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Tom-Erik Bakkely Aasheim

• Koordinator for sykkel og 

friluftsliv

• Stab | Strategi og utvikling

• Fossveien 9 i Hønefoss 

(Tyristrand)



Hva er egentlig skating?



Fortiden

tid som er passert; tidligere periode

levninger fra fortiden / det hører fortiden til /

bryte med sin fortid / leve i fortiden



Skating lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Tolpinrud Schjongslunden



Livbanens historie

1947



Livbanens historie

1959



Livbanen igjennom årene

1983



Livbanen igjennom årene

2004



Livbanen igjennom årene

2011



Livbanen sånn vi kjenner den i dag

20112020



Ideen om en aktivitetspark på Livbanen

• Haugsbygd IF Adrenalin og RNF initiativtaker til 
prosjektet.

• Ringerike kommune overtar ansvar for prosjektet i 
august 2020. Internt møte i adm. sept. 2020. 
Lanserer konseptet ‘Fosseparken’.

• Daværende ass. rådmann ga godkjennelse til å 
bruke inntil kr. 100 000,- av driftsmidler til SU til en 
revidert konseptrapport i forbindelse med søknad om 
tilskudd fra ordningene:
• ‘Nyskapende aktivitetsarenaer’ – Frist 1. oktober 2020

• ‘En morsom omvei’ – Frist 15. desember 2020



Konseptrapport

Juni 2020 – RNF/HIF Adrenalin

Sept. 2020 – Ringerike kommune

Mai 2021 – Ringerike kommune



Fosseparken prosessen

2020Foreslått avgrensning sept. 2020



Fosseparken

2020Foreslått avgrensning mars 2021



Nåtiden

tid som er nå, samtid

i nåtiden / nåtidens mennesker



Aktivitetsflyktninger



Fosseparken

2020Foreslått avgrensning mai 2021



Støy

2020Foreslått avgrensning mai 2021

Røffere aktiviteter, mer støy Mykere aktiviteter, mindre støy



Kriminalitet og rusmisbruk

2020Foreslått avgrensning mai 2021



Forhold til gjeldende regulering

2020Foreslått avgrensning mai 2021



Eierforhold

2020Foreslått avgrensning mai 2021



Demografi- og bevegelsesanalyse

Med nye bruer og elvelangsNå-situasjon
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Fremtiden

tid som følger nåtiden, kommende tid

framtiden ligger åpen foran deg /

framtiden vil vise / skape seg en framtid /

se lyst på framtiden



Sosiale møteplasser for alle

«Vi bygger skate- og aktivitetsparker 
over hele landet. Ingen by er for stor, 
ingen bygd er for liten»

- Kasper Helle, Betongpark AS

«Plasseringen av skateparken midt i
Sentrum var riktig utnyttelse av en
Bypark som til da lå nærmest helt død. 
Dette er det mest geniale bygrep som er 
gjort!»

- Ole Gram Dæhlen, Leder for teknisk 
avdeling Gjøvik kommune 2011-2019



Samarbeid med frivillige - Finansiering

450



Arkitektur, gode byrom, kvalitet og attraktivitet



Hangouts og samlingsplasser for alle



Med fokus på aktivitet for de minste



Urbant friluftsliv

«Opphold og fysisk 
aktivitet i friluft i 
fritiden, med sikte på 
miljøforandring og 
naturopplevelse»



Foreløpige skisser - 2020



Fosseparken – Mer enn en skatepark

«Jenter i alle aldre har 
oppdaget skateboarding. 
Det er en revolusjon på 
gang, og det er helt rått 
å være en del av det!»

- Maria Skogen, 
GRLSHRED



Foreløpige skisser - 2021



Konklusjon og videre fremdrift

• Fosseparken vil skape et helt nytt og lenge 
etterlengtet tilbud for barn og unge i 
regionen som ikke føler at de passer inn i 
organisert idrett og som vil drive med 
aktiviteter som det i dag ikke finnes noe 
tilbud for!

• Fosseparken vil være en berikelse for byen 
og hele regionen som man som innbygger 
kan være stolt av ved at det vil bli en 
attraktiv destinasjon som vil bidra til vekst av 
turisme som både handels-, nærings- og 
serveringsbransjen vil nyte godt av.

• Vedtak om videre 

planlegging av 

Fosseparken

• Medvirkning

• Anbud

• Prosjektering

• Bygging



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


