel. 

Arealdelen er kommunens overordna plan for arealer, hjemlet i plan- og 

bygningsloven. I gjeldende arealdel er det blant annet avsatt områder for følgende 

formål: friområder, idrettsanlegg, landbruks- natur-  og friluftsområder.  

Revidering av gjeldende kommuneplan er under arbeid, både areal- og samfunnsdel. 

Gjennom kommunens handlingsprogram og økonomiplan prioriteres kommunens 

ulike tiltak og kommunens oppgaver. Innenfor en rekke samfunnsområder utarbeides 

det egne kommunedelplaner for at man skal kunne gå grundigere inn i 

problemstillingene. 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsliv er planverktøyet for lokalsamfunnets 

ønsker, mål og prioriteringer for idretts- og friluftssektoren. Den danner også 

grunnlaget for søknader om spillemidler. 

1.2. Bakgrunn og prosess 

Kulturdepartementet framsatte i 1988 krav om at kommunene skulle utarbeide planer 

for utbygging av idrettsanlegg. Bakgrunnen for plankravet er at opparbeidelse og 

tilrettelegging av områder og anlegg for idrett og friluftsliv skal avklares gjennom en 

bred kommunal planprosess der alle aktører kan delta. 

Plankravet ble avløst av et nytt krav fra Kulturdepartementet gjennom rundskriv V-

35/93 hvor kravet også ble utvidet til å gjelde nærmiljøanlegg, anlegg og områder for 

friluftsliv og rehabilitering av idrettsanlegg. I den senere tid har begrepet idrett blitt 

utvidet til også å gjelde en rekke mer mosjonspregede aktiviteter og friluftsliv i 

nærmiljøet.  

Det er også et krav fra Kulturdepartementet at planen utarbeides som en 

kommuneplan, dvs følger Plan- og bygningslovens bestemmelser vedrørende 
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planprosess. Dette stiller videre krav til rulleringer (kortsiktig handlingsprogram), 

samordning og medvirkning. 

1.3 Definisjoner 

I arbeidet med planen har vi valgt følgende definisjoner for en del sentrale begrep: 

Fysisk aktivitet 

 Aktivitet i form av trening eller mosjon organisert i og utenfor lag tilsluttet 

idrettsforbundet. 

 Egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 

aktiviteter preget av lek. 

Idrett 

Med idrett forstås aktivitet i form av trening eller konkurranser i den organiserte 

idretten. 

Friluftsliv 

Opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. I 

Ringerike innebærer dette også friluftsaktivitet i bykjernen og sentrumsnære 

områder. 

Ordinære idrettsanlegg 

Ordinære idrettsanlegg er i hovedsak nært knyttet til konkurranse- og 

treningsvirksomhet for den organiserte idretten. De tekniske krav til mål og utforming 

av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til det enkelte særforbund. 

Nærmiljøanlegg 

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet. 

Anleggene ligger i hovedsak i tilknytning til bo- eller oppholdsområder. 

Nærmiljøanlegg er ikke utformet for å dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig 

aktivitet eller ordinær konkurranseidrett. 

Frilufts- og friområder 

Frilufts- og friområder er områder regulert for bruk av allmenheten. Eksempelvis 

parker, turveger, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet. 

I tillegg kommer utmarksområder som brukes med hjemmel i allemannsretten 

 

2. FØRINGER FOR ARBEIDET 
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2.1 Statlige føringer 

Statlige føringer - idrett 

Statens idrettspolitikk er nedfelt i St.meld nr 26 (2011-2012) «Den norske 

idrettsmodellen». Det er Kulturdepartementet som har ansvar for oppfølging av den 

statlige idrettspolitikken. Et viktig virkemiddel er tilretteleggingen for anleggsutbygging 

gjennom støtte fra spillemidlene. 

Den overordnede visjonen for statlig idrettspolitikk er idrett og fysisk aktivitet for alle. 

Dette innebærer at staten skal legge til rette for at alle som ønsker det skal ha 

mulighet til å delta i idrett eller drive egenorganisert fysisk aktivitet. 

Barn og unge er de viktigste målgruppene for den statlige anleggspolitikken. Barn er 

aldersgruppen 6-12 år, mens ungdom er definert som aldersgruppen 13-19 år. 

Regjeringen vil legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne 

delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger. Det er også et mål 

å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive kommer i aktivitet. 

Statlige føringer – folkehelse og friluftsliv  

Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, utjevner 

sosiale helseforskjeller, og sikrer at folkehelse prioriteres. Det skal satses på 

langsiktig og systematisk arbeid. Kommuner og fylkeskommuner skal identifisere 

utfordringer, fastsette mål og strategier i kommuneplaner og iverksette tiltak. 

Kommuner skal legge til rette for samarbeid med frivillige.  

2.2 Lokale føringer 

Det vises til «Kommunal planstrategi», vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, sak 

75/13 der rullering av kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg er tatt med i 

tabellen over planbehov. 

Kommunedelplanen skal bidra til å etterkomme de allerede vedtatte mål i 

Kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 30.08.2007. I 

kommuneplanens punkt 4.1. står det at det skal sikres tilstrekkelige arealer for 

boliger, handel, næring service, kultur og idrett, som kan bidra til å underbygge byens 

funksjon som regionhovedstad. Kommunedelplanen for gående og syklende og 

Grønn Plakat skal legges til grunn for planarbeidet. 

I Folkehelsemeldingen 2012-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 21.02.2013 heter 

det: «Barn og unge: Det vises til Folkehelsemeldingen for Ringerike som ble vedtatt 

21.02.13. Her er en av visjonene "Ringerike – best for barn". Meldinga inneholder en 

rekke mål og tiltak som bygger opp under visjonen. Med bakgrunn i dette vil barn bli 

et viktig tema i kommunens planarbeid framover. Det blir viktig å ha fokus på forhold 

som kan påvirke barns oppvekstmiljø. Det vises til planprogrammets kapittel 6.2 hvor 
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det gjøres nærmere rede for opplegg for medvirkning og involvering av barn og unge 

i kommuneplanprosessen. Barn har rett til lek og fritid, og når det gjelder arealbruk 

ivaretas dette blant annet i planbestemmelser med krav om opparbeiding av 

lekearealer. Registrering av barnetråkk er en egen metodikk som kan være godt 

redskap i ulike planarbeider. Barnetråkk skal gjennomføres på skolene i de prioriterte 

områdene, jf. sak om Livskraftige lokalsamfunn.» 

Man ønsker å legge til rette for en økt befolkningstetthet i Hønefoss sentrum, og i 

noen tettsteder. Nærmiljøanlegg for ungdom, f.eks. skateanlegg kan være alternative 

supplement til tradisjonelle idrettstilbud og være svært nyttig som et tilbud til 

byungdom.  

I sak om Livskraftige lokalsamfunn ble 7 områder prioritert for utvikling og vekst: Nes 

i Ådal, Hallingby, Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, Ask/Tyristrand og Sokna. 

(formannskapet 14.03.2013, sak 56/13.) 

2.3. Idrettens føringer 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er idrettens 

øverste organ. NIF har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis 

mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en 

positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som 

folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av 

frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygges på 

grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.» 

På idrettstinget i 2011 ble det vedtatt et idrettspolitisk dokument som gjelder 

tingperioden 2011-2015. Dokumentet inneholder en rekke målsettinger som idretten 

skal arbeide mot. I forordet står det blant annet: «En åpen og inkluderende idrett er 

valgt som hovedmål for idrettsperioden. Dette målet utfordrer oss alle på en rekke 

grunnleggende forhold og sammenhenger som er viktig for norsk idrett, som 

integrering, likeverd, toleranse, forståelse og respekt. Frivilligheten i idretten må gis 

nye vekstvilkår dersom målet om en åpen og mer inkluderende idrett skal nås og 

følgende innsatsområder er prioritert: 

 Aktiviteten i fokus, økt satsning på kompetanse 

- Å gjøre organisasjonen mer effektiv, skape mer aktivitet for hver krone 

 Sikre idrettens langsiktige finansiering på alle nivåer i norsk idrett. 

 Idrettsanlegg 

 Idrett og folkehelse, fysisk aktivitet i nærmiljøet, skolen og i arbeidslivet 

 Idrett og samfunn 

- Å gjøre organisasjonen til en mer synlig og tydelig samfunnsaktør» 
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2.4 Lokale føringer - friluftsliv 

Fysisk aktivitet er viktig både for den enkeltes opplevelse av glede og mestring, og gir 

positive effekter for den mentale og fysiske helsa. I St.meld. nr. 39 (2000-2001) 

Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet er det understreket at det er et nasjonalt 

politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, 

trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig. 

 Formålet med Friluftsloven er å verne friluftslivets grunnlag og å sikre allmennheten 

fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en 

helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, bevares og 

fremmes.  

Allemannsretten – retten til fri ferdsel, opphold og aktivitet i utmark – utgjør selve 

fundamentet for våre friluftstradisjoner. Det er viktig å verne om denne retten og bidra 

slik at befolkningen har de beste muligheter for å utøve ulike former for friluftsliv. I 

tillegg blir det stadig viktigere og føre friluftstradisjonene videre til de kommende 

generasjoner som nå i stadig større grad vokser opp i byer og tettsteder. 

Med økende stressnivå i samfunnet er det grunn til å tro at stadig flere vil søke etter 

ro og aktiviteter som gir avbrekk og overskudd i hverdagen. Det forventes at 

myndighetene vil legge stor vekt på å bedre generell folkehelse og livskvalitet i årene 

som kommer, og Samhandlingsreformen og ny folkehelselov understøtter dette. 

Folkehelseloven §4 slår fast at alle sektorene i kommunen har ansvar for 

folkehelsearbeidet lokalt.  I §7 samme lov finner man at kommunen skal iverksette 

nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelse-utfordringer. Dette kan blant 

annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, 

arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring m.m. 

 

3. SENTRALE UTVIKLINGSTREKK 

3.1 Fysisk aktivitet 

St, meld nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) 

påpeker ulike forhold. Blant barn og unge tyder mye på at gjennomsnittsvekten øker 

og at den fysiske hverdagsaktivitet minker hos mange. Det synes også å være en 

økning i antall personer som har kroppslig og psykiske plager. Blant den voksne 

befolkningen regner en med at over halvparten har et aktivitetsnivå som er lavere 

enn anbefalt. 

Forekomsten av overvekt og fedme øker i de fleste aldergrupper i Norge, som i 

mange andre land. Det er gjennomført et begrenset antall undersøkelser av vekten til 

den norske befolkningen. De undersøkelser som er gjennomført viser at blant de 

over 20 år er ca 65-70% av den mannlige befolkningen overvektig eller har utviklet 
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fedme, mens tilsvarende tall for kvinner er ca. 55 – 60%. Det konkluderes med at det 

er overhyppighet av overvekt og fedme i grupper med lav status og i enkelte 

innvandrergrupper. Det er mye som tyder på at helseplager knyttet til overvekt vil øke 

i årene som kommer. 

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert blant annet 

gjennom Aktivitetshåndboken, Fysisk aktivitet i Forebygging og behandling, utgitt av 

Helsedirektoratet i 2009. I følge Helsedirektoratet utgjorde de totale helseutgiftene i 

2007, både offentlige og private, 203 milliarder kroner. I gjennomsnitt betyr dette     

43 000 kroner per innbygger. Norge bruker 9% av brutto nasjonalprodukt (BNP) på 

helse. 

Fysisk aktivitet blant barn og unge 

Norges idrettshøgskole har nylig på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en 

større kartlegging av aktivitetsnivå blant 9- og 15-åringer sett i forhold til målet om 

minimum 60 minutters aktivitet.  

Resultater fra undersøkelsen er vist i tabell nedenfor. 

 9 år  15 år  

 Jenter Gutter Jenter Gutter 

Mindre enn 60 minutter 25% 9% 50% 46% 

Minst 60 minuttet 75% 91% 50% 54% 

 

Som en ser av tallene har 91% av de 9-årige guttene og 75% av de 9-årige jentene 

et fysisk aktivitetsnivå som tilfredsstiller anbefalingen om minimum 60 minutter daglig 

aktivitet. Blant 15-åringene tilfredsstilte 54% av guttene og 50% av jentene 

anbefalingen. Undersøkelsen viser at 9-åringene er 43% mer aktive enn 15-åringene. 

Studien viste videre at guttene, som et gjennomsnitt, var 15% mer aktive enn 

jentene. 

Det synes ikke å være forskjeller i aktivitetsnivå som kan tilskrives sosial posisjon, 

uttrykt ved foreldrenes utdanningsnivå. Studien viser heller ikke nevneverdige 

forskjeller mellom barn og ungdom med henholdsvis norske foreldre og innvandrere 

eller norskfødte med innvandrerbakgrunn. 

I undersøkelsen ble også kondisjonen testet. Her viste det seg at barn med foreldre 

med høy utdanning hadde bedre kondisjon enn barn med foreldre med lavere 

utdanning. Kartleggingen viste også at i Oslo hadde barn fra områder med lav sosial 

posisjon dårligere kondisjon enn barn fra områder med høy sosial posisjon. 
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Helsedirektoratet gjennomførte i 2008 en spørreundersøkelse blant de mellom 15 – 

79 år. Her svarer i underkant 70% at de mosjonerer regelmessig. 48% av kvinnene 

og 45% av mennene svarer at de går minst 10 minutter hver dag, men 7% av 

kvinnene og 6% av mennene svarer at de ikke har gått 10 minutter noen av de syv 

siste dagene før undersøkelsen. 

De mest populære aktivitetene er i følge denne undersøkelsen turgåing og friluftsliv 

fulgt av egentrening og å gå/sykle til jobb. 

Idrettshøgskolen har gjennomført en studie for Likestillings-  og 

diskrimineringsombudet. Her henvises det blant annet til tall fra Norsk Monitor 2007, 

som viser at 78,1% av kvinner over 15 år drev med trening eller mosjon minst en 

gang i uka. Blant menn hadde 70,7% et tilsvarende aktivitetsnivå. Andelen som 

trener har stort sett steget jevnt siden midten av 1990 tallet.  

Tabellen nedenfor viser hvor det er drevet fysisk aktivitet og idrett det siste året. 

Sammenhenger hvor en har drevet fysisk 

aktivitet sist år. 

Prosentandel menn Prosentandel 

kvinner 

I idrettslag 12,4 10,1 

I bedriftsidrettslag 6,2 3,1 

I privat treningsstudio, squashhall el.lign 16,7 26,6 

Sammen med 

venner/nabo/arbeidskamerater 

28,5 39,0 

Sammen med familie 40,3 41,6 

På private kurs/parti/klasser 3,1 13,3 

På egenhånd 76,2 71,3 

 

Det er relativt få, 12,4% av menn og 10,1% av kvinner,  som oppgir å ha trent i et 

idrettslag. De fleste trener alene eller sammen med familie og venner. 

3.2 Ungdata 2013 Ringerike 

Undersøkelsen ungdata 2013 er tatt opp blant ungdom i alderen 13-18 år fra 

Ringerike kommune og viser en del utfordringer med ungdommen i vårt distrikt. Vi 

skal heller ikke svartmale situasjonen fordi undersøkelsen viser også at mesteparten 

av ungdommene i vårt distrikt er organisert i et eller annet lag. 

I grafen under som er tatt opp i ungdomsskolene i Ringerike viser at 16 % av 

guttene og 17 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller foreninger, i tillegg har 
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hele 20 % av gutter og 28 % av jenter hatt frafall etter fylte 10 år. Det vil være viktig å 

fange opp disse gruppene. Undersøkelsen er meget relevant siden 811 (81%) elever 

har besvart. 

Samme undersøkelse er gjort blant videregående skoler i Ringerike. I grafen under 

viser at 15 % av guttene og 16 % av jentene aldri har vært med i noen lag eller 

foreninger, i tillegg har hele 37% av gutter og 41% av jenter hatt frafall etter fylte 10 

år. Undersøkelsen er meget relevant siden 758 (79%) elever har besvart. Vi ser her 

samme trend, men forsterket etter ungdomsskolen. Vi vil også se samme trenden 

under idrettsregistreringen lenger ut i dokumentet. 

Undersøkelsen viser at blant ungdomsskoleelevene trener kun 1/3 av elevene slik at 

de blir svette eller andpustne 1 gang i uka, mens vel 10 % trener sjeldnere enn 1 

gang i uka. De samme tallene kommer også frem blant elevene på videregående. De 

er forsterket blant de som ikke trener ukentlig.  

Grafene under her er hentet fra Ungdata 2013 i Ringerike kommune. 

Ungdomsskolen Videregående 
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Ungdomsskolen Videregående 

  

  

  

 

3.3 Deltagelse i idrettslagene i vårt distrikt 

Det var registrert 8.223 medlemskap i Ringeriksidretten pr 31.12.2013. Det er en 

nedgang på 1.052 medlemskap de siste seks årene. 

Det er registrert 57 idrettslag i Ringerike som er tilknyttet NIF (Norges idrettsforbund), 

en økning på 4. I tillegg har kommunen 46 bedriftsidrettslag.  
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Fordelingen på medlemsmassen i idrettslagene er: 

*Befolkning i Ringerike er hentet fra SSB. 

Følgende forhold er ved å merke seg 

En trend som vises godt er når en person har fylt 20 år så er frafallet stort fra aktiv 

idrett og trenden viser også at blant kvinner er frafallet nesten det dobbelte av menn. 

På aldersbestemte trinn er det stor aktivitet både blant barn og unge. 

  

Tabellen viser antall aktive i Ringeriksidretten pr særforbund. 

 

M0-

5 

M6-

12 

M13

-19 

M20

-25 

M26

- 

K0-

5 

K6

-

12 

K13

-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Alpint 1 24 3 0 4 1 7 2 0 3 32 13 45 

Basket 0 13 42 8 27 0 3 22 0 27 90 52 142 

Boksing 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Bowling 0 0 2 2 19 0 1 2 1 5 23 9 32 

Brett 0 7 40 10 10 0 1 7 5 11 67 24 91 

Bryting 1 10 6 2 3 0 0 0 0 0 22 0 22 

Bueskyting 0 2 0 2 8 0 2 0 0 0 12 2 14 

Chearleadin

g 
0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 9 9 

Dans 
             

Discsport 0 0 2 2 8 0 0 2 0 1 12 3 15 

Medlemskap 

i 

Ringerike 

Menn 

0-5 år 

Menn  

6-12 år 

Menn  

13-19 år 

Menn  

20-25 år 

Menn 

26> år 

Kvinne

r 0-5 år 

Kvinner 

6-12 år 

Kvinner  

13-19 år 

Kvinner 

20-25 år 

Kvinner 

26> år 

Menn  

Sum 

Kvinner  

Sum Total 

Januar 2014 132 1115 830 322 2400 127 944 618 191 1544 4799 3424 8223 

Befolkning i 

Ringerike 

2013* 

952 1143 1247 1213 10061 907 1040 1231 1104 10502 14616 

Under 

67 

(12642) 

14784 

Under 67 

12201 

29400 
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M0-

5 

M6-

12 

M13

-19 

M20

-25 

M26

- 

K0-

5 

K6

-

12 

K13

-19 

K20

-25 

K26

- 

M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Fleridretter 

(barn) 
8 5 8 6 30 11 21 44 41 384 57 501 558 

Fotball 12 531 346 89 183 0 
20

7 
116 5 35 1161 363 1524 

Friidrett 24 52 40 16 118 19 82 68 17 175 250 361 611 

Golf 0 13 26 18 165 0 4 9 2 63 222 78 300 

Gymnastikk 

og Turn 
0 36 19 7 12 0 

11

7 
16 2 42 74 177 251 

Hundekjør. 0 0 0 0 31 0 0 0 0 21 31 21 52 

Håndball 0 77 0 0 16 0 
23

4 
237 11 80 93 562 655 

Innebandy 0 0 0 20 0 0 0 0 10 0 20 10 30 

Ishockey 4 36 17 17 33 4 21 6 0 6 107 37 144 

Judo 0 13 16 1 5 0 6 3 0 1 35 10 45 

Karate 0 29 28 11 29 0 22 16 8 10 97 56 153 

Luftsport 1 2 4 6 183 0 0 2 2 3 196 7 203 

Luftsport / 

Fallskjerm 
0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 5 2 7 

Motorsport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Orientering 0 21 13 4 67 4 13 15 3 45 105 80 185 

Riding 2 3 1 0 10 5 61 55 11 47 16 179 195 

Ski 16 68 14 16 113 20 89 14 12 79 227 214 441 

Skiskyting 0 13 20 2 24 0 2 13 0 7 59 22 81 

Skyting 0 0 5 4 107 0 0 0 2 7 116 9 125 

Snowboard 0 0 0 0 99 0 0 0 0 36 99 36 135 

Soft- og 

baseball 
0 12 5 0 10 0 6 0 1 5 27 12 39 

Sportsaerob 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Svømming 0 35 5 10 18 0 40 10 4 13 68 67 135 
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M 

Sum 

K 

Sum 
Total 

Sykling 0 35 50 84 250 0 13 12 9 16 419 50 469 

Taekwondo 0 76 35 2 11 0 30 7 0 6 124 43 167 

Tennis 0 13 9 4 68 0 6 15 1 17 94 39 133 

Triatlon 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 5 2 7 

Volleyball / 

Sandvolleyb 
0 0 10 3 16 0 2 42 0 7 19 51 80 

 

Trenden blant idrettene i Ringerike, som ellers i landet, viser at fotball er den 

dominerende idretten blant gutter mens håndball er den største idretten blant jenter, 

men ikke så dominerende som fotball er blant guttene. Blant vinteridrettene er ski 

den klart største idretten. Tallene for skyting ville nok ha vært en god del større om vi 

hadde hatt med tallene for det frivillige skyttervesen som ikke er tilsluttet NIF.  

I tallene over her er ikke bedriftsidretten innregnet. Anleggssituasjonen for bedrifts-

idretten de siste årene har vært slik at en ikke har fått plass innendørs 

3.4 Sentrale utviklingstrekk friluftsliv/jakt/fiske 

Gjeldende friluftspolitikk legger til grunn at friluftsliv er ”opphold og fysisk aktivitet i 

friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser”. Friluftsliv har utviklet 

seg til å bli en av de mest utbredte fritidsaktivitetene for en stadig større del av den 

norske befolkningen. Det kan praktiseres av alle generasjoner, det er billig, og det er 

påvist store fysiske og psykiske gevinster for de som deltar.  

 Nettobesparelse i helsevesenet er anslått til 28 000-47 000 kroner per 30-årige 

person som blir moderat fysisk aktiv. 

Økt fokus fra sentrale myndigheter har ført til en stadig større bevisstgjøring på 

hvilken viktig rolle friluftslivet spiller i et folkehelseperspektiv. Myndighetene har 

imidlertid få muligheter utenom skolen til å påtvinge mennesker aktivitet. Man er 

derfor avhengig av å tilrettelegge for aktiviteter som er attraktive og tilgjengelige. 

Stimulering gjennom ulike støtteordninger har også medvirket til en positiv utvikling 

av satsing på ulike friluftsaktiviteter. 

Ringerike kommune har rike muligheter for utøvelse av friluftsliv, og marka, 

høyfjellspartiene, elver og vann blir mye brukt i friluftssammenheng. Det eksisterer 

bl.a. et godt utvalg av merkede turstier, skiløyper, sykkeltraseer, turposter, 

overnattingskoier og badeplasser spredt i kommunen.  
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Nærmiljøet er en stadig viktigere arena for fysisk aktivitet, og friluftsaktiviteter som 

sykling, turgåing og bading utøves av mange i de bynære områdene. Tradisjonelle 

aktiviteter som skigåing og vandreturer utgjør hovedvekten, men sykling og padling 

har også etter hvert blitt mer utbredt. Distriktet byr i tillegg på svært gode muligheter 

for både jakt og fiske, og mange er aktive utøvere av denne delen av friluftslivet. Det 

er ønskelig at det tilrettelegges for fiskeplasser for funksjonshemmede. 

Trenden viser at tilslutningen til friluftslivsaktiviteter er stigende, men at de mer 

tradisjonelle aktivitetene som sopp- og bærplukking, skiturer og fiske er på vei 

nedover, spesielt for enkelte deler av befolkningen. Dette gjør seg særlig gjeldende 

blant ungdom hvor vi opplever en større oppslutning om nye og mer spesialiserte 

aktiviteter (eks. snowboard, alpint, terrengsykling m.m.). 

3.5. Utfordringer 

Hvordan øke aktiviteten hos de inaktive? 

Forskjellen mellom de fysisk aktive og de som ikke er det, øker. Den største 

utfordringen er hos de som ikke er fysisk aktive i dag. Målet er at det skal være 

enklere for innbyggerne å gjøre sunne valg. Kommunen har ansvaret for å 

tilrettelegge for at folk kan være fysisk aktive i hverdagen. Dette forutsetter at det blir 

laget gang- og sykkelveier, trygge gode utemiljøer og lett tilgang til natur-, lek- og 

rekreasjonsområder. 

Skolen som arena for fysisk aktivitet: 

Utfordringen vil for en stor grad knytte seg til utforming av skolens uteområder, 

innholdsutvikling i SFO og samarbeid med idretten og andre aktører om etablering av 

aktivitetstilbud etter skoletid: 

 I hvilken grad skal det fortsatt satses på utvikling av skolens nærområder med 

sikte på å øke det fysiske aktivitetsnivået blant barn og unge? 

 Hvilken rolle kan idrettslagene ha i forhold til innholdet i skolens SFO tilbud? 

 Hvordan stimulerer idretten og andre aktører til sikre tilbud om fysisk aktivitet 

for (inaktiv) ungdom? 

Hvilket friluftsliv skal kommunen legge til rette for? 

En stadig større del av befolkningen bor i byer og tettsteder. Det fører til økt behov 

for grøntområder og utfartsområder i nærheten av bostedene. I tillegg til at slike 

områder vil øke tilgjengeligheten til naturopplevelser, vil det ha en gunstig effekt på 

folkehelsen og redusere bilbruk/klimautslipp.  
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5. VURDERING KOMMUNEDELPLAN 2009 – 2013  

5.1. Anlegg  

Grafen under viser fordeling på og type anlegg det er mottatt spillemidler til i 

Ringerike kommune i perioden 2009 -2013. Kommuneanlegg er ordinære idretts- og 

friluftsanlegg, nærmiljøanlegg er anlegg for fysisk aktivitet som er åpne og 

tilgjengelige for alle.

 

Kilde: Idrettsanlegg.no 

Arrangementer 

Det arrangeres små og store arrangementer i kommunen, bl.a. har Ringerike 

bowlingklubb arrangert NM aktiv junior og NM aktiv senior i 2010 med henholdsvis 60 

og 230 deltakere. I november 2011 ble det arrangert NM lag aktiv med 56 lag a 5 

spillere og i februar 2012 NM Veteran med 220 spillere. 

Hønefoss ballklubb arrangerer hvert år Knøttefestivalen. Denne festivalen har vært 

arrangert i over 30 år og antall lag har de siste årene ligget på 200, med ca 2000 

spillere og 4-5000 tilskuere.  

Norges Orienteringsforbund har en rekke ganger lagt uttakingsløp til Ringerike, sist i 

2012 med uttaking til VM der området Kihlemoen-Oppenåsen ble brukt. I 2015 er 
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klubbene Viul OK, Fossekallen il og Ringerike o-lag tildelt NM i ultralangdistanse som 

vil foregå på Eggemoen. 

Andre årlige arrangement er Ringerike Grand Prix, Ringeriksmaraton og nylig er det 

etablert Ti på Topp Ringerike. 

5.2. Idrettsanlegg i Ringerike (kilde: Idrettsanlegg.no og info fra 

idrettslagene) 

Bad og svømmeanlegg 

Vi har regionsanlegg på Helgelandsmoen i Hole kommune som Ringerike er deleier i. 

Bowlinganlegg 

Privateide Hønefoss bowlingsenter har et av Norges beste anlegg med 16 baner. 

Flerbrukshaller 

En standard for hallkapasitet er at det bør være en full hallflate pr. 5000 innbyggere i 

en kommune. Det vil si at med Ringerike sin befolkning på ca. 30.000 personer så 

skal det være 6 hallflater. Når den nye hallen kommer så har den 3 hallflater, vi har 1 

hallflate på Tyristrand. I tillegg har Hallingby 1 hallflate som ikke holder internasjonale 

mål. Dagens situasjon er at Ringerikshallen er vedtatt solgt og plasthallen i sentrum 

er tenkt revet. Ringeriksregionen trenger 6 hallflater så det bør tas en vurdering på 

om disse hallene bør bestå. 

Fotballanlegg 

Det er 33 fotballbaner i vårt distrikt fordelt på 5 kunstgressbaner, 13 gressbaner, 15 

grusbaner.   

I idrettsparken vil det etter bygging av ny flerbrukshall være følgende baner 

tilgjengelig; Gressbane 1 ved friidrettsanlegget, gressbane 2 bak ishallen, 3 stk 

minibaner mellom korttribunen og AKA arena og Ringeriksgata, 2 stk minibaner 

mellom gressbane 1 og Ringeriksgata, kunstgressbane AKA Arena og 

Kunstgresshallen. Dette vil bety en reduksjon av 7 stk minibaner der ny flerbrukshall 

bygges. 

Friidrett: 

Det er i dag 3 anlegg for friidrett i vårt distrikt. På Hallingby og Sokna er det 

grusbaner mens i Hønefoss Idrettspark er det kunststoffbane. 

Golfanlegg 

Det er 1 stk. 9 hulls golfanlegg på Ringmoen. I tillegg er det en 18 hullsbane i Hole 

som benyttes av Ringeriksspillere.  
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Hestesportanlegg 

Det er 5 Ridebaner, 3 ridehaller, 1 ridesti, 1 travbane og 3 staller i vårt distrikt. 

Is anlegg 

Schjongshallen er eneste isanlegg vi har i distriktet. Hallen har sprengt kapasitet 

samt er pr. i dag ikke godkjent for spill i øverste divisjon. Skulle Ringerike 

Ishockeyklubb rykke opp trengs det en ny ishall i vårt distrikt, det ville også hjelpe på 

rekrutteringen blant barn og unge. Hallen kan også inneholde en curling bane. Når 

det gjelder skøytebane er Ringerike eier av en del av regionsanlegget på Jevnaker. 

Luftsportanlegg 

Det finnes i dag ingen luftsportanlegg i vårt distrikt. Noen holder til på Eggemoen 

privateide flyplass. 

Orienteringskart 

Det er i dag 35 eksisterende Orienteringskart. Det er 15 nærmiljøkart.  

Ski og alpinanlegg:  

Ringerike har et velutviklet løypenett med 66 skiløyper og flere lysløyper spredd rundt 

i distriktet. 

Lysløypene ligger på Nes i Ådal, Hallingby, Eggemoen, Ringkollen, Tyristrand, 

Hovsmarka, Heradsbygda, Åsbygda, Ringmoen, Åsa, Veme, Stranden og Sokna. Det 

er 8 hoppbakker og 2 alpinanlegg i Ringerike. 

Skytteranlegg: 

Det er 2 leirduebaner, 2 utendørs pistolbaner, 1 skiskytteranlegg i Hovsmarka, 4 

innendørs skytterbaner hvorav den eneste pistolbanen ligger i Ringerikshallen som er 

besluttet nedlagt, 16 skytterbaner fra 50 til 300 meter og 1 skytterhus. 

Squashanlegg 

Det er et anlegg i distriktet, i Ringerikshallen. 

Tennisanlegg 

Vi har 2 utendørs tennisbaner og 1 tennisanlegg i distriktet. I tillegg er det en 

privateid bane ved Klækken hotell. 

Turnanlegg 

Det bygges ny turnhall i forbindelse med ny flerbrukshall som skal stå ferdig i 2015. 
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5.3. Friluftsområder 

 I forbindelse med arealdelen har areal- og byplankontoret utarbeidet en 

temautredning om bynære friluftsområder. Her har kommunen kartlagt og verdisatt 

bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Rapporten er en del av kunnskapsgrunnlaget 

til arbeidet med ny arealdel. Arbeidet ble startet fordi kommunen så at flere av de 

bynære friluftsområdene rundt Hønefoss var truet av nedbygging eller andre tiltak 

som reduserer kvaliteten på friluftslivsopplevelsen eller gjør friluftsliv umulig. 

Hvelven 

Er et lite område som er best egnet til ettermiddagsturer eller kortere turer. Området 

består av en flat høyde og en rygg som strekker seg langs elva ned mot Eikli gård. 

Terrenget er kupert rundt ryggen. Området kan kombineres med bruk av Bærenga 

om vinteren. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de som bor nærmest. 

Området brukes av barnehagen i nærheten og er tilrettelagt med lavvo. 

Bærenga 

Et lite område som egner seg for korte turer. Ridesenteret er en aktiv bruker. 

Vinterstid kan området kombineres med Hvelven. Det er et godt stinett i området, 

som også tråkkes opp vinterstid. Området er nær bebyggelse og er verdifullt for de 

som bor nærmest. 

Tanbergmoen/Krakstadmarka 

Området ligger nær Hønefoss men er litt utilgjengelig fordi Storelva renner mellom 

området og byen. Området er av en slik størrelse at det er mulig å gå lengre turer og 

dagsturer, deler av pilegrimsleden går gjennom området. Utover pilegrimsleden er 

det ikke merket stier eller løyper, men det er en del tråkk i området. Om en følger 

Pilegrimsleden sør for området kommer en forbi Stavhella, som er en flott plass med 

godt utsikt og mye historie. 

Hovsenga 

Er et lite friluftsområde ved Randselva nært Hønefoss sentrum. Hovsenga er et fint 

mål om man går turstiene langs Storelva og Randselva gjennom byen. Området er 

tilrettelagt for grilling. Hovsenga har et rikt fugle- og planteliv, og på grunn av elva er 

landskapet her unikt. Området er tilrettelagt med benker og sti langs elva og er 

tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Livmarka 

Dette er et lite nærturområde ved bebyggelsen nederst i Vesternbakken. Landskapet 

er kupert med bratte rygger. Om vinteren tråkkes det opp stier i snøen slik at området 

er fint for fotturer vinterstid, og den dyrka marka kan tas i bruk slik at området blir 

større. Sommerstid er området med begrenset. 
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Eggemoen 

Landskapet er flatt og området består stort sett av furuskog. Sommerstid er det breie 

stier på skogsbunn. Stiene kan brukes med barnevogn, rullator og rullestol. Vinterstid 

er det oppkjørte skiløyper. Lysløypa er 10 km lang. Stiene er merket i runder på 5 og 

10 km. Eggemoen er mye brukt av idrettslag og andre organisasjoner til trening. 

Hovsmarka/Børdalsmoen 

Området ligger i gå- og sykkelavstand fra Hønefoss. Landskapet er lett kupert med 

korte, bratte bakker. I Hovsmarka er det asfalterte turveier som brukes til rulleski og 

turer med barnevogn og rullestol, samt vanlige fotturer og jogging. Hønefoss 

skiskytterklubb er blant de faste brukerne av området og har tilrettelagt deler av det. 

På Børdalsmoen er det furuskog og turstier på skogsbunn. Områdene brukes av flere 

idrettslag til trening. Områdene ses i sammenheng til tross for at det er noe forskjellig 

bruk. Begge områdene brukes mye. 

Hensmoen 

Landskapet er forholdsvis flatt og kledd med furuskog. På furumoen ligger to vann, 

Storetjern og Vesletjern. I tilknytning til området ligger et grusuttak og et 

industriområde. Det er opparbeidet turstier sommerstid som kan brukes med 

barnevogn. Området brukes hovedsakelig på barmark. Hensmoen brukes i stor grad 

av folk som bor i området. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset. 

Kilemoen 

Kilemoen brukes av folk fra hele Hønefoss til fotturer og jogging. Terrenget er lett 

kupert i forhold til de andre furumoene på Ringerike. I området er det skiltet en 5 km 

lang tursti, i tillegg til andre, umerkete stier. Området er mest brukt på barmark, det er 

lite opptråkka stier her vinterstid. Grunnet tett skog er solforhold og utsikt begrenset. 

Oppenåsen/Heggen 

Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda, Heggen og et 

tilhørende område nordvest for Oppenåsen. Områdene brukes i hovedsak av 

beboere i Heradsbygda med gangavstand. Landskapet er delvis kupert og består av 

tett skog. I området er det mange turstier og skiløyper, samt en lysløype. Området er 

fint for både kortere turer og lengre dagsturer. Den finnes kart over skiløyper og 

merka stier. Området er ikke tilrettelagt for funksjonshemmede. 

Rognerud 

Området ligger nord for Oppenåsen og øst for Heggen. Det er lite opparbeida turstier 

i området. Terrenget er lett kupert og preget av hogst. Noen steder er det god utsikt 

over Begna. Området brukes mest til fotturer og til sanking av bær og sopp. 
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Veienmarka 

Veienmarka er et forholdsvis lite område nær Hønefoss. Området består i hovedsak 

av dyrket mark og grusveier, og er ideelt for kortere turer. Området fungerer også 

som korridor mot Oppenåsen/Heggen og Sørumsmarka. Veienmarka er flat og har 

gode solforhold. Området brukes mest til fotturer og sykling. 

Prestmoen 

Prestmoen er en furumo som ligger et stykke sør for Hønefoss sentrum, og er fin for 

kortere fotturer og joggeturer. Området er flatt, og ligger inn mot Storelva i nord. 

Området brukes hele året men tilrettelegges ikke for skigåing. 

Hvervenmoen 

Ligger nær Hønefoss og er et område som primært brukes til jogging og fotturer. 

Området har en størrelse som tillater kortere turer og joggeturer, og ligger lett 

tilgjengelig fra Hønefoss for gående og syklende. Terrenget er hovedsakelig flatt med 

furuskog. Det er flere turstier og noen grusveier i området, som til sammen utgjør et 

nett for fotturer og jogging. Deler av stiene er merket som joggetrasé. Stier tråkkes 

opp om vinteren. 

Gullerudmarka 

Området ligger øst for Hønefoss med variert terreng og området består av noe skog 

og noe dyrket mark. Det er en del stier her til bruk sommerstid, men det er ukjent 

hvordan området er vinterstid. Det er ikke kjente skiløyper i området. Det finnes 

orienteringsposter i området. 

Sandtangen 

Ligger i et område ved Begna nord for Hønefoss.  Brukes bl a til bading, og det går 

en grusvei gjennom området. Området er lite. 

Røsholmstranda 

Røsholmstranda er et område som i hovedsak brukes til bading. Stranda er svært 

langgrunn og dermed fin for barn. Om sommeren er stranda mye brukt til bading, 

grilling m.m. Om sommeren er det åpen kiosk i tilknytning til badestranda. Det er et 

rikt fugleliv her og fotografering er nevnt som en aktivitet i området. På stranden er 

det tilrettelagt med flere sandvolleyballbaner og toaletter. 

Petersøya 

Petersøya er en halvøy i Storelva midt i Hønefoss sentrum. Øya er ikke stor men 

rommer en gresslette og en sti langs elvekanten rundt hele øya. Øya er delvis 

skogkledt. Den er en naturlig del av elvestien langs Storelva og Randselva gjennom 
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byen, og den brukes stort sett til fotturer og jogging. Sett i tilknytning til 

Schjongslunden er Petersøya et friluftsområde med svært store verdier. 

St. Hanshaugen 

Området ligger nord i Hønefoss sentrum. Området består av to sammenhengende 

hauger med gress og trær. St. Hanshaugen er et turmål, gjerne i sammenheng med 

Petersøya og Nordre Park. Det går en sti mellom de to haugene og opp på den ene. 

Området er et viktig nærområde og er en av få gode akebakker i byen. 

Schjongslund 

Schjongslund er et frilufts- og treningsområde nært sentrum i Hønefoss. Området er 

omkranset av Storelva på tre kanter, og terrenget er flatt. Området brukes til jogging 

og fotturer i tillegg til bruk av anleggene i området som blant annet er tilpasset 

hallidretter, fotball og friidrett. Det er gode parkeringsforhold, men området brukes 

mest av folk som går hjemmefra til området. Langs ytterkanten av området, ved 

elvekanten, går en sti som er merket for hver hundrede meter. Det er en blanding av 

skog og åpne gressletter. Det er badeplass på vestsiden av området. Området 

brukes mye hele året. 

Ringerike O-lag har laget følgende oversikt over bynære friluftsområder: 

Område Eggemoen, område nr 7 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utgir nytt kart i 2013 og arrangerer 2-dagers nasjonalt løp i 

august. 

Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og 

deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015 

Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye av folk til turgåing og trening 

gjennom hele året. 
Fast trasé for Eggemomila som arrangeres årlig i september/oktober 

Prioritering Svært viktig område 
Annet Interessante kulturminner i området. 

Området henger sammen med større friluftsområder både nordover i 

Vågårdsåsen/Buttentjernområdet med mer, og østover i Jevnaker. 

Til tider kan lukt fra Trollmyra og støy fra annen virksomhet redusere 

opplevelseskvalitetene i deler av området. 

I forhold til vår bruk er avgrensinga av området litt snau – vi bruker også 

Nærstadmarka med sine spesielle terrengformasjoner (raviner). 

 
Område Børdalsmoen/Hovsmarka, område nr 8 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Hov U-skole og Ullerål skole. 

Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser. Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for 

funksjonshemmede). 

Hele området dekkes av orienteringskart, sist oppdatert i 2012. 
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ROL hadde sist år trening i vinterhalvåret fra Ullerål skole og brukte da 

området så godt som ukentlig. 
Annen bruk Viktig område for mange andre idretter også (skiskyting, ski, sykling), trening 

og turgåing.  
Prioritering Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Hensmoen, område nr 9 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Kan også brukes til pre-o (o-aktivitet for funksjonshemmede). 

Hele området dekkes av orienteringskart (Fossekallen) oppdatert 2011. 

Har kvaliteter for orientering som gjør det interessant for løp på toppnivå, og 

deler vil bli brukt til NM Ultralangdistanse i 2015 

Et av områdene som både Fossekallen og ROL bruker mest. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet  

 
Område Kilemoen, område nr 10 
Bruk til orientering Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Et av områdene ROL bruker mest. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Oppenåsen/Heggen og Rognerud – denne kombinasjonsmuligheten er en 

særlig kvalitet for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet  

 
Område Oppenåsen/Heggen, område nr 11 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Helgerud skole. 

Området brukes mye til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; 

nybegynneropplæring, trening, tur-orientering, konkurranser. 

Hele området dekkes av orienteringskart. 

Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Et av områdene ROL bruker mest. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Rognerud og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en særlig kvalitet 

for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig område 
Annet Mange kan bruke området uten bruk av bil. 

 
Område Rognerud, område 12 
Bruk til orientering Området brukes til et vidt spekter av orienteringsaktiviteter; trening, tur-

orientering, konkurranser. 
Hele området dekkes av orienteringskart. 
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Ringerike o-lag utga nytt kart i 2011, oppdatert i 2012 i forbindelse med 

uttakingsløp til VM i orientering. 

Området henger sammen med og brukes i sammenheng med områdene 

Oppenåsen/Heggen og Kilemoen – denne kombinasjonsmuligheten er en 

særlig kvalitet for o-idrett. 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes noe til turgåing. 
Prioritering Viktig som en del av det sammenhengende friluftsområdet fra Oppenåsen, 

men har ikke utprega nærområde-funksjon. 
Annet  

 
Område Veienmarka, område 14 
Bruk til orientering Området er godt egna til orientering for Veienmarka U-skole. 

Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser.  

ROL har ikke brukt området mye de siste årene, men det har potensial for økt 

bruk. 
Annen bruk Vi har ikke kjennskap til bruk. 
Prioritering Viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Hvervenmoen, område 15 
Bruk til orientering Området er godt egna for nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

mindre konkurranser.  
ROL bruker området jevnlig.  

Det er orienteringskart over hele området (Kartverkets bedriftsidrettslag) 
Annen bruk Vårt inntrykk er at området brukes mye til trening og turgåing. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde 
Annet  

 
Område Petersøya, område 21 
Bruk til orientering Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser – 

særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Schjongslunden. 
ROL har kart over området. 

Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes mye til trening og turgåing – men har 

potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område St Hanshaugen, område 22 
Bruk til orientering Aktuelt område for orientering for Hønefoss skole. 

Området brukes noe til nybegynneropplæring og trening, og er i sammenheng 

med gatene rundt interessant for sprint-orientering. 

ROL har kart over området. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing – men har 

potensial for økt bruk ved bedre tilrettelegging. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 
Område Schjongslunden, område 23 
Bruk til orientering Området er godt egna for orientering for Eikli skole og Videregående. 

Området brukes til nybegynneropplæring, trening og mindre konkurranser – 

særlig sprint-orientering. Brukes i stor grad sammen med Petersøya. 
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ROL har oppdatert kart over området (2012). 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes svært mye til trening og turgåing. 
Prioritering Et av de aller viktigste nærfriluftsområdene til Hønefoss. 
Annet Et av områdene som mange kan nå uten bruk av bil. 

 

 

Andre bynære friluftsområder – ikke med i kommunens opplisting 
Område Aurenhaugen 
Bruk til orientering Området er egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og mindre 

konkurranser. Brukes bl.a. årlig av Vang skole til ”skolesprinten” i 

orientering. 
ROL har kart over området fra 1998, og har brukt området lite de siste årene. 

Området har potensial for økt bruk, men parkeringsmuligheter er en 

begrensning. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes noe til trening og turgåing. 
Prioritering Viktig nærfriluftsområde 
Annet  

 
Område Gullerudmarka 
Bruk til orientering Området er godt egna til nybegynneropplæring, trening, tur-orientering og 

konkurranser. 
Fossekallen har kart over området, oppdatert 2003. 

Begrensa parkeringsmuligheter i Klekkenområdet. 
Annen bruk Vårt inntrykk at området brukes mye til turgåing og trening. 
Prioritering Svært viktig nærfriluftsområde. 
Annet Området er en del av større friluftsområde med spesielle naturkvaliteter 

(naturreservat), men slik at det er vanskelig å avgrense hva som er 

”nærfriluftsområdet”. Viktig område også fra Vegård (der det er bedre 

parkeringsmuligheter/atkomst fra bl.a. skolen). 

 

 

5.4 Byidrett 

Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, har laget en mulighetsstudie om 

byidrett: 

«Bakgrunn: 

Ringerike kommune ønsker å utrede muligheten for å kunne etablere områder for 

uorganisert lek og idrett i sentrum av Hønefoss. Grunnen til denne utredningen er å 

kunne tilføre liv og røre i sentrumsområdet, samt å gi muligheten til å forbedre den 

generelle folkehelsen for byens innbyggere. 

Mål  

1. Legge til rette for uorganisert lek og idrett 

2. Skape liv og røre i sentrum av Hønefoss 

3. Bedre folkehelsen 
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Fremgangsmåte og kriterier for aktuelle områder for byidrett. 

Det ble først definert et avgrenset område som lå i nærheten av Hønefoss sentrum. 

Det ble så kartlagt hvilke områder som var i kommunens eie, og deretter hvilke 

områder som hadde en akseptabel størrelse. 

Områdeavgrensning 

Avgrensningen vil være fra Eikli i sør, Tolpinrud og Veien i vest og Holtangen i Nord. 

Innenfor plangrensen ble det funnet 12 aktuelle områder som oppfylte kravene, som 

vist tabell: 

Område  Gnr./Bnr.  Areal 

(kvm)  

Ringerike v.g.s  38/73  8900  

Eikli Skole  38/37  13800  

Schjongslund  318/346  184968  

Petersøya  318/250/01  50000  

Livbanen og Søndrepark  318/59, 318/40, 318/183  21500  

Parkeringsplass ved Tippen  318/98  2900  

Område bak Byggmakker  318/497  3600  

Parkering bak Tinghuset  318/15, 318/13  1000  

Blomsgate  45/13  3100  

Gladtvedt  317/149  9700  

Nordrepark  317/328, 317/329, 317/327, 317/326, 317/317  7000  

St. Hanshaugen  317/211, 317/205, 317/275, 317/247  35500  

 

Alternative lokaliseringsstrategier 

Det er tre alternative måter å organisere og lokalisere byidretten på: 

1. Samle all aktivitet på ett sted 

2. Spre aktivitetene jevnt utover på flere steder 

3. Konsentrere seg om å etablere ett område med mesteparten av aktivitetene, 

og spre de resterende aktivitetene til andre strategiske områder. 
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Ved å samle all aktivitet på et sted vil det være større mulighet for at man får aktivitet 

på stedet gjennom hele døgnet og bruken av de ulike innretninger kan variere 

gjennom døgnet og årstidene. Man vil få et sted hvor alderssammensetningen vil gå 

fra de aller yngste til eldre barn og ungdom, til foreldre og besteforeldre som er med 

som følge. Dette vil igjen bety at man vil få et sterkt målpunkt. Om en sprer 

aktivitetene vil en kunne gi et tilbud og aktivisere flere steder av byen. Man vil få flere 

målpunkter og det kan føre til større bevegelse på kryss og tvers. 

Avstandssoner 

Av forskning vet man at folk synes den ideelle avstanden til et målpunkt er innenfor 

250 meter, men at man kan akseptere en avstand opptil 500 meter. Blir avstanden 

større enn dette vil mange la vær å gå dit. 

Fordeler/ulemper for områder 

Område Dagens situasjon Fordel Ulempe 

Ringerike v.g.s. Står en stor brakke som brukes 

som skolebygg for den 

videregående skolen. 

• Stort arealer. 

• Kan dra nytte av at elever 

ved skolen vil kunne være 

en aktiv bruker både under 

skoletid og etter skoletid. 

• Kan gi et nytt tilbud til et 

område som ellers preges av 

trafikk og shopping i store 

varehus. 

Nærhet til sentrum. 

Ligger inntil en meget 

trafikkert vei. 

• Det er i dag en brakke 

som brukes som 

skolebygg der i dag. 

• Den videregående 

skolen skal utvides. 

• Vil ikke skape liv i 

sentrum. 

Eikli Skole Brukes i dag som skole. Skolen 

er vedtatt lagt ned 

• Store arealer. 

• Ligger rett ved elven som 

kan utnyttes. 

• Kupert terreng som kan 

føre til et mer spennende 

område 

• Nærhet til sentrum 

• Kan dra nytte av elever fra 

videregående som kan 

aktivisere område på dagtid 

og kveldstid. 

• Kan gi et nytt tilbud til et 

område som ellers preges av 

trafikk og shopping i store 

varehus 

• Ligger nær trafikkert 

vei. 

• Kan bli litt klemt 

mellom bygninger. 

• Kupert terreng 

• Vil ikke skape liv i 

sentrum 

Schjongslund Etablert idretts- og 

rekreasjonsområde. 

• Store arealer. 

• Byens idrettsområde. 

• Ligger ved elven. 

• Alt av idrett vil kunne 

være på et sted. 

• Ligger for langt unna til 

å kunne skape ordentlig 

med liv i sentrum. 

• De uorganiserte 

idrettene kan komme i 

skyggen av de 

organiserte idrettene 

• Ligger gjemt 

Petersøya . Brukes som et 

rekreasjonsområde. 

• Store arealer. 

• Ligger ved elven. 

• Ligger gjemt. 

• Kongens gate ligger 

som en barriere mellom 

byen og området. 

• Ligger for langt unna til 
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å kunne skape ordentlig 

med liv i sentrum. 

Livbanen og 

Søndrepark 

Brukes til parkering og 

rekreasjon. 

• Store arealer 

• Ligger i sentrum 

• Plasseringen kan gi parken 

aktivitet gjennom hele 

døgnet. 

• Kan tilføre sentrum mer 

liv. 

• Kongens gate som en 

barriere inn til sentrum. 

• Mye trafikk langsmed 

den ene siden av 

området. 

• Kan skape en del støy i 

boligområdet. 

Parkeringsplass 

ved Tippen 

Brukes i dag som 

parkeringsplass. 

• Ligger i sentrum. 

• Ligger ved elven. 

• Kan tilføre sentrum liv. 

• Plasseringen kan gi parken 

aktivitet gjennom hele 

døgnet. 

• Store arealer. 

 

• Kongens gate som en 

barriere for sentrum. 

• Stor parkeringsplass rett 

ved 

• Mye trafikk langsmed. 

Område bak 

Byggmakker 

Brukes i dag til lagerplass for 

Byggmakker. 

• Ligger i sentrum. 

• Store arealer. 

• Kan tilføre liv i sentrum. 

• Hvis området rundt skal 

transformeres kan området 

bli et flott byrom i området. 

• Bruken i dag er til 

næring. 

• Planer for området er 

bare på tankestadiet. 

• Arnemannsveien er en 

barriere for sentrum. 

• Mye trafikk i 

Arnemannsveien. 

Parkering bak 

Tinghuset 

Brukes i dag til parkering. • Ligger i sentrum. 

• Kan tilføre liv i sentrum. 

• Ligger på baksiden av 

sentrum. 

Blomsgate Stor gressplen • Store arealer. 

• Nær sentrum. 

• Kupert terreng som kan 

føre til et mer spennende 

område. 

 

• Ligger bortgjemt. 

• Kan skape en del støy i 

boligområdet. 

Gladtvedt Brukes til parkering og fotball. • Store arealer 

• Nær sentrum 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss sentrum et tilbud 

som kan gjøre det mer 

attraktivt. 

• Ligger rett ved elven. 

• Ligger slik til at det er 

muligheter for aktivitet 

gjennom hele døgnet. 

• Ligger ved en trafikkert 

gate. 

• Ligger litt gjemt. 

Nordrepark Er i dag en opparbeidet park. • Store arealer. 

• Nær sentrum. 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss sentrum et tilbud 

som kan gjøre det mer 

attraktivt. 

• Ligger slik til at det er 

mulighet for aktivitet 

gjennom hele døgnet. 

• Ligger rett ved 

trafikkert vei. 

• Er i dag allerede en 

pent opparbeidet park. 

St. Hanshaugen Er i dag en liten skogkledd topp, 

med noen områder som er flate 

ved foten av toppen, som har 

benker og fotballmål. 

• Synlig i landskapsbildet. 

• Nærhet til sentrum. 

• Store arealer. 

• Kan tilføre nordre del av 

Hønefoss et tilbud som gjør 

den nordlige delen. 

• Ligger litt kronglete til 

for adgang. 

• Vil ikke medføre mer 

aktivitet i sentrum. 
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• Kupert terreng, med 

betydelig høydeforskjell 

som kan utnyttes til å gjøre 

området  spennende. 

• Mye natur som kan 

utnyttes. 

 

Finansiering 

For å kunne finansiere et prosjekt som dette kreves det midler. Det kan skaffes i form 

av at kommunen finansierer, egeninnsats fra befolkningen, spillemidler, sponsorer fra 

lokalsamfunnet, diverse tilskudd til folkehelsetiltak og Fylkesmannen. 

Drift/vedlikehold 

Det må være god kvalitet i det som blir etablert på stedet. Materialet bør være av en 

slik art at det tåler røff bruk, men samtidig gir et godt estetisk bidrag. Det kreves at 

det som opparbeides, kan nyttes til flere formål, som store/små, vinter/sommer. 

Områdene bør være plassert slik at det er en bruk gjennom hele døgnet, dette vil 

begrense sjansen for hærverk og andre uønsket adferd. 

Kommunen bør ha hovedansvaret for vedlikeholdet av området, men det bør være 

rom for initiativ til dugnader i regi av enten kommunen eller engasjerte 

brukere/ildsjeler. 

Foreslåtte aktiviteter 

Nedenfor er det listet opp aktiviteter som kan være mulig å etablere som ikke krever 

at det er organisert: 

 Sjakk, bordtennis, skateboard, basket, skøyter, BMX, klatring, orientering, volleyball, 

håndball, hinderløype, paradis, boccia, bading, opptreden, dans, minigolf, 

elveaktivitet, padling, roing, jogging, styrketrening, yoga, kampsport, freesbee, fotball, 

apparattrening, oppdagelselferd, vannlek, lekeplass, klatreapparater. 

Oppsummering 

Mulighetsstudiet viser at det er flere bynære områder som er store nok til å inneholde 

et program som er tenkt med byidretten. 

Om området skal være med på å aktivisere Hønefoss sentrum, bør en velge en 

strategi og et område som ligger tett på sentrum og tiltrekker seg mange brukere 

gjennom døgnet. 

For å sikre seg mest mulig om at det skal være mye aktivitet på området, bør det 

opparbeides løsninger slik at det er flere som kan bruke området til samme tid. Det 
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bør også etterstrebes løsninger som gjør at en kan drive med en type aktivitet om 

sommeren og en annen aktivitet om vinteren. 

I samarbeid med eksterne har areal- og byplankontoret kommet godt i gang med 

realiseringen av en utendørs aktivitetspark i Søndre park. Planlegging av en 

aktivitetspark på Livbanen er også godt i gang. 

6. KONSEKVENSER/PLANER  

Ringerikshallen 

Det er vedtatt at Ringerikshallen skal selges ved bygging av ny flerbrukshall i 

Hønefoss idrettspark. Det blir nye, fine arenaer for håndball, volleyball, basket og 

turn. Det er flere aktører i Ringerikshallen som vil få behov for nye arenaer, 

kampsportene Ringerike Tae Kwon do klubb, Hønefoss Tae Kwon Do klubb og 

Hønefoss bokseklubb vil stå uten tilbud da det ikke er lagt inn kampsporthaller i den 

nye flerbrukshallen. Ringerike judoklubb trener i privat lokale i Hole kommune. I 

tillegg huser Ringerikshallen en skytebane som flere skyteklubber i Ringerike 

benytter på vinterstid. Videre trener Ringerike helsesportlag boccia på skytebanen. 

I Ringerikshallen er det også 2 squashbaner som blir flittig brukt. Dette tilbudet er fint 

til de som ønsker egentrening uten å være tilsluttet et idrettslag eller treningsinstitutt. 

Det er fremmet et nytt forslag om å beholde Ringerikshallen til ny flerbrukshall skal 

bygges ved utvidelse av Ullerål skole. Avgjørelsen er ventet innen utgangen av 2014.  

Hønefoss idrettspark 

I Hønefoss idrettspark har man ved bygging av ny flerbrukshall mistet 7 stk 

minibaner. Disse arealene gjør at aktiviteten minsker. Hønefoss ballklubb ønsker å 

legge kunstgress på grussletta mellom klubbhus og elva og ønsker at kommunen 

bidrar til at baner langs Ringeriksgata utbedres med jord og gress, alternativt 

kunstgress. Det er på lang sikt ønskelig med utvidelse av kunstgresshallen. Klubben 

ønsker å bruke det tidligere friluftsbadet til treningsbaner med kunstdekke, 

skaterampe og evt andre formål.  Det tidligere friluftsbadet er også ønsket brukt til 

skateanlegg. 

Rehabilitering av Ishockeyhallen starter i 2015.  

Haugsbygd 

Muligheter for å utvide gymsalene på Vang/Haugsbygd til full hallflate slik at de kan 

benyttes til håndballtrening. Ønskelig med kunstgressbane tilpasset 7’er fotball. 

Ringkollen bør utvikles til en arena som kan benyttes til skirenn på nasjonalt nivå. 
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Hen 

Fotballbanen på Hen har ligget brakk, det er ønskelig at denne blir ryddet og gjort i 

stand til fotballbane for barna i området. Banen er på privat grunn. 

Det har kommet inn mange innspill vedrørende grusuttaket på Hensmoen. Beboerne 

i området er bekymret for redusering av areal til friluftsliv. 

Ådal 

Ringmoen: Oppgradere turstiene rundt golfbanen og bygge garasje for snøscooter 

m/redskaper, kombinert med en varmestue. 

Hallingby: Bygge sykkelløype fra Møltemyra til Samsjøveien. Ombygging av de 

bratteste partiene i lysløype er ønskelig. Nytt lysanlegg og renovere tribunene på 

Hallingby stadion.  

Heradsbygda 

Utvidelse av eksisterende klubbhus. Kunstgressbane nr 2 m/lys, ballbinge, 

beachanlegg, fellesbruk av en flerbrukshall i samarbeid med Helgerud skole, en 

mindre hall for ballidretter, liten balløkke med naturgress og mindre hoppanlegg. I 

tillegg garasje for vedlikeholdsutstyr kunstgressbane. 

Tyristrand 

Tyristubben ønsker å bygge en fotballhall med stort brukspotensiale (72x50 m) med 

kunstgressdekke. Hallen er tenkt plassert der dagens grusbane ligger. Primærbruk 

blir fotball men det er også planlagt 3 løpebaner på 60 m samt hoppegrop. 

Sokna 

Soknedalen IL ønsker å bygge flerbrukshall og kunstgressbane på Soknedalens 

Idrettspark 

 

Bedriftsidrett/seniorfotball 

Ved å prioritere anlegg og treningsområder til fotball, også voksne, vil det være med 

å bedre folkehelsen i denne aldersgruppen som vil gi stor helsegevinst for mange på 

kort og lang sikt. På kort sikt, for å møte mangelen på treningsbaner, er oppvarming 

av banene i Haugsbygd/Heradsbygda på vinterstid. Det vil øke kapasiteten slik at 

flere seniorlag/bedriftslag kan dannes og vi får flere i aktivitet. Dette vil være et 

rimelig tiltak for å bedre folkehelsen. 
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7. ANLEGGSPLAN 2014 – 2026 

Anleggsstatus 

En oversikt over påbegynte og ferdigstilte anlegg som venter på tildeling av 

spillemidler er gitt i tabell 1.  

Et kortsiktig, prioritert handlingsprogram for ordinære anlegg og rehabilitering av 

anlegg er gitt i tabell 2. 

Et langsiktig handlingsprogram for idrettsanlegg er gitt i tabell 3. 

Et kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i 

tabell 4. 

Et langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv er gitt i 

tabell 5. 

 

 

Tabell 1 

Ferdigstilte og påbegynte anlegg som venter på tildeling av spillemidler 

Alle tall er oppgitt i hele tusen. R - rehabilitering av anlegg 0 – ordinære anlegg 

Ordinære anlegg 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Klubbhus Somma/Ådal Ådal skytterlag 0 3 629 000 

Kunstgressbane Heradsbygda Heradsbygda Ringerike kommune 0 8 975 000 

O-kart Vælsvanna øst Fossekallen IL 0 79 500 

Compacsporting –trapbane Buttentjern jaktskytesenter ButtentjernJaktskytesenter 0 5 150 000 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Skolekart på Ringerike Veien,Veienmarka,Eikli Ringerike O-lag N 71 000 

Ballbinge Vang skole Ringerike kommune N 462 000 

Ballbinge Ullerål skole Ringerike kommune N 364 000 

Sandhåndballbane Møltemyra stadion/Ådal Ådal IL N 210 000 

 

 

Tabell 2 

Prioritert handlingsprogram ordinære anlegg og rehabilitering av anlegg 2014-2018 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene.  
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Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Beachanlegg Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

O-kart  Damtjern-Løvlia Ringerike O-lag O  

Flerbruksbane Buttentjern Buttentjern jaktskytesenter O  

Flerbrukshall Hønefoss Idrettspark Ringerike kommune O  

Kampsportarenaer Ringerike Ringerike kommune/lag O  

Skytterarena Hønefoss Skytterklubber m.fl. O  

Rallycrossbane Ringerike Hønefoss RC-klubb O  

Klubbhus Hovsmarka skiskytterarena Hønefoss skiskytterklubb O  

Flerbrukshall Tyristrand Tyristubben IF O  

Flerbrukshall Sokna Sokna IL O  

Kunstgressbane Sokna Sokna IL O  

Snøproduksjonsanlegg Hovsmarka skiskytterarena Hønefoss skiskytterklubb O  

Ishockeyhallen Hønefoss idrettspark Ringerike kommune R  

Skytterhus m/innendørs arena Ringerike Ringerike skytterlag O  

Skateanlegg Hønefoss Ringerike kommune m.fl. O  

Lysanlegg Hallingby kunstgress Ådal IL O  

O-kart Hønefoss og omegn Ringerike O-lag O  

O-kart Gullerudmarka Fossekallen IL R  

O-kart Mastedalen Fossekallen IL R  

O-kart Vælsvanna (utvid. av kart) Fossekallen IL N  

 

Tabell 3 

Langsiktig handlingsprogram idrettsanlegg. 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene. 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Trampen skytebane Sokna Sokna skytterlag m/flere O  

Kunstgressbane 2 Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

Flerbrukshall Heradsbygda  Heradsbygda IL O  

Garasje Heradsbygda stadion Heradsbygda IL O  

Garderobeanlegg Haugsbygd Haugsbygd IF O  

Klubbhus Haugsbygd Haugsbygd IF O  

Kunstgress Hallingby Ådal IL O  

Ishall Hønefoss idrettspark Ringerike Ischockeyklubb O  

Garasje/klubbhus Hallingby Ådal IL O  

Lysanlegg Hallingby skistadion Ådal IL O  

Motorcrossbane Eriksplassen Ådal NMK Hønefoss O  

Kunstgressbane Trøgstad Ringerike kommune O  

Kunstgressbane 2 Haugsbygd Haugbygd IF O  

Utbygging gymsal Vang/Haugsbygd Ringerike kommune O  

Ringkollen skiarena Ringkollen Ringerike kommune m/fl O  

Flerbrukshall Ny skole Hønefoss syd Ringerike kommune O  

Flerbrukshall Ny skole Hønefoss nord Ringerike kommune O  

Orienteringskart Aklangen Ringerike O-lag O  

Orienteringskart Ringkollen-Glisætra Ringerike O-lag O  

Orienteringskart Buttentjern Ringerike O-lag O  

 

Tabell 4 

Kortsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg  
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Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Lysløype Tyristrand Tyristubben IF N  

Nærmiljøanlegg Tyristrand Foreningen Klokkerdalen 

park og fritid 

N  

Skiløyper Ringerike Ringerike kommune N  

Turløyper Ringerike  Ringerike kommune N  

Sanitæranlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Garderobeanlegg Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Ballplass Røssholmstranda Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Kilemoen Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Eggemoen Ringerike kommune N  

Utvikle friluftsområde Hvervenmoen Ringerike kommune N  

Skatepark Hønefoss Ringerike kommune N  

Sanitæranlegg Hensmoen skyteanlegg Ringerike kommune N  

Skøytebane Hønefoss Ringerike kommune N  

Hoppanlegg Heradsbygda Heradsbygda IL N  

Turstier Langs elvene Hønefoss Ringerike kommune N  

Friluftsområder Hønefoss sentrum og omegn Ringerike kommune N  

Lekeplasser Hønefoss sentrum og omegn Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Søndre park Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Livbanen Ringerike kommune N  

Ballbinge Hønefoss skole Ringerike kommune N  

Ballbinge Heradsbygda  Heradsbygda IL N  

Ballbinger Div skoler  Ringerike kommune  N  

Ballbinge  Almemoen Almemoen Vel N  

Grusbane Trøgstad Ringerike kommune N  

Gressbane Trøgstad Ringerike kommune N  

Nærkart Schjongstangen m/flere Ringerike O-lag N  

Diverse skolekart Kirkeskolen m.fl.  Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Tyristrand Ringerike O-lag N  

Ballplass Hen Hen velforening N  

Kunstgress trening Hønefoss idrettspark Ringerike kommune N  

Beachbane Heradsbygda stadion Heradsbygda IL N  

 

 

Tabell 5 

Langsiktig handlingsprogram for nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv 

Det er ikke foretatt prioritering mellom anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier Kat Kostnad 

Nærmiljøanlegg Kragstadmarka Ringerike kommune N  

Aktivitetsanlegg Ny skole Hønefoss syd Ringerike kommune N  

Balløkke Heradsbygda Heradsbygda IL N  

Aktivitetsanlegg Ny skole Hønefoss nord Ringerike kommune N  

Lysløype Holleia Tyristubben IF N  

Balløkke Tyristrand Tyristubben IF N  

Ballslette Ringmoen Ådal IL N  

Turstier Ringmoen Ådal IL N  
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Tilrettelegge lysløype for 

funksjonshemmede 

Hallingby Ådal IL N  

 

Skiløyper Hallingby Ådal IL N  

Sykkelløype Hallingby Ådal IL m/flere O  

Turstier Hallingby Ådal IL N  

Idrettshus Damtjern Norderhov UIL N  

Varmestue/toalett Ringmoen Ådal IL N  

Lysløype Haugsbygd Haugsbygd IF N  

Skolekart Flere skoler Ringerike O-lag N/R  

Nærmiljøkart Prestmoen Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Hovsmarka Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Aurenhaugen Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Sokna Ringerike O-lag N  

Nærmiljøkart Hallingby Ringerike O-lag N  
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Kartref. 

PunktID Anleggsenhet Anleggskategori 

L2 Åsbygda stadion Fotballanlegg 

L3 Damtjern  Idrettshus 

L4 Kirkeskolen nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L5 Eikli skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L6 Vang skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L7 Veien skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L8 Ullerål skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L9 Stranden skole nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L10 Røssholmstranda, aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 

L11 Tyristrand skole aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 

L12 Ringkollstua Idrettshus 

L13 Schjongshallen Isanlegg 

L14 Hønefoss idrettspark Friidrettsbane Friidrettsanlegg 

L15 Hønefoss skole Aktivitetsanlegg 

L16 Hønefoss idrettspark Aktivitetsanlegg 

L17 Vesterntangen ballslette Aktivitetsanlegg 

L18 Røssholmstranda Friluftsliv 

L19 Permobakken ballslette Aktivitetsanlegg 

L20 Ringkollen skilekeland Aktivitetsanlegg 

L21 Vegård skole Aktivitetsanlegg 

L22 Trøgstad balløkke Aktivitetsanlegg 

L23 Stranden skole Aktivitetsanlegg 

L24 Hallingby idrettsplass Aktivitetsanlegg 

L25 Helgerud skole Aktivitetsanlegg 

L26 Hov ungdomsskole Aktivitetsanlegg 

L27 Hvervenkastet-arnegårdsveien Aktivitetsanlegg 

L28 Kirkeskolen Aktivitetsanlegg 

L29 Skagnesodden Friluftsliv 

L30 Tyristrand flerbrukshall Flerbrukshall 

L31 Helgerud skole ballbinge Aktivitetsanlegg 

L32 Veienmarka ungdommsskole Fotballanlegg 

L33 Eikli skole ballbinge Aktivitetsanlegg 

L34 Veienmarka ungdommsskole Aktivitetsanlegg 

L35 Tyristrand idrettsanlegg Fotballanlegg 

L36 Nes skole Fotballanlegg 

L37 Nes stadion Fotballanlegg 

L38 Sokna idrettsplass Fotballanlegg 

L39 Hønefoss idrettspark Fotballanlegg 

L40 Heradsbygda stadion Fotballanlegg 

L41 Hallingby idrettsplass Fotballanlegg 

L42 Haldenjordet balløkke Fotballanlegg 

L43 Trøgstadbanen Fotballanlegg 

L44 Nes skytebane Skyteanlegg 

L45 Vågård skytebane Skyteanlegg 

L46 Ringkollen hoppanlegg Skianlegg 

L47 Katnosadammen turisthytte Friluftsliv 

L48 Løvlia skihytte Friluftsliv 

L49 Mælingen travbane Hestesportanlegg 
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L50 Vikerkoia Friluftsliv 

L51 Tjuvenborgkoia Friluftsliv 

L52 Hovinkoia Friluftsliv 

L53 Grønknutkoia Friluftsliv 

L54 Flismoen lerduebane Skyteanlegg 

L55 Vikerfjell alpinbakke Skianlegg 

L56 Stall Christina Hestesportanlegg 

L57 Ring gym Aktivitetssal 

L58 Nes stadion Fotballanlegg 

L59 Sokna idrettsplass Fotballanlegg 

L60 Ullerål skole Fotballanlegg 

L61 Tyristrand idrettsanlegg Fotballanlegg 

L62 Hønefoss idrettspark Kunstgressbane Fotballanlegg 

L63 Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1 Diverse anlegg 

L64 Finsandodden Friluftsliv 

L65 Ringerikshallen Flerbrukshall 

L66 Tyristrand idrettshall Flerbrukshall 

L67 Hallingby skole Aktivitetssal 

L68 Sokna skole/samfunnshus Aktivitetssal 

L69 Hønefoss idrettspark Skyteanlegg 

L70 Sokna idrettsplass Friidrettsanlegg 

L71 Hallingby idrettsplass Friidrettsanlegg 

L72 Hallingby skole, idrettshall Flerbrukshall 

L73 Ringerikshallen Skyteanlegg 

L74 Sokna skytebane Skyteanlegg 

L75 Preståsen skytebane Skyteanlegg 

L76 Tyristrand skytebane Skyteanlegg 

L77 Hallingby skole, innedørs skytebane Skyteanlegg 

L78 Stall Monserud Hestesportanlegg 

L79 Buttingsrud camping Friluftsliv 

L80 Sandvikstranda Friluftsliv 

L81 Hollerud camping Friluftsliv 

L82 Heiernstranda Friluftsliv 

L83 Somma skytebane Skyteanlegg 

L84 Høyskolen i Buskerud Aktivitetssal 

L85 Fleskerud skytebane Skyteanlegg 

L86 Heradsbygdas klubbhus Idrettshus 

L87 Hovsmarka tennisanlegg Tennisanlegg 

L88 Nes stadion Skianlegg 

L89 Hensmoen pistolbane Skyteanlegg 

L90 Veme stadion Fotballanlegg 

L91 RISØ skytebane, bane A Skyteanlegg 

L92 Tolpinrud idrettsanlegg Fotballanlegg 

L93 Nakkerud stadion Fotballanlegg 

L94 Tyristrand skole ballplass Aktivitetsanlegg 

L95 Ringmoen hoppbakke Skianlegg 

L96 Hallingby idrettsplass, ballslette Aktivitetsanlegg 

L97 Ringmoen skileikanlegg Aktivitetsanlegg 

L98 Hovsmarka skiskytteranlegg Skianlegg 

L99 Sokna leirduebane Skyteanlegg 

L100 Tyristrand aktivitetsanlegg Aktivitetsanlegg 
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L101 Mobakken nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg 

L102 Blystadkleiva alpinbakke Aktivitetsanlegg 

L103 Fonkalsrudbakken Skianlegg 

L104 Soknedalen I.L. ballbinge Aktivitetsanlegg 

L105 Ringerike Ridesenter Hestesportanlegg 

L106 Haugsbygd Kunstgressbane Fotballanlegg 

L107 Holtangen sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

L108 Ringerike Golfbane 9 hullsbane Golfanlegg 

L109 Hønefoss kunstgressbane Fotballanlegg 

L110 Klokkergården Sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

L111 Kvernvollen Sandvolleyballbane Aktivitetsanlegg 

 

 
 

9. ANLEGGSREGISTER 

Hønefoss idrettspark 605000101 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett Kunststoffbane 

Hønefoss idrettspark 605000102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hønefoss idrettspark 605000103 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000104 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hønefoss idrettspark 605000105 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000106 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hønefoss idrettspark 605000107 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hønefoss idrettspark 605000108 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hønefoss idrettspark 605000109 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball Minihall 40x20 

Sjongshallen 605000110 Kommuneanlegg Isanlegg Ishall 

Hønefoss idrettspark 605000111 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Sjongshallen-klubbhusdelen 605000114 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hønefoss idrettspark 605000115 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hønefoss idrettspark 605000116 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Liv/fossekallens klubbhus 605000117 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hønefoss kunstgressbane 605000118 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Ringerike videregående skole 605000201 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike videregående skole 605000202 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike videregående skole 605000203 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hønefoss skole 605000301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hønefoss skole 605000302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ring gym 605000501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Trimrom/helsestudio 

Halden balløkke 605000601 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Ringerikshallen 605000701 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Ringerikshallen 605000702 Kommuneanlegg Aktivitetssal Trimrom/helsestudio 

Ringerikshallen 605000704 Kommuneanlegg Squashanlegg Squashanlegg 

Ringerikshallen 605000705 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hovsmarka tennisanlegg 605000801 Kommuneanlegg Tennisanlegg Tennishall 

Hovsmarka tennishall 605000802 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hovsmarka tennisanlegg 605000803 Kommuneanlegg Tennisanlegg Tennisbane 
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Hovsmarka tennisanlegg 605000804 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Hovsmarka Minitennisbane 605000805 Nærmiljøanlegg Tennisanlegg Tennisbane 

Ullerål skole 605000901 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ullerål skole 605000902 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Ullerål skole nærmiljøanlegg 605000903 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Hov ungdomsskole 605001001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hov ungdomsskole 605001002 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hovsmarka skiskytteranlegg 605001101 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skiskytteranlegg 

Hovsmarka skiskytteranlegg 605001102 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hovsmarka idrettshus 605001103 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hovsmarka Hus 605001104 Kommuneanlegg Idrettshus Klubbhus 

Vesterntangen 605001201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ringerike folkehøgskole 605001301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Ringerike folkehøgskole 605001302 Kommuneanlegg Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng 

Ringerike folkehøgskole 605001303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Høyskolen i Buskerud 605001401 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Arnegårdslia Ski- og lekeanlegg 605001502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skileikanlegg 

Austjord 605001601 Kommuneanlegg Bad og svømmeanlegg Svømmebasseng 

Hønefoss videregående skole 605001701 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Hønefoss videregående skole 605001702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hvervenkastet-arnegårdsveien 605001801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Trøgstad balløkke 605002001 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Trøgstadbanen 605002002 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Trøgstadbanen garderobeanlegg 605002003 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Tolpinrud idrettsanlegg 605002101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Tolpinrud idrettsanlegg 605002102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Tolpinrud ball-løkke 605002103 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Tolpinrud idrettsanlegg garasje, carport 605002104 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Tolpinrud idrettsanlegg garderobebygg 605002105 Kommuneanlegg Idrettshus Garderobebygg 

Stall Monserud 605002201 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Stall Monserud 605002202 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Kirkeskolen 605002301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Kirkeskolen 605002302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Kirkeskolen nærmiljøanlegg 605002303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Eikli skole 605002401 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Eikli skole nærmiljøanlegg 605002402 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Vegård skole 605002501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Vegård skole 605002502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Vegård skole 605002503 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Fleskerud skytebane 605002601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Ringkollen skisenter 605002701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen skilekeland 605002702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Ringkollstua 605002703 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Ringkollen hoppanlegg 605002801 Nærmiljøanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Ringkollen hoppanlegg 605002802 Nærmiljøanlegg Skianlegg Hoppbakke 
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Ringkollen hoppanlegg 605002803 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Ringkollen hoppanlegg 605002804 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Vang skole 605002901 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Vang skole 605002903 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Vang skole 605002905 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Vang skole 605002906 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Vang skole nærmiljøanlegg 605002907 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Haugsbygda  ungdomsskole 605003001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Eggemoen lysløype 605003101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Åsbygda skole 605003301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Åsbygda stadion 605003401 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Åsbygda stadion 605003402 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Åsbygda stadion 605003403 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hensmoen bedriftsidrettsplass 605003501 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hensmoen bedriftsidrettsplass 605003502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hensmoen pistolbane 605003601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Pistolbane (ute) 

Vågård skytebane 605003701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Vågård skytebane 605003702 Kommuneanlegg Skyteanlegg Pistolbane (ute) 

Vågård skytebane 605003703 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Vågård skytebane 605003704 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hallingby skole 605003801 Kommuneanlegg Aktivitetssal Samfunnshus(idrettsdelen) 

Hallingby skole, idrettshall 605003803 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, liten 

Hallingby skole, innedørs skytebane 605003804 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Hallingby skole, nærmiljøanlegg 1 605003805 Nærmiljøanlegg Diverse anlegg Skoleanlegg 

Hallingby idrettsplass 605003901 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett grusbane 

Hallingby idrettsplass 605003902 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Hallingby idrettsplass 605003903 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Hallingby idrettsplass 605003904 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Hallingby idrettsplass 605003905 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Hallingby idrettsplass 605003906 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby idrettsplass, ballslette 605003907 Kommuneanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Hallingby idrettsplass, skistadion 605003908 Kommuneanlegg Skianlegg Skianlegg, ikke def 

Hallingby idrettsplass garasje, toalett  605003909 Kommuneanlegg Idrettshus Garderobebygg 

Knuterud lysløype 605004001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Somma skytebane 605004201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 200m 

Somma skytebane 605004202 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Ringmoen skole 605004304 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringmoen skileikanlegg 605004305 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skileikanlegg 

Ringmoen hoppbakke 605004401 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Nes skole/samfunnshus 605004501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Nes skole 605004502 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nes stadion 605004601 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Nes stadion 605004602 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nes stadion 605004603 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Nes stadion 605004604 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 
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Nes skytebane 605004701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Vikerfjell alpinbakke 605004801 Kommuneanlegg Skianlegg Alpinanlegg 

Sokna skole/samfunnshus 605005001 Kommuneanlegg Aktivitetssal Samfunnshus(idrettsdelen) 

Sokna idrettsplass 605005201 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett grusbane 

Sokna idrettsplass 605005202 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Sokna idrettsplass 605005203 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Sokna idrettsplass 605005204 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Permobakken ballslette 605005301 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Blystadkleiva alpinbakke 605005401 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Sokna skytebane 605005601 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Sokna leirduebane 605005703 Kommuneanlegg Skyteanlegg Lerduebane 

Fonkalsrudbakken 605005801 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Fonkalsrudbakken 605005802 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Flismoen lerduebane 605005901 Kommuneanlegg Skyteanlegg Lerduebane 

Stall christina 605006001 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Stall christina 605006002 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Veme stadion 605006101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Vemes klubbhus 605006102 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Heggen lysløype 605006202 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Helgerud skole 605006301 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Helgerud skole 605006302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Helgerud skole ballbinge 605006303 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Heradsbygda stadion 605006401 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Heradsbygda stadion 605006402 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Heradsbygdas klubbhus 605006403 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Heradsbygda stadion 605006404 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Veien skole 605006501 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Veien skole nærmiljøanlegg 605006502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Veienmarka ungdommsskole 605006601 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Veienmarka ungdommsskole 605006602 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Veienmarka ungdommsskole 605006603 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbane 

Stranden skole 605006801 Kommuneanlegg Aktivitetssal Gymnastikksal 

Stranden skole 605006802 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Stranden lysløype 605006803 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Stranden skole nærmiljøanlegg 605006804 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand skole 605007002 Kommuneanlegg Skianlegg Hoppbakke 

Tyristrand flerbrukshall 605007003 Kommuneanlegg Flerbrukshall Basketballhall 

Tyristrand skole ballplass 605007004 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Tyristrand skole 605007005 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg 

Tyristrand skole aktivitetsanlegg 605007006 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand kulturhus 605007007 Kommuneanlegg Kulturbygg Lokalt kulturbygg 

Tyristrand skole-ballbinge 605007008 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Tyristrand idrettsanlegg 605007101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball gressbane 

Tyristrand idrettsanlegg 605007102 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Tyristubbens klubbhus 605007103 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 
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Tyristrand idrettsanlegg 605007104 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tyristrand aktivitetsanlegg 605007105 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand idrettshall 605007106 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Mobakken nærmiljøanlegg 605007107 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Tyristrand skytebane 605007201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Nakkerud stadion 605007301 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball grusbane 

Nakkerud stadion, basketballbane 605007302 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Balløkke 

Åsa -eriksrud-gullerud 605007401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Væla øst 605007501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ulvenåsen 605007601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gørrtjernlia 605007701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Aklangen - nord 605007801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Hensmoen O-kart 605007901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Skamarka 605008001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gullerud-eriksrud 605008101 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Hovsmarka orienteringskart 605008201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Tandbergmoen 605008301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ringkollen 605008501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Oppenåsen 605008601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Djupdalsåsen 605008701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Haugsbygd - østås 605008801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Heradsbygda 605008901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Eggemoen 605009001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kvitmyråsen 605009101 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Holleia 605009201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Løkåsen 605009301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Løvlia nord 605009401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Piperåsen 605009501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Vælsvann øst O-kart 605009601 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Øståsen 605009701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Mosmoen-åsbygda 605009801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Moesmoen 605009802 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Gulplasseter-semmentj. 605009901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Semmentjern o-kart 605010001 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Katnosadammen turisthytte 605010101 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Tjuvenborgkoia 605010201 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Grønknutkoia 605010301 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Hovinkoia 605010401 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Hovinsetra nærkart 605010402 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Vikerkoia 605010501 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Løvlia skihytte 605010601 Kommuneanlegg Friluftsliv Overnattingshytte 

Røssholmstranda 605010701 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 
Røssholmstranda, Hagavika 
aktivitetsanle 605010702 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

Skagnesodden 605010801 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 
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Buttingsrud camping 605010901 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Sandvikstranda 605011001 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Finsandodden 605011101 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Hollerud camping 605011201 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Heiernstranda 605011301 Kommuneanlegg Friluftsliv Badeplass 

Mælingen travbane 605011401 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Travbane 

Hallingby - somdalen 605011601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby - hvalsetra 605011701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby - Vælsvannsåsen 605011801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Hallingby 605011901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Heggen skole - Rishue - Valsva 605012001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosa - Spålen 605012101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosa-Sinnerudalen-Finstad-k 605012201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Katnosadammen-Fagerli-Finnerud 605012301 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia - Stubbdal 605012401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia-Merratjern-kommunegrens 605012501 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia - Oppkuven 605012601 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Løvlia-kleivstua til kommunegr 605012701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Lommedalen (til kommu 605012801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Trampen (til kommunegre 605012901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Sørkedalen (til kommuneg 605013001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Hegglia -Vidvangen 605013101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - Hegglivann 605013201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Jevnslifjelløypa 605013301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Nes - knappåsen - Treknatten 605013401 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppenåsen rundt 605013501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - vikersetra 605013601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - Flaskerudsetra 605013701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringerudsetra - Høgfjell 605013801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen-Langtjern-Stubbdal 605013901 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Ringkollen-Borgeseter-Løvlia 605014001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen-Vikseter-Løvlia 605014101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - toppen rundt 605014201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen rundløype 605014301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkolløypa 605014401 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - Øyangen 605014501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Ringkollen - Hønefoss 605014601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Sokna-Kollsjøen -høgfjell 605014701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Sokna - Holleia (holleialøpet) 605014801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Bergsund 605015101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Sokna 605015201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tjuvenborgen - Vikerkoia 605015301 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Tjuvenborg-Vikerkoia-Vuvasskoia 605015401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Tranbyseter - Holleia 605015501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikermoen-Vikerkoia 605015801 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 
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Vikerseter - Høgfjell 605015901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikerfjell ski kart 605015902 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Vikersetra-Treknatta 605016001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikersetra-Skarerudåsen 605016101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vikersetra-Høgfjell-Ulevassfje 605016201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Åsbygda skole - Mosjøen 605016301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Flaskerudseter-høgfjell 605016501 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Tossevikseter-Tossevikfjell 605016601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Storflåtan - div.småløyper 605016701 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Storflåtan-Langlia(grenaderløy 605016801 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Spålen - Langlia 605016901 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Spålen - div.småløyper 605017001 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia - div.skiløyper 605017101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Løvlia-Gyrihaugen-Skardtjern 605017201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppkuven - div.småløyper 605017301 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Oppkuven øst-Hagatjern 605017401 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Oppkuven øst - grensen 605017501 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Oppkuven 605017601 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Finnbuseter-Finstad-Finntjern 605017701 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Finnerudseter-Spålen-Uglaseter 605017801 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Fossli-Uglaseter-nordøst/Mosjø 605017901 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Stubbdal-Haukenseter-fjellsete 605018001 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Fjellseter-Skardtjern 605018101 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Atjernløypa 605018201 Kommuneanlegg Skianlegg Skiløype 

Vegård skole 605018701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Glisætra 605018801 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Helgerud skole 605018901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Schjongslunden 605019001 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Heggen 605019201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Oppen 605019301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kilemoen 605019401 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Burudåsen 605019501 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Øyangen 605019601 Kommuneanlegg Kart Andre kart 

Vang skole 605019701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hønefoss skole 605019801 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hallingby skole 605019901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hallingby nærmiljøkart 605020001 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ullerål skole 605020101 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ringkollstua 605020201 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Sokna nord 605020301 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Sokna skole 605020401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Hovsmarka-2 605020601 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Sokna-nord 605020701 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Damtjern varmestue,redskapshus 605020801 Nærmiljøanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Vågårdåsen o-kart 605020901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 
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Bergerbakken 605020902 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Preståsen skytebane 605021101 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 100m 

Preståsen skytebane 605021102 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 200m 

Preståsen skytebane - innendørs 15m 605021103 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (inne) 

Preståsen skytebane skytterhus 605021104 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytterhus 

Holtangen sandvolleyballbane 605021201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

Veienmarka o-kart 605021301 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Somdalen grendehus 605021701 Kommuneanlegg Kulturbygg Lokalt kulturbygg 

Ringerike bibliotek 605021801 Kommuneanlegg Kulturbygg Kulturbygg - Bibliotek 

Mastedalen O-kart 605021901 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Ask orienteringskart/skolekart 605022201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Punkerudhagen nærmiljøanlegg 605022301 Nærmiljøanlegg Friluftsliv Tursti 

Ringerike Golfbane 9 hullsbane 605022401 Kommuneanlegg Golfanlegg Golfbane 9 hull 

Klokkergården Sandvolleyballbane 605022502 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

Ringerike Ridesenter, ridehall 605022601 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Ringerike Ridesenter, stall 605022602 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Ringerike Ridesenter, ridebane 605022603 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter, stall 605022604 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Stall 

Ringerike Ridesenter, ridebane 605022605 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter 605022606 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridebane 

Ringerike Ridesenter, ridestier 605022607 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridesti 

Ringerike Ridesenter, redskapsbod 605022608 Kommuneanlegg Idrettshus Lagerbygg(ikke spes 

Ringerike Ridesenter, stor ridehall 605022609 Kommuneanlegg Hestesportanlegg Ridehall 

Puttemyra o-kart 605022701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

RISØ skytebane, bane A 605022801 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

RISØ skytebane, TRAP-/kortholds-/jakt 605022802 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

RISØ, skytebane, Viltmålbane- løpende hj 605022803 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Kvernvollen Sandvolleyballbane 605022901 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandvolleyballbane 

ringerike golfklubb 605023101 Kommuneanlegg Golfanlegg Golfbane 9 hull 

Naturkart Ringkollen 605023301 Nærmiljøanlegg Kart Andre kart 

Naturkart Krokskogen nord 605023401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Ringerike Pistolklubb standplasshus 2A 605023501 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Ringerike Pistolklubb El skiveanlegg 605023701 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Hønefoss idrettspark Friidrettsbane 605023801 Kommuneanlegg Friidrettsanlegg Friidrett Kunststoffbane 

Hønefoss idrettspark Kunstgressbane 605023901 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Lysanlegg 605024001 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

 Haugsbygd Kunstgressbane 605024101 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Eikli skole ballbinge 605024201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Soknedalen I.L. ballbinge 605024301 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Soknedalen I.L. Garasje 605024302 Kommuneanlegg Idrettshus Idrettshus 

Nes skole ballbinge 605024501 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Hønefoss skatepark skateramper 605024801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Skateboardanlegg 

Ådal skytterlag, Somma skytebane 605024901 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane 300m 

Somma skytebane klubbhus 605025001 Kommuneanlegg Idrettshus Klubbhus 

Ringerike kultureiendom kulturhus 605025101 Interkommunalt  Kulturbygg Regionalt kulturbygg 
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Veien skole - skolegårdskart 605025201 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Veienmarka u-skole, skolegårdskart 605025301 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Eikli skole, skolegårdskart 605025401 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Schjongstangen, nærkart 605025501 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Heradsbygda stadion, kunstgressbane 605025701 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Ullerål skole ballbinge 605025801 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Sandhåndballbane 605025901 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Sandhåndballbane 

Hønefoss idrettspark flerbrukshall 605026001 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, storhall 
Buttentjern Jaktskytesenter, Compact 
sporting, trapbane 605026201 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Buttentjern Jaktskytesenter, Riflebane 605026301 Kommuneanlegg Skyteanlegg Skytebane (ute) 

Sokna idrettshall, flerbrukshall 605026401 Kommuneanlegg Flerbrukshall Flerbrukshall, normalhall 

Sokna kunstgressbane 605026501 Kommuneanlegg Fotballanlegg Fotball kunstgressbane 

Hølverstrene turstier 605026601 Kommuneanlegg Friluftsliv Tursti 

Damtjern-Løvlia 605026701 Kommuneanlegg Kart Orienteringskart 

Kirkeskolen skolegårdskart 605026801 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Tyristrand skolekart 605026901 Nærmiljøanlegg Kart Nærmiljøkart 

Almemoen velforening Ballbinge 605027101 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ballbinge 

Søndre Park Aktivitetsanlegg 605027201 Nærmiljøanlegg Aktivitetsanlegg Ulike småanlegg 

 


