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Harstad Bike Park er historien om 
skyhøye ambisjoner på vegne av en 
liten by. Det er historien om hva man 
kan oppnå med et sterkt engasjement, 
en ukuelig dugnadsånd, og et lokalt 

næringsliv som aktivt støtter opp om 
positive tiltak for lokalsamfunnet. 
Resultatet er den mest moderne og 
innovative sykkelparken i Nord-Europa, 
som høster lovord i internasjonale 

bransjemedier, aviser og magasiner, og 
som stadig tiltrekker seg nye brukere, 
partnere og støttespillere.

Hvordan kan Harstad bli vertskap for nasjonale og 
internasjonale arrangement innen en idrett i sterk vekst? 

Hvordan kan vi tiltrekke turister fra fjern og nær, og 
samtidig stimulere til aktivitet og motvirke utenforskap 

lokalt? Svaret på alt dette er Harstad Bike Park. 

Hvordan kan Harstad 
bli en sykkeldestinasjon 

i verdensklasse? 
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Vi ville skape grunnlag for 
bolyst, tiltrekningskraft, aktivitet, 
næringsutvikling, reiseliv og idrettsglede 
på en arenea som var tilrettelagt for 
både organisert og uorganisert aktivitet 
for barn og unge. Byggetrinn for 
byggetrinn har vi nærmet oss målet.  

Harstad Bike Park er og skal være 
en sykkelpark for alle. Det skal være 
gratis å bruke sykkelparken, og man 
trenger ikke å være medlem i Harstad 
Cykleklubb eller andre klubber. Vår 
visjon er «Vi bygger by! Vi bygger 
samfunn!» Med dette går vi langt 

utover vår primæroppgave som 
idrettslag, men vi har samtidig også 
ambisjoner om å vokse som klubb. Vi 
tror Harstad Bike Park kan være en 
nøkkel også for den veksten. 

Vi ønsker å bidra til utvikling av Harstad, 
regionen og landsdelen.

Vi bygger by! 
Vi bygger samfunn!



Anlegget matcher en strategisk 
posisjonering av Harstad som 
en «aktivitetsby» med mange 
arenaer for utendørsaktiviteter 
for alle målgrupper, idrettsgrener 
og interesser. 
Visit Harstad

6 7
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I 2019 startet Harstad Cykleklubb for alvor jobben med 
megaprosjektet Harstad Bike Park. Målet var å sette 

idretten inn i en større sammenheng. 

9

Vi må ta ansvar for å skape 
næringsutvikling, bidra til grønn 
tenkning og ikke minst bidra til 
bedring av folkehelse lokalt. Alle 
disse elementene tror vi vil bidra 
til bolyst. Bolyst er nøkkelen til en 
selvgenererende prosess hvor vi 
skaper et enda bedre lokalsamfunn.
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I 2015 tok vi initiativ til ny reguleringsplan for Blåbærhaugen 
fritidsområde sammen med Harstad kommune. Planområdet 

er på 330.000 m2. Det nye planforslaget ble enstemmig 
vedtatt av kommunestyret i desember, 2017. 

Blåbærhaugen, Harstad

11

3 km fra Harstad sentrum
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Lokalisering og løypenett
Harstad Bike Park ligger i 
Blåbærhaugen, ca. 3 km fra Harstad 
sentrum. Parken er omgitt av boligfelt, 
landbruk og ikke mint det fantastiske 
friluftsområdet kjent som Folkeparken. 
Folkeparken er et populært 
utfartsområde med et stort nettverk 
av turstier og skiløyper som er koblet 
direkte opp mot løypene i sykkelparken. 

Kollen som Harstad Bike Park er bygd 
på har en høydeforskjell på 50m2 
arenaen i bunnen og til toppen. Fra 
toppen er det bygd et rikt nettverk av 
nedfarter i form av flytstier som slynger 
seg nedover og utnytter terrenget 
på en måte som inviterer til alt fra 
teknisk kjøring i krevende partier, til 
enklere løyper for de mindre erfarne. 
De ulike flytstiene er gradert med en 
fargekoding man også kjenner igjen fra 
alpinbakker med grønne, blå, røde og 
svarte løyper. 

Arenaområdet består av to 
store pumptrack-sykkelbaner, en 
freestylepark og en skill park. I tillegg 

er det etablert flere publikumsområder 
med grøntarealer, benker, sittegrupper 
og bålplasser der brukere av parken 
kan samles og hvile mellom øktene.  
Harstad Kommune har også planer 
om å etablere en trafikkgård som 
en integrert del av arenaområdet i 
Harstad Bike Park. 

Hensikt med planen
Hensikten med den nye regulerings-
planen var «å legge til rette for 
eksisterende og fremtidig bruk av 
området til idretts- og friluftsformål 
med særlig vekt på sykkelsport.» I 
tillegg var det viktig at planen også 
bidrotil å sikre at videre utvikling av 
området tar tilstrekkelig hensyn til 
eksisterende boligfelt og vassdrag 
(Bergslielva). Planforslaget la også 
opp til at de andre eksisterende 
aktivitetene i området, slik som agility-
trening med hund og bueskyting kunne 
fortsette sin virksomhet og også ha 
muligheten til å utvide. 

Harstad Kommune har vært særdeles 
proaktive gjennom hele planprosessen, 
og HCK fikk innfridd alle sine ønsker 
for området. 

12 13
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Sykkelparken skal favne bredt, 
være et åpent tilbud, og gjennom 

dette bidra til bedre folkehelse.
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1 XC Start Loop - XC events only 
2 Green Family Flow Trail
3 Green Access Trail
4 Red Flow Trail
5 Red XC Trail 
6 Blue Flow Trail 
7 Blue XC Trail
8 Expert Jump Line
9 Black Enduro Trail
10 Black XC Trail 
11 E-Bike Climbing Trail 
12 XC Start / Finish
13 Trail Head 
14 Trail Finish / Rest Area
15 Kids Skills Park
16 Kids Traffic Park 
17 Dirt Jump Area 
18 Concrete Skatepark 
19 Competition Pump Track
20 Kids Pump Track
21 Parking |
22 Parking || 
23 Race Admin House / Cafe
24 Club House
25 Feed Zone |  - XC events only
26 Feed Zone || - XC events only
27 Tech Zone - XC events only
28 Asphalt road
29 Walking path
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Det første byggetrinnet bestod av våre to pumptracks. Vi la lista 
høyt. Målet var en kvalitet som kvalifiserte oss som vertskap for 
world cup og andre store, internasjonale konkurranser. Jobben 

med å finansiere disse ble satt i gang umiddelbart etter at 
reguleringsplanen ble vedtatt i desember 2017. Våre ideer og 

ambisjoner med ble møtt med en enorm begeistring hos lokalt 
næringsliv, lokale banker og ikke minst Harstad kommune.

Byggetrinn 1
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Pumptracks med 
world cup-kvalitet

Pumptrack #1
VM-banen

Pumptrack #2
Multifunksjonell bane med Kids Track

Sparebank 68° Nord sammen med 
Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank 
bidro med 2 millioner kroner. Vi fikk også 
et tilskudd fra Gjensidigestiftelsen på kr 
500.000 og kr 300.000 fra Nordenfjelske 
Bykredittforening. Takket være Harstad 
kommunes ordning med forskuttering av 
spillemidler og ordningen med momsrefusjon, 
kombinert med en god, kombinert med 
en god dugnadsånd og et lite byggelån, 
kunne vi med disse midlene iverksette 
bygging for opptil 7,2 millioner kroner. 

Vi søkte markedet etter entreprenører som 
kunne levere den kvaliteten vi ønsket, og 
hadde dialog og befaring med flere ulike 
tilbydere av pumptracks. Valget falt til 
slutt på Velosolutions Scandinavia, som er 
verdensledende på bygging av Pumptracks 
og Bike Parks. Samarbeidet mellom HCK og 
Velosolutions Scandinavia har vært svært 
godt og entreprenøren leverte over all 
forventning. 

Totalkostnaden for byggetrinn 1 landet til 
slutt på 6,8 millioner kroner. Overskuddet 
på ca. 400.00 kr skyldtes i stor grad et 
enormt engasjement fra lokale tilbydere 
som leverte kvalitet og effektivitet til lavest 
mulig kostnad for prosjektet.
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Sykkelparken er et godt eksempel på 
grensesprengende samarbeid mellom 
lokal sykkelklubb, idrett, kommune, 
stiftelser og private partnere
Knut Eirik Dybdal
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I forbindelse med byggetrinn 2 
søkte vi om støtte til finansiering 
fra Samfunnsløftet. Gjennom 
Samfunnsløftet deler SpareBank1 
Nord-Norge av sitt overskudd i form 
av støtte til samfunnsnyttige formål, 
prosjekter og ildsjeler som bidrar til å 
øke livskvalitet og bolyst i landsdelen. 
I 2021 var deres hovedfokus på 
folkehelse, og Harstad Bike park. 
Samfunnsløftet besluttet å sette av 
inntil 9 millioner kroner til Harstad 
Sykkelpark, men for å gi så mye støtte, 
måtte de sikre at dette faktisk var 
noe lokalbefolkningen ønsket seg. De 
måtte se engasjement!
 
Sammen med Anew Branding i Harstad 
ble det utviklet en kampanje som skulle 
både vise byens engasjement, og 

samtidig bidra til nettopp folkehelse. 
Målet ble å få folket ut på tur, til fots 
eller på ski, der en sykkel plassert inne i 
et lyssatt monter var målet for turen.
 
Harstadværingene fikk 9 uker på seg 
til å gå inn de 9 millioner kronene. 
Turgåere scannet en QR-kode på 
sykkelen for å registrere sin tur, og hver 
tur tok oss ett skritt nærmere målet om 
9 millioner kroner. Hver uke ble sykkelen 
plassert ved et nytt turmål. Kravet 
var 200 turer hver uke. Totalt 1800 
registrerte turer.
 
Målet om 9 millioner kroner ble nådd 
på dag 6, den aller første uken.
 
Kampanjen fortsatte etter at beløpet 
var nådd, og folket fortsatte å gå. For 

folkehelsa. Totalt ble det registrert 4891 
turer gjennom kampanjen. Kampanjen 
ble solid dekket av lokale og regionale 
redaksjoner, inkludert Harstad Tidende, 
iHarstad, NRK Troms og Finnmark, samt 
sykkelmagasiner.
 
Det dukket også opp flere spin-off 
kampanjer for å samle inn ytterligere 
midler til sykkelparken. En kampanje 
rettet seg mot lokale bedrifter med 
mål om ekstra støtte for ansatte som 
registrerte turer. En annen kampanje 
involverte tre lokale helter som sa at 
de ville registrere 150 turer gjennom 
perioden og ba om støtte fra folket for 
hver tur de gikk. Pengene skulle gå til å 
kjøpe inn terrengsykler til gratis utlån i 
parken. Dette resulterte i 11 nye, flotte 
sykler som nå kan lånes gratis.

23

SYKKELPARKEN ENGASJERER

HELE BYEN!



HCK har sammen med Velosolutions brukt mye tid på å 
designe en sykkelpark som skal kunne fungere for alle. 

Fra de aller minste barna og nybegynnere til ekspert og 
utfordringer som verdenseliten også kan bryne seg på. 

Byggetrinn 2

En sykkelpark i 
verdensklasse
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Resultatet er et stinettverk av 
grønne, blå, rød og svarte løyper 
som alle samles på toppen i et 
inngjerdet møtepunkt, et såkalt Trail 
Head-område. Dette er på mer enn 
1000 m2, og fungerer også som et 
rekreasjonsområde med benker, 
bord og utsiktspunkter. Fra Trail Head 
har hver løype sin egen portal som 
tydelig viser hvilken vanskelighetsgrad 
løypen har. Løypene samles så i et 
tilsvarende samlingsområde nede på 
arenaen, Trail Finish. Her vil du også 
bli møtt av en målportal som indikerer 
at løypen er slutt. Fra dette området 
kan du sykle videre gjennom den store 
Freestyleparken som er et område på 
3000 m2 med flere hopplinjer av ulik 
vanskelighetsgrad.
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The park has gained worldwide attention with its 
uniqueness and inspiring story. Its popularity is growing 
rapidly, attracting not only new users, but also new 
potential partners and supporters
Velosolutions

I sykkelparken finnes det også en egen 
barnepark, Harstad Kids Bike Park. 
Dette området inkluderer den lille 
pumptracken, et ferdighetsområde, 
såkalt Skills Park med tre soner av 
ulik vanskelighetsgrad. Her kan barn 
og nybegynnere øve på tekniske 
ferdigheter før de tar stegene videre 

i Freestyleparken og i de andre 
løypene. Midt i barneparken finner du 
en stor terrasse på 240 m2 med flere 
sittegrupper, et såkalt Parents Rest 
Area. Fra dette området kan foreldrene 
ha oversikt over hele barneparken som 
også vil være inngjerdet mot veien på 
nordsiden av barneparken.



Nede ved arenaen skal vi bygge et spektakulært 
idretts- og servicehus. Huset vil kunne tilby brukere av 

sykkelparken gratis tilgang til toalett og café.

Byggetrinn 3

Arkitekttegnet 
idretts- og servicehus
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Bygget inneholder også en rekke servicefasiliteter som 
møterom, selskapslokale med sitteplasser for inntil 
80 personer, kjøkken, lager, mekkerom og spyle- og 
vaskestasjon for sykler. Bygget er tegnet av arkitekt 
John Arne Traasdahl hos Norconsult og er på 384 
m3 BTA. Bygget vil være disponibelt for sponsorer av 
sykkelparken og kan leies på forespørsel. Byggets 
beliggenhet og de moderne fasilitetene gjør dette til et 
unikt tilbud i Harstad og regionen for øvrig.
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Visualiseringer/eksteriør: Norconsult 
Visualiseringer/interiør: Senab Eikeland



Etter en idé fra Harstad Cykleklubb har Harstad 
kommune vedtatt at det skal bygges en trafikkgård 

i tilknytning til sykkelparken.

Byggetrinn 4

Lær barna å sykle 
trygt i trafikken
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En Trafikkgård er et simulert 
trafikklandskap i halv størrelse med 
veier, fortau, fotgjengeroverganger, 
kryss, skilt og lys.

Dette til bruk i undervisnings-
sammenheng for barn og unge 

som ønsker å bruke sykkelen som 
fremkomstmiddel i hverdagen. 
Dette samsvarer godt med det 
som bygges i Harstadpakken, og 
ikke minst kommunens status som 
«Safe Community». Flere politikere 
og faginstanser har uttalt seg svært 

positivt om dette delprosjektet, og 
Trygg Trafikk har sammen med HCK 
deltatt aktivt i prosjekteringsmøtene 
som har vært ledet av Hinnstein 
og administrasjonen i kommunen. 
Trafikkgården har en kostnadsramme 
på 7,5 millioner.
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Nede ved arenaen skal vi bygge et spektakulært 
idretts- og servicehus. Huset vil kunne tilby brukere av 

sykkelparken gratis tilgang til toalett og café.

Bli med på laget!

30

Harstad Bike Park representerer en 
unik mulighet for Harstad. Når man ser 
på kvaliteten på anlegget, kombinert 
med det at dette er gratis og åpent for 
alle, er det ikke rart at dette skaper stort 
engasjement både hos kommunen, lokalt 
næringsliv og ikke minst  i befolkningen. 
Ringvirkningene kan bli enorme!
 
Mange har bidratt med utallige 
dugnadstimer og solide finansielle 
bidrag allerede, som har gjort det 
mulig å bygge og åpne parken. Men vi 
stopper ikke der. Sammen skal vi sørge 
for at Harstad Bike Park når sitt fulle 
potensial, med profesjonell drift og en 
kontinuerlig, ambisiøs videreutvikling. 
Vår visjon er å bygge by, og å bygge 
samfunn. Men for å få til det må vi 
også bygge et sterkt lag. Laget har 
allerede mange sterke spillere, men 
det er rom for flere.
 
Harstad Bike Park vil gjerne ha deg 
og din bedrift med på laget. Som 
sponsorobjekt er sykkelparken unik. 
Vis dine medarbeidere, markedet og 

omverden av dere støtter opp om 
tiltak som virkelig setter Harstad på 
kartet, som fremmer bolyst, styrker 
reiselivet, som bidrar til folkehelse og til 
aktivisering av barn og unge!
 
Vi er opptatt av at et sponsorat også 
skal ha stor verdi for de som er med 
og bidrar. Fordelene begrenser seg 
derfor ikke til eksponering av logo 
på nettsider, i sykkelparken og på 
arrangementer. Sponsorene vil også 
få mulighet til å benytte seg av vårt 
servicehus, og anlegget forøvrig til 
arrangementer, kundemøter eller 
sosiale eventer. 

Du får også tilgang til å utvikle 
skreddersydd reklamemateriell i form 
av videosnutter content-artikler 
eller annonser. Hvis dere er usikre på 
hvordan dere kan hente ut potensialet 
som sponsor, bekoster vi en workshop 
med det lokale merkevarebyrået Anew 
som sammen med dere finner kreative 
måter å synliggjøre deres bidrag på.
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www.harstadsykkelpark.no

Stian Kristoffer Evensen
Prosjektleder

 408 95 549

 stian@evensen.io

Bjørn Tore Woll
Styreleder HCK

 928 40 462

 btw@nof.no
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