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INNLEDNING
Ringerike Idrettsråd ønsker et skisseforslag på utvikling av området i Hovsmarka
rundt Ringerikshallen. Området er regulert til idrettsformål da Ringerikshallen ble
bygget. På grunn av økt tilflytning til nærområdet og byutvikling ønsker de i den
sammenheng å fremme forslag for et idrettsanlegg. I den anledning omfatter dette
notatet en beskrivelse av volumstudiet som er utført, basert på innspill fra
Ringerike idrettsråd.
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EKSISTERENDE SITUASJON
Hovsmarka er et naturområde beliggende på Hønefoss i Ringerike
kommune. Det er tett med løvskog og stedvis bratt terreng. Området ble
generelt ubebygd med noe idrettsbygg og bygg for næring langs
Hovsmarkveien. Lenger sør finnes en barnehage og en ungdomsskole.
Hønefoss skiskytterklubb holder til i Hovsmarka, og har løyper, standplass
og klubbhus her.
Det går en høyspentledning tvers gjennom området som vi har hensyntatt
for etablering av anlegget.
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MULIGHETSSTUDIE
I denne mulighetsstudien har vi gått overordnet frem med plassering av
anlegget. Det har likevel vært viktig å ta hensyn til eksisterende terreng og
bebyggelse for å avgjøre hvor det er mest hensiktsmessig å plassere
anlegget. Vi har valgt å plassere den største bygningsmassen bak
eksisterende næringsområde da dette arealet krever minst
terrengutforming og ligger i tilknytning til eksisterende infrastruktur,
Ringerikshallen og tennishallen.
Atkomst
Hovedatkomsten til idrettsanlegget vil være via en ny vei som anlegges
bak det eksisterende næringsområdet. Det legges opp til parkeringsplasser
i hver ende og gjennomkjøring fra begge sider, med tilliggende fortauskant
langs nytt anlegg.
Innendørs anlegg
Garderober og kontorer er plassert sentralt i bygningsmassen og de ulike
aktivitetene vil på denne måten ha direkte tilgang til garderobene. Dette
gjelder følgende:
 Fotballhall
 Friidrettshall
 Basishall for karate
 Basishall for judo
 Basishall for turn
 Futsal
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Fremtidig utvidelse
Vi har også sett på fremtidig utvidelse av anlegget med ny svømmehall.
Denne er lagt i nærhet til eksisterende tennishall og Ringerikshallen, med
kort gangavstand til parkeringsplass.
Utendørs anlegg
Utendørs fotballbane, sandvolleyball (x3) og beachhåndball (x3) er plassert
nordøst for bygningsmassen, og henvender seg mot marka. Disse har
gangforbindelse fra begge parkeringsplassene og er utstyrt med egne
tribuner.
Kombinert skateanlegg og pumptrack er lagt sørøst for bygningsmassen i
det slakeste partiet i eksisterende skråning.
Løype for terrengsykling er vist i forbindelse med eksisterende løypenett
nordøst for Ringerikshallen.
Eksisterende tennisanlegg er utvidet med to nye baner.
Vi har lagt opp til en felles plass i tilknytning til eksisterende gangsti. Det er
tenkt at denne plassen skal dekke mange ulike funksjoner, eksempelvis
idrettsarrangement eller andre tilstelninger.
Nytt løypenett
I henhold til ny reguleringsplan forsvinner deler av løypenettet i nord,
hvilket betyr at skiskytterklubben mister deler av sitt løypenett.
I planen er utgående løype markert med rød linje, og nye løyper med
grønn linje.
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