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Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - status og veien videre  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Arbeidet med områderegulering for Follummoen settes i bero. Deler av området 

utvikles etter eksisterende reguleringsplan. 

2. Når det foreligger en løsning for krysset E16 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens 

Vegvesen trekkes, vil det blir gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. 

Dersom det blir aktuelt å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre 

arbeid: 

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres 

b. Eiendommene gnr 50/bnr337, gnr 50/bnr323 og eiendommen til SAT eiendom 

tas ut av planen¨ 

c. Området BI1 tas med videre i planen 

d. Avgrensning av området BI4 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden 

en planutvidelse vil utløse krav om ny høring) 

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som 

eiere på disse tomtene.  

 

  

 

Sammendrag 

I denne saken ønsker rådmannen å orientere om status for arbeidet og videre fremdrift.  

 

I forbindelse med 1. gangsbehandlig av planen har Statens vegvesen fremmet en innsigelse som 

omhandler trafikksikkerheten i krysset E16 x fv.172. Det har vært en tett dialog med SVV for 

å finne løsninger, men per dags dato har det ikke lykkes å finne løsniger som er gode nok til at 

SVV kan trekke sin innsigelse.  

Midlertidige løsninger for krysset vil medføre rekkefølgebestemmeler og dette vil igjen 

beregnse uviklingen av området. Dette vil også være uheldig da det er flere grunneiere innenfor 

planen.  
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Dersom det skal etableres et toplanskryss, må man se på løsninger for finansiering. Rådmannen 

jobber parallellt med å undersøke mulighetene rundt refusjon og eventuelt andre måter det kan 

sikres at flere bidrar til opparbeidelse av kryss. 

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å sette et tidpsunkt for ferdigstilling og endelig vedtak 

av planen, og det foreslås at planen settes i bero til løsning for krysset foreligger. Eiendommen 

utvikles etter eksisterende reguleringsplaner.  

 

Utviklingen i markedet kan tyde på at byggningsmassen til datasentere blir mindre og basert på 

kunnskap som vi har i dag ser vi at vi vil kunne ta i mot og tilrettelegg for mange typer 

datasenter innefor de gjeldende reguleringene. Et storskala datasenter vil sannsynligvis kreve 

en vedtatt plan.  

 

Bakgrunn 

 

Ringerike kommune har gjennom prosjektet Oslo Data Center Location i samarbeid med 

Ringerike Utvikling AS, Treklyngen og andre næringsinteressenter undersøkt mulighetene for å 

få etablert plass- og energikrevende internasjonale/globale storskala datasentre på Ringerike. 

Den internasjonale veksten i kraftkrevende IKT-industri er eksponentiell og har hittil overgått 

de fleste kvalifiserte prognoser. Det er ingen tegn til at denne veksten vil avta. Ytterligere 

flere datasenter er ventet å bli etablert i Europa de neste 5 årene. Innovasjon Norge, Statkraft 

og andre regionale og nasjonale aktører har intensivert markedsføring av Norge etter at 

Stortinget i 2016 vedtok at store datasenter skal ha redusert elavgift på linje med annen 

kraftkrevende industri. Invest in Norway mener at Ringerike og Follummoen er en av de tre 

beste lokasjonene i Norge. Kombinasjonen stor, flat tomt, mye kraft, gode fiberforbindelser og 

mye kjølevann, samt nærhet til Oslo er det ikke mange andre steder i Norge som kan tilby 

foreløpig.  

 

Det er igangsatt områderegulering for Follummoen. Hensikten med planarbeidet er å 

tilrettelegge for plass- og energikrevende industri, herunder datalagringsvirksomhet. 

Konsekvensutredningen bekrefter at Follummoen vil være et svært attraktivt alternativ. 

 

Framdrift 

 

Saken stilles i bero da det er usikkert når saken kan fremmes for 2. gangsbehandling, da det 

foreligger en innsigelse fra SVV som omhandler trafikksikkerhet i krysset E16 x fv.172. SVV 

har ikke planer eller midler for utbering av krysset. Rådmannen har og har hatt tett dialog med 

SVV for å finne løsninger, men har til nå ikke funnet løsnnger som er gode nok for for at SVV 

kan trekke sin innsigelse.  

Ulike midlertidige løsninger har også blitt vurdert, men de har ikke blitt vurdert som aktuelle. 

Dersom vi skulle finne en midlertidig løsning for krysset som SVV kan akseptere, vil det 

medføre rekkefølgebestemmeler. Dette vil igjen beregnse uviklingen av området, noe som er 

uheldig da det er flere grunneiere innefor planen.  
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Rådmannen jobber parallellt med å se på finansieringsløsninger for å få etablering et 

toplanskryss. Mulighetene rundt refusjon og eventuelt andre måter det kan sikres at flere bidrar 

til opparbeidelse av kryss undersøkes. 

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å sette en tidpsunkt for ferdigstilling og endelig vedtak 

av planen, og det foreslås at planen settes i bero til løsning for krysset foreligger. Eiendommen 

utvikles etter eksisterende reguleringsplaner.  

 

 

Innspill i høringsperioden – behov for justeringer i planen 

 

Når en løsning for krysset foreligger og SVV trekker sin innsigelse, vil det bli gjort en vudering 

av om planen skal ferdigsstilles. Dersom planen skal ferdigsstilles vil det anbefales at det gjøres 

noen endringer fra 1. gangs behandlingen basert på innspill i høringsperioden. 

 

Eiendommen til SAT eiendom (50/294) med de 3 eiendommene som ligger innenfor SAT 

gruppens eiendom (50/340, 50/327 og 50/335)  tas ut, samt eiendommen 50/337 og 50/323. 

De ønsker ikke å være en del av planen. Området er stort med en egen reguleringsplan for 

området i dag, og området kan utvikles etter denne. Her blir gjeldene plan videreført. Se utsnitt 

av revidert plankart under. 

 

 

Figur 1: utsnitt av forslag til revidert plankart, hvor kommentert eiendommer er tatt ut. 
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Figur 2: utsnitt av plankartet som lå ute til 1. gangsbehandling 

I forbindelse med planprogrammet vedtok Formannskapet en utvidelese av formålet for planen. 

For å kunne gå rett på byggesøknaden ble det lagt et snevere formål for noen av feltene i 

forbindelse med 1. gangsbehandling. Dette ble omtalt i saksfremlegget.  

Dersom det er ønske om å regulere feltene BI2, BI3 og BI6 til plass- og energikrevende 

industri, herunder datalagringsvirksomhet, må det utarbeides ny konsekvensutredning. Dette er 

tidkrevende og vil også føre til at planen må legges ut på ny høring, som igjen vil forsinke 

prosessen enda mer.  

 

Andre forhold til planen 

Fylkesmannen er kritisk til nedbygging av felt BI1. De viser til sikringssonen til 

grunnvannskilden som drikkevannskilde, men også områdets verdi for friluftsliv vil reduseres; 

Videre vil utbygging av dette området resultere i en sammenhengende bebyggelse som 

nærmest rammer inn hele naturen- og friluftsområdet på Kilemoen sett fra østsiden. Med 

bakgrunn i dette anbefaler Fylkesmannen at felt BI1 tas ut av planforslaget. 

Rådmannen har et ønske om å ha med dette området videre, og vil innarbeide bestemmelsene 

for områderegulering for Ringerike vannverk i bestemmelsene for områderegulering for 

Follummoen. 

Miljøpartiet de grønne vil også ha ut felt BI1. De begrunner dette med at de stadig ser at 

bynære områder faller bort  (blir brukt til andre formål enn friluftsliv). De viser også til 

kommunens drikkevannsforsyning som hentes fra samme område, som allerede er påvirket av 

andre utbygginger og reguleringer. 
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Anne Bang Lyngdal har et ønske at hennes eiendom (gnr 50 bnr 1) i felt BI4 utvides lengre sør 

og østover. Dette for å få et enhetlig område regulert til industri. 

En utvidelse vil fort komme i konflikt med uttalelsen fra Fylkesmannen, som ved oppstart 

mente at disse arealene (nedenfor jernbanen) ikke burde bebygges. Ved offentlig ettersyn er 

fylkesmannen fornøyd med at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til friluftsliv, naturmangfold, 

ras, skred m.v., og er derfor ikke lengre negativ til bebyggelse nedenfor jernbanen (felt BI4). 

 

Områder hvor man kan gå rett på byggesøknad - BI2, BI3 og BI6 

Bransjen er opptatt av risiko. Arealer må være planavklart før en lokalisering blir vurdert av 

aktørene, og byggetid skal være rask og effektiv. Det er derfor vi til 1.gangsbehandling har 

konsekvensutredet (KU) de mest attraktive feltene (felt BI2, BI3 og BI6) på et nivå som gjør at 

byggesøknad for datasenter kan sendes inn, se vedlagt kart. Altså vil de som etablerer seg her 

kunne gå rett på en byggesøknad, og slipper å måtte detaljregulere før de kan bygge.  

 

Annen bruk enn datasenter forutsetter ny reguleringsplan og eventuelt konsekvensutredning på 

disse områdene. Felt BI6 har kommet inn siden deler av opprinnelig BI3 er tatt ut (191-02 

Nedre Kilemoen 2, SAT Gruppen AS), se utsnitt under 

 

  

Områder hvor det kreves detaljregulering - BI1, BI4 og BI5 

For andre deler av planområdet (felt BI1, BI4 og BI5) vil det kreves detaljregulering før 

byggesøknad kan behandles, se vedlagt kart. En utredning av konsekvensene for miljø og 

samfunn forutsetter mer kunnskap om hva som skal reguleres. Disse arealene er gitt formål 

plass- og energikrevende industri, hvilket imøtekommer formannskapets ønsker om fleksibilitet. 

 

Når det er stilt krav om detaljregulering i disse områdene (såkalt plankrav), så er det nødvendig 

fordi detaljregulering må avklare blant annet adkomstforhold og trafikkavvikling i E16-

krysset. 

 

 

Trafikale forhold – krysset fv. 172 x E16 

Når det gjelder kapasiteten i krysset så er rådmannen av den oppfatningen at 

områdereguleringen er et trafikksikkerhetstiltak i seg selv. Dette fordi planen vil utløse mindre 

trafikk en det gjeldende regulering i området legger opp til. Dette er Statens vegvesen uenige i 

og viser til at dagens trafikksikkerhet i krysset fv172 x E16 ikke er bra nok. Så uavhengig av 

områdereguleringen og trafikken som medfører så har Statens vegvesen ønske om at det gjøres 

tiltak i krysset. For at Statens vegvesen skal trekke innsigelsen sin må det gjøres tiltak som 

sikrer trafikksikkerheten i krysset fv. 172 x E16. Det mest optimale er et toplanskryss. Det har 

vært 2 dødsulykker i krysset.  
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Det ble avholdt et møte med Statens vegvesen 20.11.2017, hvor det ble enighet om at det 

skulle utrededes 2 alternativer til å bedre trafikksikkerheten i krysset fv. 172 og E16. 

 

Alternativ 1: Stenging av venstresving fra fv. 172 til E16. 

Alternativ 2: Stenging av venstresving fra fv172 til E16, samt stenging av venstresving fra 

E16 til fv. 172. 

 

Konklusjonen på denne utredningen er at dette er tiltak som vil løse trafikksikkerheten i dette 

krysset, men at vi forskyver problematikken til nabokryss. For både trafikksikkerheten samt 

kapasiteten ved Veienkrysset og Nymoenkrysset vil bli dårligere, siden trafikken må gjennom 

disse kryssene for å komme seg til Follummoen. Et annet moment som også spiller inn er at 

reisetiden blir 4-6 min lengre. Dette er uheldig siden en del av virksomheten på Follummoen er 

basert på transport (lastebiler).  

Det anbefales at det utarbeides en analyse som ser nærmere på hvilke utbygningsomfang som 

utløser behov for å bygge om krysset fv 172 x E16 til et toplanskryss. Samt at før det blir en 

ombygging av krysset, gjennomføres midlertidig trafikksikkerhetstiltak i krysset som ikke 

påfører trafikantene økt reisetid.  

I møte med Statens vegvesen 18.01.2018, ble det enighet om at alternativ 1 og 2 ikke var 

optimale. Ringerike kommune informerte SVV om at kommunen har bestilt et alternativ 3 som 

går et på å etablere en påkjøringsfelt ut på E16 sørover. Denne trafikkanalysen vil foreligge 5. 

februar 2018.  Det ble også enighet om at Ringerike kommune skal vurdere et alternativ 4 som 

skulle se på en løsning med toplanskryss. Her kunne det tenkes litt kreativt med eventuelt en 

avkjøring lengre sør for krysset. Dette er satt i bestilling, og resultater vil trolig foreligge i løpet 

av februar 2018.  

Når Ringerike kommune mottar trafikkanalysene vil disse bli oversendt Statens vegvesen, og 

vil være grunnlag for videre dialog i saken. Det tas sikte på et nytt møte mellom Statens 

vegvesen og Ringerike kommune i slutten av februar.  

 

Dersom det blir snakk om etablering av et toplanskryss, må det også på plass ordninger for 

finansiering av krysset. Rådmannen er derfor i gang med å se hvorvidt det kan være aktuelt 

med bruk av refusjon, evt. andre måter det kan sikres at flere bidrar til opparbeidelse av kryss. 

Dersom det blir snakk om å etablere et toplanskryss, vil det være behov for å regulere arealer 

som ligger utenfor planavgrensningen til Follummoen. Dette vil gjøres gjennom en egen 

reguleringsplan for krysset fv 172 x E16.  

 

Eiendommene – og mulig innløsning av boligeiendommene 

Det har vært møte med aktuelle grunneiere (slik som Bang Lyngdal, SAT – gruppen og 

eksisterende næringsliv) i perioden 2. februar til 5. februar 2018. 
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Det er avtalt møter med eierne av boligeiendommene. Det jobbes videre med å avklare 

tidspunkt for når boligeiendommene skal innløses. Områdereguleringen legger opp til at det 

utelukkende skal være næring i området. Det vanlige i tilsvarende saker er ikke ekspropriasjon, 

men at det legges opp til frivillige avtaler. Dette ved at det gjennomføres to uahengige takster 

for eiendomsmassen, og at gjøres avtaler med grunneier om kjøp av eiendom. Rådmannen ser 

for seg samme fremgangsmåte også i denne saken. 

 

Tidligere vedtak i saken 

Saksprotokoll - Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - 1. gangs behandling 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

1. Forslag til områderegulering plankart 23.05.2017 og bestemmelser revidert 23.05.2017 for 

Follummoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner: 191 

NEDRE KILEMOEN 2 ikrafttredelse 25.2.1988 og 191-02 NEDRE KILEMOEN 2 

ikrafttredelse 21.11.2005, og deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny plan 

ved vedtak av nr. 424 Områderegulering for Follummoen: 226 NEDRE KILEMOEN, NORD, 

ikrafttredelse 22.11.2004, 275 NEDRE KILEMOEN 3, ikrafttredelse 29.8.2002, 171 NEDRE 

KILEMOEN, ikrafttredelse 29.11.1984, 172 KIHLEBAKKEN, ikrafttredelse 29.11.1985, og 

eventuelt 103 BEGNAMOEN FELT C-E, ikrafttredelse 16.12.1975. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Formannskapet vedtok at følgende spørsmål oversendes til administrasjonen for oppfølging. 

a. Vil gjennomføringen av planen utløse ekspropriasjonsbehov? 

b. Hva vil kommunens kostnader knyttet til ekspropriasjon være? 

c. Har Ringerike kommune andre aktuelle lokasjoner for plassering av datasenter? 

d. Er planavgrensningen hensiktsmessig? 

e. Formannskapet vedtok at Hans-Petter Aasens (SP) spørsmål til administrasjonen følger 

saken. 
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Økonomiske forhold 

Det ble avsatt 3 millioner kr til arbeidet av områderegulering for Follummoen, datasenter i 

2016. Av dette ble det brukt kr 2 104 959,- i 2016 og kr 970 692,- i 2017. Dette vil bli til 

sammen kr 3 075 651,- eks mva. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av planen har det blitt utført flere viktige og nødvendige 

analyser. Vi har blant annet kartlagt grunnforhold, undersøkt fortidsminner og gjort flere 

trafikkanalyser. Vi ser at disse utredningen også er viktige og nødvendige selv om området skal 

utvikles med eksisterende reguleringer. Dette er blant annet informasjon som aktuelle etablerer 

etterspør.  

 

Utdrag for de gjeldene bestemmelsene: 

226 Nedre Kilemoen 

§ 2.1 Industri 

Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet. 

Området kan brukes til lettere industri som ikke medfører særlige trafikk- eller miljøulemper eller særlig fare. 

Det kan ikke drives virksomhet som forurenser grunnvannet. 

I industriformålet kan også inngå lager. Kontorer til egenadministrasjon av 

Industri virksomheten på stedet er tillatt i området. Maksimal byggehøyde for gesims og møne er 12 m. 

 

Avkjørsel til fremtidig vei inn i industriområdet, skal væ re plassert som vist på plankartet. 

§ 4. Fareområder 

 

§ 4.1 Kraftledning 

Byggeforbudsbelte på 9 meter fra kraftlinjens (22 kV) senterlinje. Bygninger skal ikke plasseres i fareområdet.  

 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 6.1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

§ 6.2 Offentlig kjørevei 

Før offentlig kjørevei kan tas i bruk, skal eksisterende vei ” vei 1” fjernes. Langs traséen på 

” vei 1” skal terrenget tilbakeføres til sitt opprinnelige naturmiljø. 

 

§ 6.3 Veg, vann og avløp 

Før fradeling av tomter i område for industri og/eller enkelttomter godkjennes, skal det 

foreligge godkjente tekniske planer for den offentlige vegen, vann og avløp fram til avkjørsel 

inn til industriområdet. Dette gjelder ikke utvidelse av eksisterende industritomter på 

eiendommene 51/34 og 51/28. 

 

§ 6.4 Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i område for industri før det er 

dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  4/18 

 Side 11 av 44   

 

§ 6.5 Krysset ”Veg 1”og Follummoveien 

Før det kan tas ut grus i grustaket, må krysset Follummoveien og veg 1 utbedres. 

 

 

Figur 3: Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen, Nord 

191 Nedre Kilemoen 2 

§ 3 

Industriomra det er delt i sone 1 og sone 2. Innenfor industriomra det kan eiendommer nyttes til 

industri- og lagerforma l. Bygningsra det kan tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning 

til den enkelte bedrift i omra det. 

Anleggenes art, utforming og plassering skal godkjennes av bygningsra det. Bedrifter som 

antas a ville medføre særlige ulemper kan henvises til bestemte deler av arealet eller til andre 

industristrøk. 

I sone 1 tillates kun etablering av lettere industrivirksomhet som ikke medfører miljøulemper i 

forn av støy, lukt eller støv evt. annet utslipp til luft. 

I industristrøket tillates ikke oppført boligbygging. Bygningsra det kan gjøre uttak for 

vaktmesterleilighet o.l. 

§ 4 

Før fradeling skjer skal det utarbeides tomtedelings- evt. bebyggelsesplaner som sikrer 

rasjonelle felles avkjørsler, vannforsyning og avløpsordning. Planene skal godkjennes av 

bygningsra det. 

 

§ 5 

Bebyggelsen skal oppføres av branntrygge materialer og ikke overstige 2 etasjer. 

Den tillatte utnyttingsgrad er 0,3. 

 

§ 6 

Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker. 

De regulerte frisiktomra der holdes fri for sikthindrende vegetasjon, gjenstander, byggverk 

m.v. som rager mer enn 0,5 m opp over tilstøtende vegers niva . 
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§ 7 

Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet, som skal godkjenne gjerdenes 

plassering, høyde, konstruksjon og farge. 

§ 8 

Hver bedrift skal på egen grunn ha minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 gulvflate eller minst 75 bil 

oppstillingsplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. 

I tillegg skal bedrifter som også driver forretningsvirksomhet ha minst 1 biloppstillingsplass 

pr. 50 m2 gulvflate for kundeparkering. 

For store lastevogner og trailere må det anlegges vente- og oppstillingsplasser i tilstrekkelig 

antall. Slik parkering vil ikke bli tillatt på de offentlige vegene. 

 

§ 9 

All forurensing av grunnvann er forbudt og må unngås. 

 

Figur 4: Utsnitt for reguleringsplan for Nedre Kilemoen 2. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen forslag til vedtak er å sette Områderegulering for Follummoen i bero, og utvikle 

deler av område etter gjeldene reguleringsplaner. 

Skal områdereguleringen fremmes til sluttbehandling vil rådmannen ta ut SAT gruppen og de 

andre aktørene som stiller seg negativt til å få eiendommen sin regulert til plass- og 

energikrevende industri, herunder datalagringsvirksomhet.  
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Vedlegg 

Plankart, Reguleringsplan for 226 Nedre Kilemoen, Nord 

Plankart, 191 Nedre Kilemoen 2 

Revidert plankart for Områderegulering for Follummoen 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvalting: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 17/219-6   Arkiv: PLN 429  

 

Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  

Slettveien 19 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018 

5/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.02.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605 -429 detaljregulering for Slettveien 19. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for å rive nåværende enebolig og bebygge arealet på 

ca. 1400 m2 med en blokk med syv til åtte boenheter og parkeringsgarasje. Området 

planforslaget omfatter er regulert til boligformål i eksisterende plan 18 Vestern (vedlegg 8). 

Gjennomføring av plan vil føre til fortetting da nåværende og omkringliggende bebyggelse 

domineres av frittliggende eneboliger. Rådmannen anser utnyttelsen av området i planforslaget 

som høyere enn ønskelig, tilrettelegging av lekeareal som utilfredsstillende og viktige spørsmål 

rundt grunnforhold som uavklart. Rådmannen anbefaler oppstart av detaljreguleringen, men at 

forhold knyttet til lekeareal, grunnforhold og utnyttelsesgrad er noe som særlig må belyses i det 

videre arbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startes opp på bakgrunn av forslagsstillers ønske om å bygge boligblokk med 7-8 

enheter på et sentralt og attraktivt område i Slettveien i Hønefoss (se vedlegg 1). Hele arealet 

ligger i eksisterende plan nr. 18 Vestern, avsatt til boligformål. Regulerinsplan 18 Vestern er en 

gammel plan med mangelfulle og upresise bestemmelser, og det henvises derfor til 

kommuneplanens generelle bestemmelser samt plan- og bygningsloven (PBL) for aspekter som 

berører utnyttingsgrad, byggehøyde og lekeareal.  

 

Forslaget legger opp til høyere utnyttelse, angitt i prosent bebygd areal (BYA), enn det som 

tillates i kommuneplanens bestemmelser (§1.1.2), større bygningshøyde (PBL §29-4) og 

utilstrekkelig lekeareal (§1.1.3). Planforslaget utløser også behov for grunnundersøkelser. Det 

er derfor behov for en detaljregulering. Initiativet er tatt av Hønefoss Eiendom AS v/ Anders 

Bjerke og Steffen Jensen, og fagkyndig er Coplan AS v/Raymond Fyllingen. 
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Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Gnr/bnr 95/101 er i dag bebygd med en enebolig, og benyttes til boligformål.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å bygge boligblokk med syv til åtte boenheter i område som er avsatt til 

boligformål i nåværende reguleringsplan og kommuneplan. Planområdet er på om lag 1900 m2, 

mens område for boligformål er ca. 1368 m2. Arealene er for små for at det kan oppnås 

utnyttingsgrad på <25% BYA slik forslaget er presentert. Forslagsstiller sier han disponerer 

200 m2 vest for eiendomsgrense (på eiendom 95/1), dette er ikke forklart ytterligere. Det 

ekstra arealet vil allikevel ikke være tilstrekkelig med tanke på både utnyttingsgrad <25% 

BYA, og lekearealer for de minste barna er ikke løst.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 18 Vestern fra 08.08.1955, se vedlegg 8. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til boligformål. Planen er gammel og har 

upresise bestemmelser. Ved mangelfulle eller upresise bestemmelser er det kommuneplanens 

bestemmelser som gjelder. Tillatt utnyttelsesgrad er 25% BYA og bebyggelsen skal ikke 

overstige 8 meter gesimshøyde og 9 meter mønehøyde (PBL §29-4).  

 

Planer under arbeid i området 

Området er i gjeldende kommuneplan definert som boligformål. Dette vil også være gjeldende i 

ny kommuneplan. Plansaken kommer ikke i konflikt med gjeldende eller kommende 

kommuneplan angående arealbruk.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønefoss Eiendom AS v/ Anders Bjerke og 

Steffen Jensen er forslagstillere.  

 

Vedlegg 2 viser foreslått avgrensning av planområdet. Planavgrensning dekker eiendom 95/101 

samt tilstøtende deler av Slettveien (95/100, 95/107) og deler av naboeiendom 95/1. En større 

avgrensning som inkluderer Slettveien fram til krysset mot FV163 har vært diskutert, men 

forslagsstiller ønsket ikke dette da de anser nåværende infrastruktur som god nok til å tåle økt 

trafikk. Ny trafikksituasjon må utredes både med tanke på trafikkmengde og sikkerhet for 

myke trafikanter, og ny planavgrensning må vurderes på grunnlag av denne utredningen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 95/101, 95/100, 95/1, og 95/107. Alle 

eiendommer er i privat eie.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune har et uttalt mål om befolkningsvekst, hvor hoveddelen av veksten skal tas 

i Hønefoss-området. Dette skal foregå primært gjennom fortetting av allerede planavklarte 

arealer til boligformål, sekundært gjennom nye arealer. Videre legges det vekt på at 

hovedvekten av boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler og andre tjenestetilbud, i tillegg til områder med veletablerte kollektivforbindelser. 
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Vestern har per i dag ikke tilfredsstillende løsning for gang- og sykkelvei, og dette vil ikke 

komme på plass før etter 2020-2021. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel 

både når det gjelder beliggenhet og formål, men har noen svakheter når det gjelder sikkerhet 

for gående og syklende. Dette er nærmere omtalt i punkt om «samferdsel og teknisk 

infrastruktur». 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med arealdel når det gjelder formål, men avviker når det gjelder 

utnyttingsgrad i %-BYA, høyde, og bestemmelser og retningslinjer for sandlekeplasser for de 

minste barna.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken anses som ikke i tråd med overordna plan mtp. utnyttingsgrad i %-BYA og 

lekeareal, og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning samt formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartssaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene, herunder 

grunnundersøkelser. Forslagsstiller skal også om nødvendig bekoste sikring av grunn på egen 

eiendom i tråd med TEK17 kapittel 7, og eventuelle lokale sikringstiltak skal vedlikeholdes av 

grunneier. 

 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av tiltak for 

å opprettholde eller oppnå god områdestabilitet. Dersom grunnundersøkelser utført på vegne 

av forslagsstiller viser at områdestabiliteten er lite tilfredsstillende vil det være et 

samfunnsansvar å sikre området, og dette ansvaret bør ikke tilfalle forslagsstiller. Sikring av 

områdestabilitet er ikke et krav, men dersom det er behov for sikring og dette ikke utføres vil 

det ikke være aktuelt å tillate utbygging. 
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a) Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning og dialog med 

naboer tidlig i planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i 

høringsperioder.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Området preges av frittliggende eneboligbebyggelse. Med tanke på grunnforhold og estetiske 

kvaliteter bør det avklares om fortetting og blokkbebyggelse er ønskelig i dette området.  

 

Forslagsstiller hevder å disponere 200 m2 av tilstøtende deler av gnr./bnr. 95/1. Boligen 

inntegnet i situasjonsplan går også noe inn på denne delen av gnr./bnr.  95/1. Eierskapsforhold 

rundt gnr./bnr. 95/1 må avklares og dokumenteres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Foreslått planavgrensning er snever, og dekker ikke Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

Forslagsstiller må foreta en trafikkanalyse for å finne ut om avgrensningen også bør omfatte 

Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Skogen i skråningen nordvest på tomta må stå urørt fordi den spiller en viktig rolle som 

stabiliserende element gjennom å binde jordmassene sammen og i tillegg suge opp vann som 

reduserer vannmetning i jorda. Dette er spesielt viktig med hensyn til bebyggelsen som ligger i 

nedkant av skråningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skredfare 

Grunnforholdene på Vestern er utfordrende. Det øverste laget består av elvesand av ukjent 

tykkelse, og under elvesanden finner vi med stor sannsynlighet marin leire.  

 

Vestern ligger som et platå omkranset av svært bratte skråninger, og dette er typisk for 

ravinelandskap. Se figur 1. 
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I ravinelandskap er det risikofylt å bygge store bygg så nære skråningskant som det her foreslås 

uten nødvendig kjennskap til grunnforhold. I området Vestern/Slettveien er det i hovedsak to 

skredtyper som kan utgjøre en risiko: 

 

Figur 1: Topografien rundt Slettveien. Slettveien 19 er merket med rød avgrensning. 
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 Jordskred 

Jordskred kan oppstå når løsmasser i grunnen blir mettet med vann – f.eks. på grunn av 

ekstremnedbør – og forekommer som regel i bratte skråninger med helning på mer enn 

30°. Dette er omtrent den helningen vi finner i skråningen nordvest i planforslaget. 

Skråningen er dekket av relativt tett skog, og denne skogen bidrar til å stabilisere 

skråningen ved å binde sammen jorda med røtter og suge opp vann. Det bør sikres at 

vegetasjonen i skråningen ikke hogges ned da dette vil forringe stabilitet og øke 

fare for skred og risiko for skade på nedenforliggende boliger. Overflatevann må 

heller ikke ledes ut i skråningen. 

 

 Kvikkleireskred 

Kvikkleire dannes av at saltet i marin leire vaskes ut pga. grunnvann, nedmør mm., men 

ikke all utvasket marin leire er kvikk. Kvikkleireskred kan oppstå i områder med 

sensitiv eller kvikk leire, og kan utvikle seg bakover i en lengde som tilsvarer opptil 20x 

skråningshøyde målt fra fot av skråning, så lenge grunnen i hele dette området består av 

kvikkleire. Det kan derfor bli svært omfattende i areal. I tillegg blir kvikkleire nærmest 

flytende når den blir omrørt (f.eks. under et skred) slik at det gir store konsekvenser 

også for områder som ligger i skredets bane. Dette betyr at et skred i Vestern-området 

vil kunne omfatte et svært stort areal og få meget alvorlige konsekvenser.  

 

I områder der det er kvikkleire i grunnen skal man være svært varsom med å gjøre 

terrenginngrep som skaper økt belastning og/eller vibrasjoner. At eiendommen og det 

foreslåtte bygget i Slettveien ligger så nært skråningskant er svært skjerpende, også mtp. 

jordskred. Forslaget slik det er presentert vil kunne medføre økt terrenglast og behov for 

terrenginngrep og uttak av masser i forbindelse med utgraving til parkeringskjeller. Inngrep i 

terreng og medfølgende vibrasjoner er en av de vanligste utløsende faktorer for 

kvikkleireskred. Hvis resultatet av grunnundersøkelser viser funn av sensitiv eller kvikk leire 

må hele området utredes og eventuelt sikres før anleggsarbeid kan begynne.  

Ettersom det med stor sannsynlighet er marin leire under Vestern må det derfor utredes om 

denne er sensitiv/kvikk. Rådmannen understreker at det pr. i dag ikke er påvist kvikkleire i 

området. Det har ikke vært utført utredninger for Slettveien tidligere, men geotekniske 

utredninger gjort for området sør for Fv. 163 (Krakstadmarka, NGI-rapport 20110293-00-3-

R) viser fast til middels fast leire, altså ikke kvikkleire. Allikevel vet vi at vi har kvikkleire i det 

tilstøtende området Støalandet (NGI-rapport 20091249-00-3-R), og vi kan derfor ikke trekke 

sikre konklusjoner om grunnforholdene i Slettveien uten en geoteknisk utredning. Denne 

utredningen må foreligge før førstegangsbehandling. 

 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Boligfeltet ligger langs Fv. 163 mellom Hønefoss og Klekken. Området har gode 

bussforbindelser til Hønefoss sentrum. Fra kryss Slettveien/Fv. 163 mot Hønefoss sentrum går 

det fortau på én side av veien, mens det mot Klekken går bred skulder på én side av veien. Det 

er ikke egne sykkelfelt langs veien. Syklende og gående som kommer fra Fv. 163 må krysse 

veien for å komme inn til Slettveien. 

Påvirkning av landskapsbildet 

Forslaget innebærer en markant endring av landskapsbildet for tomten og for nærmeste naboer. 

Ifølge plantegningene og informasjonsskrivet (vedlegg 2-6) ønsker utbygger å sette opp en 

blokk med tre etasjer pluss kjeller, og beskriver det som et «moderne og tidsriktig prosjekt». 
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Bygningsmassen innebærer en markant kontrast til omkringliggende bebyggelse, både når det 

gjelder utnyttingsgrad, høyde og bredde og estetikk. Det vil også påvirke solforhold og utsikt 

for flere av naboene. Boligblokka vil også være tydelig i landskapsbildet sett fra nord- og 

vestsida av byen. 

 

Naturmangfold 

Ved å ta vare på skogen i skråningen nordvest på tomta vil man også ivareta naturmangfoldet 

som eventuelt kan bli berørt av prosjektet. 

 

Universell utforming 

Siden foreslått bygning har tre etasjer samt kjellergarasje utløses krav om heis etter TEK17 § 

12-3. Da utløses også krav om at boenhetene skal være universelt utformet etter TEK17 § 12-

2, og at utearealer skal være universelt utformet etter TEK17 § 8-2.  

 

Lekearealer 

Forslaget innebærer en utilfredsstillende løsning med tanke på lekeareal. Dekning av 

nærlekeplass er tilfredsstillende, men forslagsstiller ønsker ikke å opparbeide sandlekeplass nær 

eller på egen tomt. Dette er ikke i tråd med kommuneplanbestemmelsene §1.1.3.  

 

Forhold til klima- og energiplanen. 

Området ligger i relativt kort avstand til sentrum, om lag 20-25 minutters gange. Den korte 

avstanden sammen med et godt busstilbud tilrettelegger for at man i mindre grad er avhengig 

av bil for å komme seg til sentrum, og at man bidrar til å redusere utslipp. Kvaliteten på 

sykkelvei opp til Vestern er allikevel ikke så god som ønskelig mtp. trafikksikkerhet (se punkt 

om «Samferdsel og teknisk infrastruktur»). I KVU for Hønefoss er det forslag om ny bru over 

Petersøya som skal knytte sammen sentrum og Støalandet. Denne brua vil drastisk redusere 

avstand og reisetid for gående og syklende mellom Slettveien og sentrum. 

 

 

Samlet vurdering 

Fortetting av sentrumsnære boligområder er en ønsket utvikling for Ringerike. Det er derimot 

viktig at fortetting skjer der det er hensiktsmessig og at det foregår i tråd med 

kommuneplanens bestemmelser. Forslaget til detaljregulering innebærer brudd med 

kommuneplanens generelle bestemmelser når det gjelder byggehøyde, utnyttelsesgrad og 

lekeareal, og konsekvensene for boligområdets estetiske uttrykk er store da boligblokka slik 

den er framstilt i skissene (vedlegg 4) skiller seg markant ut sammenlignet med 

omkringliggende bebyggelse. Topografien i planområdet er svært utfordrende og utgjør en 

potensiell fare i prosjekter av denne størrelsen. Oppstart av planarbeidet anbefales under 

følgende forutsetninger: 

1. Grunnundersøkelser foretas, vurderes og rapporteres til kommunen med konklusjon.  

2. Utredning av ny trafikksituasjon foretas.  

3. Forslagsstiller må vise til tilfredsstillende dekning av lekeareal. 

4. Forslagsstiller må utføre en sol- og skyggeanalyse som viser hvordan foreslått bygning 

påvirker nevnte forhold på eiendommen og berørte naboeiendommer. 

5. Forslagsstiller må dokumentere disponering/eierskap av 200 m2 på gnr./bnr. 95/1.  

 

Denne listen er ikke uttømmende, og andre utredninger kan bli aktuelle senere i planprosessen. 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-72   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.02.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 1, datert 06.02.2018, 

fastsettes. 

 

 

Sammendrag 

I juli 2017 ble det varslet oppstart av arbeid med områderegulering for Hønefoss. Samtidig ble 

også planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn, og var ute på høring til november. Det 

har kommet 30 innspill. Planprogrammet har blitt justert noe med bakgrunn i de mottatte 

innspillene. Det fremmes nå sak om fastsetting av planprogrammet.  

 

Rådmannen anbefaler fastsetting av planprogram alternativ 1, som sikrer god medvirkning, 

sikrer gjennomføringskraft og gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess. Framdriftsplanen 

antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020.   

 

 

I saksframlegget vil vi ta opp følgende tema: 

 

1. Innledning 

2. Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

3. Beskrivelse av saken  

 Plantype, detaljering og avgrensning 

 Gjeldende detaljreguleringer  

 Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor 

planavgrensningen 

 Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet Behovet for 

utredninger 

 Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 

 Behovet for utredninger  

 Framdrift 

 Medvirkning 

 Planprosess 
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 Tidligere behandlinger og vedtak 

 Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak 

4. Juridiske forhold 

5. Økonomiske forhold  

6. Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt 

7. Rådmannens vurdering 

8. Alternative løsninger  

 

 

Innledning  

Mens planprogrammet har vært på høring har rådmannen organisert arbeidet med 

områdereguleringen som et prosjekt, og det har vært jobbet med prosjektplanen.  

 

Utarbeidelsen av selve planforslaget gjennomføres av en administrativ arbeidsgruppe med 

prosjektleder og med bidrag fra areal- og byplankontoret, kommunens andre tjenestesteder, 

Buskerud fylkeskommune og BaneNor.  

 

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet (jf. høringsutkastet av planprogrammet), og 

skal sikre politisk deltakelse, forankring og eierskap. Det har også blitt opprettet en 

administrativ styringsgruppe. Den administrative arbeidsgruppen samarbeider tett med 

administrativ styringsgruppe for å følge opp og sikre framdrift, ressursbruk, tverrsektoriell 

koordinering og forankring. 

 

For å sikre en god deltakelse og samordning av kommunens interesser inn i arbeidet med 

områderegulering for Hønefoss, ble det i desember avholdt internt oppstartsmøte og 

rådmannens ledergruppe ble orientert.  

Internt samarbeid i kommunen pågår for å få oversikt over dagens situasjon innenfor for 

eksempel teknisk infrastruktur (VVA), samfunnssikkerhet (f.eks. overvannsbehandling) og 

folkehelse (f.eks. støy og luftkvalitet). Dette på bakgrunn av lovverkets krav om å utrede 

konsekvensene som områdereguleringen vil ha for miljø og samfunn. 

 

Innspillene til oppstart av planarbeidet er en del av grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget, 

og noen innspill er innarbeidet i planprogrammet. Andre endringer knytter seg hovedsakelig til 

presisering av plantype og detaljering (plankrav), framdriftsplan, organisering av planarbeidet 

og planavgrensning. 

 

Formannskapet bes nå om å fastsette planprogram for områderegulering Hønefoss.   

Fastsatt planprogram blir førende for planarbeidet, med hensyn til formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. 

 

Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av denne befolkningsveksten i Hønefoss-

området. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det sikres gode 

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne.  
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Som overordnede mål for byutviklingen foreslås det at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives, at det skal skapes en fremtidsrettet by som 

bidrar til å redusere klimagassutslipp, og at vekst i persontransport skal tas av kollektiv, sykkel 

og gange. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et 

bærekraftig regionsenter. Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser, slik at flere får gangavstand til daglige gjøremål. Bysentrum skal være et 

attraktivt og tilgjengelig sted å leve for et mangfold av beboere. En god tilrettelegging for 

sykkel og gange vil gjøre sentrum mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for bedre 

bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service- og 

kulturtilbud.  

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for utviklingen av sentrum, for alle brukere 

av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og 

utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer og byroms- og gatestrukturer. Innenfor 

dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og 

spennende løsninger. 

 

Det skal planlegges for et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det samlede 

transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og kollektivreiser. 

Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen må løses, og i tillegg tilgjengeligheten til 

Hønefoss som kommunesenter og regionsenter. Noen av tiltakene vil kunne være så 

omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og kommunale 

budsjetter. Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for planen, jf. NTP 2018-2029 

og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med staten.  

 

Områdereguleringen bør være overordnet og ha et langsiktig og strategisk fokus. En sterk 

befolkningsvekst i Hønefoss vil få økonomiske konsekvenser også innenfor kommunens andre 

tjenesteområder, som teknisk infrastruktur, skole, barnehage, omsorg osv. En rask prosess 

fram mot vedtak av planen betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne 

detaljreguleringer. Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for 

utforming av planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 

 

Beskrivelse av saken  

 

Plantype, detaljering og avgrensning 

Planen fremmes som en områdereguleringsplan.  

 

Det vil være tids- og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for et så stort 

sentrumsområde. Planområdets størrelse, og forventninger knyttet til tidspunkt for vedtak av 

planen, betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne detaljreguleringer - 

gjennom at det stilles krav om detaljregulering før utbygging kan skje.  

 

Utarbeidelsen av en byplan er kompleks, derfor er planavgrensningen ved vedtak av 

planprogrammet satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene 

planarbeidet vil møte. Planavgrensning er foreslått ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å 
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løse. Forslag til planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektiv-knutepunkt 

og trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringeriksbanen med Inter City-stasjon. 

 

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil 

igangsettes/ er igangsatt egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5-27 og arealer inntil 

jernbanestasjonen (mulig del av pågående privat detaljregulering for Øya). Hensikten er å 

detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen inn mot dagens sentrumskjerne og 

grensesnitt mot statlig detaljregulering for Ringeriksbanen.   

 

Det vil kontinuerlig i planprosessen 

vurderes om områdereguleringen 

bør deles i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense.  

 

Utredninger knyttet til 

trafikksystem forutsetter i stor grad 

et overordnet fokus, har et 

influensområde som går ut over 

planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss og 

blant annet dekker ny E16 med nye 

innfartsveier/ og -mønster til 

sentrum. Nytt trafikksystem vil 

kunne strekke seg utover 

områdereguleringen. Tilførselsveier 

må løses ved at man igangsetter 

egne planer etter at arbeidet med 

pågående transportutredning og 

områdereguleringen har gitt svar på 

hva det er behov for.  

 

Kart på side 13 i planprogrammet 

viser planavgrensningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende detaljreguleringer  

Gjeldende detaljreguleringer hvor det er bygd i henhold til plan vil det ikke gjøres materielle 

endringer i, så sant de ikke berøres av nye overordnede strukturer som foreslås regulert.   

 

Figur 1- Foreslått planavgrensning  
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Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor planavgrensningen 

Det vises til sak «431 Områderegulering Hønefoss – Behandling av private planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen» som fremmes for formannskapet i samme møte som 

sak om fastsetting av planprogrammet, den 20.2.2018.  

 

Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for utforming av planen, 

men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 

 

Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet  

Ringerike kommune varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev av 04.07.2017 og 

kunngjorde det i Ringerikes Blad 08.07.2017, samt på kommunens nettsider.  

(Jf. plan- og bygningslovens § 12-8) 

 

Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram varslet (jf. plan- og 

bygningslovens § 4-1). Frist for komme med innspill til oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram var 03.11.2017.  

 

Det er mottatt 30 innspill/ uttalelser til oppstart av planarbeid/ høring av planprogram. De 

fleste av disse er innspill til planarbeidet, ikke til planprogrammet. Innspillene er en del av 

grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg: «Vurdering av uttalelser ved 

varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram». 

 

Mange av innspillene tar opp temaer og problemstillinger det allerede er tenkt mye på og som 

er en naturlig del av planarbeidet videre. Innspillene gir en indikasjon på hva folk i Ringerike er 

opptatt av når det kommer til byen vår. De har vært med på å forme temaer til foreslått 

medvirkningsprogram for høsten 2018.  

 

Et utvalg av momenter fra innspillene: 

 Bevare grøntområder, ta i bruk elva mer  

 Transportsystem 

 Hensyn til verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer, kvartalsstruktur, og byggehøyde.  

 Byen for alle, og attraktiv og trygg for barn og unge 

 Attraktiv by for forretninger og tjenesteyting.  

 Fortetting 

 Høy utnyttelse av egne tomter 

 Forutsigbarhet i forhold til framdrift av planarbeidet 

 Utbygging må skje kontinuerlig 

 Lavere utnyttelse på Tippen enn i mulighetsstudiet til Snøhetta 

 Planavgrensning, blant annet om å ta Soknedalsveien 5-27 ut av planen. 

 Konkrete innspill på egne arealer (Jan Solberg) 

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 

De viktigste endringene som følge av høring av planprogrammet følger under. 

 

Plantype og detaljeringsgrad er foreslått. 

Se eget pkt. om Plantype, detaljering og avgrensning. 
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Framdriftsplan  

Rådmannens forslag til planprogram har en framdriftsplan hvor vedtak av områdereguleringen 

antydes på nyåret 2020.  

 

Utredningsprogrammet er etter offentlig ettersyn detaljert/presisert Foreliggende 

utredninger/analyser er listet opp, det samme er behov for utredninger. Foreliggende 

utredninger/analyser (kunnskapsgrunnlag) vil danne grunnlag for utarbeidelsen av 

områdereguleringen, men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett/ 

ikke foreliggende. Eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming 

av plankart og bestemmelser m.v.  

 

Organisering av planarbeidet 

Det er tilført en administrativ styringsgruppe som skal følge opp og sikre framdrift, 

ressursbruk, tverrsektoriell koordinering og forankring. 

 

Planavgrensning 

Planområdet er utvidet noe etter offentlig ettersyn av planprogrammet (jf. vedlegg X). Dette 

for å ivareta hensiktsmessig tilpasning til gjeldende reguleringsplaners avgrensning, og for å 

rydde opp i en gammel detaljregulering som ikke er gjennomført (oppheving av veisystem i 

gjeldende reguleringsplaner knyttet til avlastningsvei i 64-planen). 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Behovet for utredninger 

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss. Disse 

vil så langt det er mulig danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen.   

 

Kunnskapsgrunnlaget er likevel til dels ufullstendig og utdatert. Det er behov for flere 

utredninger og revisjon av noen, dette fordi forutsetningene som lå til grunn da de ble 

utarbeidet nå er endret (blant annet som følge av statlig regulering av Ringeriksbane og E16).  

 

Som eksempel er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt for å regulere byggegrense til vei 

(avviksbestemmelser kan muliggjøre bygging i gul og rød støysone i byområder, men dette 

forutsetter at støyforholdene er utredet, luftkvalitet vil også være en faktor). Det er også 

igangsatt arbeid med å supplere kunnskapsgrunnlaget for å ta stilling til bevaringsverdige 

bygninger og bygningsmiljøer utenfor hensynssonene i kommuneplanen - hvorvidt det/de 

enkelte skal bevares eller på hvilke vilkår de skal kunne erstattes. Kunnskapsgrunnlaget 

innenfor teknisk infrastruktur og overvannshåndtering er også mangelfullt.  

(Jf. planprogrammets utredningsprogram)   

 

Det må ligge et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til grunn for utredning av konsekvensene 

for miljø og samfunn (jf. plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger). 

Utredningsprogrammet er utformet for å ivareta dette. Hvis kunnskapsgrunnlaget er 

utilstrekkelig vil dette også gi risiko for innsigelse. 

 

Utredningsprogrammet skal ha en situasjonsbeskrivelse/problemstillinger, si noe om hva som 

skal utredes og hvordan.    
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Framdrift 

Planprogrammet har en framdriftsplan som antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 

2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess, og til å sikre god medvirkning 

og gjennomføringskraft. 

 

Framdriften som lå i planprogram til offentlig ettersyn viste vedtak høsten 2019. Denne 

framdriften forutsatte politisk behandling i april og normal lengde på høringsperioden. Utsatt 

politisk behandling, vedtak om 3 uker ekstra lengde på høringen og utsatt frist for 

høringsparter er bakgrunnen for at vedtakstidspunkt er flyttet til mars 2020.  

  

Det presiseres at framdriftsplanen avhenger av en rekke avklaringer som må skje med 

fastsetting av planprogrammet. Dette er knyttet til detaljeringsgrad av planen, omfang av 

medvirkning, håndtering av private pågående planarbeid og nye planinitiativ, ressurser til 

arbeidet, og om det skal gjennomføres mulighetsstudier for områder som det ikke ligger 

føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. 

 

Medvirkning  

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Blant annet 

vil planverksted for ungdom være aktuelt.   

 

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum, på 

www.ringvirkninger.com, hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge med 

på framdriften.  

 

Framdriftsplanen i anbefalt planprogram gir tid til god forankring blant innbyggere, næringsliv 

og parter i byutviklingen. Det vil gjennomføres en bred medvirkning underveis i planprosessen 

gjennom åpne informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. 

 

Rådmannen foreslår 5 planverksteder i tidsrommet august til desember 2018 – på dagtid for 

formannskapet og på kveldstid åpent for påmelding med invitasjoner til kommunestyret og 

aktuelle parter. Aktuelle temaer er fysisk utforming, byen for alle (attraktivitet og mangfold), 

næringsutvikling/handel/kultur, transportsystem, og idrett og friluftsliv.  

 

I tillegg ligger planverksted for FS om stasjonsområdet i framdriftsplanen. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til informasjon og dialog med grunneiere, initiativtakere 

næringsliv. 

 

Planprosess  

Planarbeidet utløser krav om KU og planprogram (jf. forskrift om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven og plan- og bygningsloven). 

 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen 
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Figur 2: Figuren viser planprosessen, den røde sirkelen viser hvor langt arbeidet med områdereguleringen har 

kommet. (Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Sak: 20/17 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

  

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.  

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.  

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.  

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og 

plangrense.  

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.  

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 

Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak  

Det vises til sak om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (vedlagt).  

 
Utvalg Dato/sak Vedtak 

Kommunestyret 30.10.2008 sak 136/08 KDP for nytt hovedvegsystem i Hønefoss. 

 

Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 Ringerikspakka - vedtatt oppstart. 

Kommunestyret 24.04.2014 sak 59/14 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående 

samferdselsprosjektene – framdrift og planprosess. 

Formannskapet 02.12.2014 sak 208/14 Planarbeid for «Byplan Hønefoss» skal startes opp...» 

Kommunestyret 30.04.2015 sak 62/15 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. 

Kommunestyret 27.08.2015 sak 103/15 Vedtak av KVU for transportsystemet i Hønefoss. 
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Kommunestyret 27.08.2015 sak 104/15 Oppstart av områdeprogram for Hønefoss. 

Kommunestyret 30.06.2016 sak 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen. 

Kommunestyret 29.09.2016 sak 124/16 Kommunal planstrategi 2016-2020. 

 

Juridiske forhold  

Vedtak om fastsetting av planprogram, etter pbl. § 12-9, vil gjøres av kommunestyret for 

forankring hos øverste planmyndighet. 

 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 

og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen står selv for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med 

tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av plankart, 

bestemmelser osv. 

 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. Arbeidet med en så 

stor og kompleks plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært tidkrevende og 

uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet før det er mer 

konkretisert. Blant annet må planprogrammet, framdriftsplan og omfang av medvirkning være 

fastsatt, og detaljeringsgrad av planen må være avklart. Det må være avklart for eksempel om 

deler av arealene skal fremmes som egne detaljreguleringer, og om det skal gjennomføres 

mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret 

sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Omfang av ekstern konsulenthjelp må også 

være avklart, også kapasitet og kompetanse til arbeidet internt i kommunen.  

 

På denne bakgrunn kan ikke rådmannen per i dag legge frem 3 alternative datoer for 

ferdigstillelse av planen, med utgreing av ressursbehov, (jf. FS2 sin anmodning ved oppstart av 

planarbeid og høring av planprogram 20.06.2017 sak 20/17).  

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfaringstall tilsier at dette arbeidet 

kan koste fra 4 – 9 millioner.  

 

Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt  

Det vil bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som inngår i 

planen. 

 

På bakgrunn av vedtatt reguleringsplan vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom 

ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og 

kanskje grønnstruktur. 

 

Utbyggingsavtaler, intensjonsavtaler, og makeskifteavtaler med tilhørende forhandlinger bør 

igangsettes før 1. gangs behandling av områdereguleringen hvis det skal utarbeides en 

områderegulering med overordnede strukturer som berører privat grunn osv. Dette for å sikre 

at planen kan gjennomføres, og for å unngå behov for ekspropriasjon.  
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Rådmannens vurdering  

Planprogrammet har en framdriftsplan som er utformet for å oppfylle målene for byutviklingen 

og antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess og til å sørge for at planen blir 

et godt styringsverktøy for langsiktig vekst og utvikling. Den gir tid til god forankring blant 

innbyggere, næringsliv og parter i byutviklingen, og til dialog med grunneiere for å sikre 

gjennomføringskraft. 

 

Rådmannen har forståelse for at det lenge har vært forventninger om at gjeldende overordnet 

regulering (64-planen) erstattes. Det vises for øvrig til at arbeidet med områdereguleringen nå 

har kommet godt i gang, deriblant samarbeid med regionale myndigheter. Interne ressurser er 

prioritert og areal- og byplankontoret er styrket for å ivareta framdrift i resten av 

saksporteføljen.   

 

Områderegulering for Soknedalsveien 5-27 kan være vedtatt i 2019 og vil tilfredsstille 

forventingene om at kommunen skal tilrettelegge for rask og stor vekst. Planen er igangsatt og 

planlegges sendt inn slik at den kan 1. gangs behandles etter at statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og E16 er lagt ut til offentlig ettersyn. Den består av et stort areal inntil 

jernbanestasjonen, med én grunneier. Planskissene (per januar 2018) antyder at planen kan 

legge til rette for 600 leiligheter, 20 000 m2 kontor/ hotell/ leiligheter og 10 000 m2 forretning. 

 

Rådmannen presiserer at privat planlegging og utbygging til en viss grad vil kunne gå parallelt 

etter offentlig ettersyn av områdereguleringen - og dermed at ikke alle private 

detaljreguleringer fremmes for vedtak samtidig eller etter vedtak av områdereguleringen.  

(Jf. sak om behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen, som 

fremmes til samme formannskapsmøte som fastsetting av planprogrammet (20.02.2018) 

 

Hva vi kan oppnå: 

Gode overordnede plangrep for å sikre eksisterende og nye kvaliteter som kan gjøre oss 

konkurransedyktige i målet om vekst.  

Overordnete strategiske grep er knyttet til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ 

uteoppholdsarealer og overvannshåndtering), byroms- og gatestrukturer, bebyggelsesstruktur- 

og høyder, sol- og skygge, og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer.  

 

Grepene vil kunne muliggjøre høyere tetthet av boliger og arbeidsplasser, bedre kvaliteter 

knyttet til rekreasjon, helhetlige og overordnete estetiske føringer. Dette forutsetter for øvrig 

planlegging på tvers av eiendomsgrenser for å sikre sammenheng og tetthet ved senere 

utbygging av ubebygde og lite bebygde arealer.  

 

Nødvendig tid til å sikre at planen har verktøy for redusere trafikkveksten. 

Knyttet til for eksempel bedre tilgjengelighet og attraktive traséer for gående og syklende, 

parkeringsnorm, -restriksjoner og sambruksløsninger. 

 

En godt forankret områderegulering med felles eierskapsfølelse blant politikere, innbyggere 

og næringsliv som bidrar til enklere gjennomføring av tiltak innenfor planen. 

Dette forutsetter inkludering, og for at medvirkningen skal være reell må den være basert på 

aktuelle problemstillinger og planløsninger. 
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Tilstrekkelig tid til dialog med grunneiere er avgjørende for å bidra til å sikre vekst, 

transformasjon av ubebygde arealer, sambruk av parkeringsarealer, og forutsigbarhet for 

gjennomføring.   

 

Mer forutsigbarhet for at man unngår innsigelser fra statlige og regionale fagmyndigheter  

Framdriftsplanen gir tid til tilstrekkelig dialog med fagmyndighetene. 

 

 

Alternative løsninger 

I samsvar med formannskapets forventninger er det i saken presentert en alternativ 

framdriftsplan med vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode; i august 2019. 

Rådmannen har blitt bedt om å vurdere muligheten for parallelle prosesser for snarest mulig å 

få en vedtatt områderegulering.  

 

Dersom formannskapet ønsker å fatte vedtak av planprogram alternativ 2, med egen 

framdriftsplan og planprosess som antyder vedtak i august 2019, kan forslag til vedtak være:  

 

«Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 2, datert 06.02.2018, 

fastsettes.» 

 

Medvirkning i planprogram alt. 2 

Innenfor framdriftsplanen i planprogram alternativ 2 blir det begrenset med tid til medvirkning. 

Grupper som krever spesiell tilrettelegging må prioriteres (jf. pbl. § 5-1). Det er i 

framdriftsplanen vist planverksteder i juli og august 2018. 

(Jf. detaljert framdriftsplan - vedlegg til planprogram alt. 2) 

 

Det er sannsynlig at kunnskapsgrunnlaget ikke vil være komplett før i august, og at 

planforslaget vil måtte utarbeides hovedsakelig i perioden fra august til desember. 

Det må i denne perioden prioriteres å utarbeide plandokumentene, sikre politisk forankring og 

samrå med statlige og regionale fagmyndigheter.  

 

Dialog/avtaler med private grunneiere kan det bli svært begrenset med tid til. 

 

Fordeler knyttet til vedtak i august 2019 

Framdriftsplanen viser vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode og dermed av 

de samme folkevalgte som startet opp planarbeidet, hvilket kan gi mindre risiko for forsinkelser 

ved sluttbehandling av planen.  

 

Framdriftsplanen viser at kommunen ønsker at en områderegulering skal komme på plass så 

snart som mulig og at vi har en klar intensjon om en effektiv prosess fram mot vedtak av 

områdereguleringen. 
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Ulemper knyttet til vedtak i august 2019 

Utforming av planen og utredning av konsekvenser for miljø og samfunn forutsetter et 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, hvilket kan komme i strid med ønsket om parallelle prosesser 

– altså at løsninger utvikles og bestemmes før kunnskapsgrunnlaget er fullstendig. (Jf. figuren 

om planprosess).   

 

Det vil være mer usikkert om framdriften kan holdes.  

For lite tid til medvirkning vil kunne gi dårligere forankring og eierskapsfølelse blant politikere, 

innbyggere og næringsliv, og det vil være usikkert om tiltak innenfor planen kan gjennomføres.  

Opplegg for medvirkning og forankring må være basert på aktuelle og konkrete 

problemstillinger og planløsninger, hvilket også kan komme i strid med ønsket om parallelle 

prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før medvirkning finner sted.  

Utformingen av planforslaget vil i større grad overlates til rådmannen, med mindre muligheter 

for reell medvirkning fra særlig innbyggere og næringsliv.  

 

Usikkerhet knyttet til om det som reguleres utenfor kommunens egne eiendommer kan 

gjennomføres uten ekspropriasjon.  

Dette skyldes at det er lite tid til dialog og avtaler med berørte grunneiere.   

 

Risiko for innsigelse til områdereguleringen.  

Dette fordi det er lite tid til tilstrekkelig samråd med fagmyndighetene. Dette gir mer risiko for 

sprekk i framdriften.  

 

Rådmannen mener at denne framdriften gir mindre forutsigbarhet i forhold til å nå målene vi 

har for områdereguleringen og byutviklingen.  

 

 

Vedlegg 

1. Forslag til planprogram alternativ 1, datert 06.02.2018 

2. Forslag til planprogram alternativ 2, datert 06.02.2018 

3. Oppsummering av uttalelser til oppstart og planprogram, med kommentarer 

4. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet 

5. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet 

6. Uttalelser  

a. Oslo kommune 

b. Fylkesmannen i Buskerud  

c. Statsbygg 

d. Bane BOR SF  

e. Buskerud Fylkeskommune Eiendom 

f. Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 

g. Den norske kirke 

h. Jevnaker kommune 

i. Statens Vegvesen 

j. Boligtjenesten 

k. Ringerike næringslivsforening 

l. Nordsia Vel 

m. Petersøyas Venner v/ Hans Bergan 

n. Anne-Berit Haugen Rijken 
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o. Halvorsen og Reine AS på vegne av Tronrud Holding AS 

p. Martin Amundsen 

q. Jan H. Johansen 

r. Lillann Aslaksrud  og Reidar Aslaksrud 

s. Reidar Rokseth 

t. Harald Heggen Brørby 

u. Block Watne AS v/ Frank Engejordet og Bjørn Røgeberg 

v. Jan Solberg 

w. Bodil Anne-Lise Gusgaard og Eirik Ørbog 

x. Ole Haakon Opperud 

y. Tronrud Eiendom AS 

z. Knut Helle 

æ. Knut Ridderhus 

ø. Hans Bergan 

å. Ole Hervik Frantzen  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Nethus 
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Arkivsaksnr.: 17/1379-45   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - Behandling av private planinitiativ 

og planforslag innenfor planavgrensningen.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/18 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.02.2018 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For private planinitiativ innenfor planavgrensningen skal kunngjøring om oppstart av 

planarbeid avvente inntil merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget 

(nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8). 

2. Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

3. Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

 

Sammendrag 

Områdereguleringen for Hønefoss vil legge føringer for overordnede strategiske grep knyttet 

til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ uteoppholdsarealer), byroms- og 

gatestrukturer, og bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og skygge og bevaring av verdifulle 

bygningsmiljøer. Det er derfor viktig å få avklart hvordan nye og pågående detaljreguleringer 

som ligger innenfor planområdet til områdereguleringene, skal håndteres mens arbeidet med 

områdereguleringen pågår. 

 

Det vil være både i utbyggernes interesse og i kommunens at områdereguleringen raskest mulig 

kommer på plass.  

 

Rådmannen vil derfor anbefale at arbeidet med detaljreguleringer innenfor planområdet for 

områdereguleringen for Hønefoss koordineres med framdriften til områdereguleringen, med 

ulike anbefalinger for de private planene (avhengig av hvor langt i prosessen de har kommet og 

om de følger opp den overordnede områdereguleringen). Dette for å unngå unødige 

forsinkelser i arbeidet med områdereguleringen, og for at kommunen skal styre planressurser 

inn i arbeidet med den strategisk viktige områdereguleringen. 
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Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og vekst i persontransport skal tas 

av kollektiv, sykkel og gange. 

 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. Det 

skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et 

bærekraftig regionsenter. Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser, slik at flere får gangavstand til daglige gjøremål. En god tilrettelegging for 

sykkel og gange vil gjøre sentrum mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for mer 

bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service- og 

kulturtilbud.  

 

Det skal planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem som må løse 

interntrafikken og transportbehovet til stasjonen, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som 

kommunesenter og regionsenter. Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for 

planen, jf. NTP 2018-2029, og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med staten. 

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum. 

Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og 

utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer og byroms- og gatestrukturer. Innenfor 

dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og 

spennende løsninger. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det sikres gode 

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

 

Bakgrunn for saken 

Den 20.06.2017 fattet formannskapet vedtak om oppstart av områderegulering for Hønefoss 

og høring av planprogram. Rådmannen redegjorde i oppstartsaken for at håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares. 

  

Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den overordnete 

områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i samfunnsdelen. 

En sterk befolkningsvekst i Hønefoss vil få økonomiske konsekvenser også innenfor 

kommunens andre tjenesteområder, som teknisk infrastruktur, skole, barnehage, omsorg etc.  

Det bør prioriteres å få på plass områdereguleringen først og at denne legger føringer for 

etterfølgende mindre detaljreguleringer, slik at overordnede strategiske grep kan gjennomføres 

og at detaljreguleringene ikke forhindrer dette. I motsatt fall kan konsekvensen bli en planløs 

punktfortetting som ikke tar hensyn til helheten.  
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Overordnete strategiske grep er knyttet til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ 

uteoppholdsarealer), byroms- og gatestrukturer, og bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og 

skygge og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer. Dette vil kunne muliggjøre høyere tetthet av 

boliger og arbeidsplasser, bedre kvaliteter knyttet til rekreasjon, helhetlige og overordnete 

estetiske føringer, og gode løsninger for gående og syklende. 

 

Viktige utredninger skal gjennomføres når det gjelder parkeringsstrategi, som vil peke på 

virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Dette vil kunne omfatte 

strengere parkeringsnorm, reduksjon av mengde overflateparkering (transformasjon), 

parkeringsavgift og sambruksløsninger for parkering (for å bedre utnyttelse og hindre 

overetablering, og frikobling for fleksibilitet). Sambruk kan også redusere 

utbyggingskostnadene, fordi det bidrar til å redusere antallet plasser som etableres, og fremme 

annen arealbruk ved redusert behov for avkjørsler til en rekke små anlegg og muliggjøre flere 

bilfrie gater. 

 

Jo flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de overordnede grepene er på plass, 

jo mer nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten. I tillegg 

vil de fort komme i konflikt med andre hensyn områdereguleringen skal ivareta, for eksempel 

muligheter for avsetting av arealer til sambruksløsninger for uteopphold og parkering, helhetlig 

trafikksystem osv. 

 

Behandling av private detaljreguleringer parallelt med områdereguleringen vil forhindre en 

effektiv utarbeidelse av områdereguleringen, og det medfører en risiko for forsinkelser ved at 

områdereguleringen vil måtte sendes på diverse høringer etter offentlig ettersyn før den kan 

legges fram for sluttbehandling.  

 

Det vil være både i utbyggernes interesse og i kommunens at områdereguleringen raskest mulig 

kommer på plass for å bedre forutsigbarheten knyttet til uttalelser/ innsigelser fra 

fagmyndighetene, jf. alle pågående planer med innsigelse fra Statens Vegvesen. En vedtatt 

overordnet områderegulering er et nødvendig steg i prosessen med å snu på denne situasjonen. 

Områdereguleringen vil ha klare føringer som vil muliggjøre en effektiv behandling av private 

detaljreguleringer. 

 

Det vises videre til at det er uheldig at private planer igangsettes for tidlig siden dette skaper 

forventninger, og siden det samtidig er sannsynlig at de blir stoppet på grunn av manglende 

avklaringer i områdereguleringen.  

 

Andre strategisk viktige grep i områdereguleringen kan være knyttet til økonomi og omfatte 

rekkefølgebestemmelse for, koordinert utbygging av, og utbyggerbidrag til, teknisk 

infrastruktur og grønt. Vedtak av detaljreguleringer før områdereguleringen er vedtatt, vil 

kunne medføre at den økonomiske belastningen for kommunen blir større siden 

utbyggingsavtaler kun kan inngås med grunnlag i vedtatt områderegulering.  

 

Den foreslåtte framdriftsplanen antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020. En god 

forankring av områdereguleringen, politisk og blant innbyggere og næringsliv, forutsetter 

inkludering i form av medvirkningsopplegg underveis i planleggingen. Dette er tidkrevende, jf. 

sak om fastsetting av planprogram, men svært viktig. 
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Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at plankapasiteten vår, gjennom de foreslåtte 

vedtakene, prioriteres inn i arbeidet med den strategisk viktige områdereguleringen. Forholdet 

til samordning med private planforslag har ikke vært tatt høyde for ved utarbeidelse av 

framdriftsplanen, og vil forsinke planprosessen. Det er ikke mulig å ta høyde for dette og 

samtidig ha en forutsigbar framdrift. Samordning mellom områdereguleringen og private planer 

vil være like tidkrevende uavhengig av kapasitet i form av prosjektmedarbeidere eller 

konsulenter. 

 

Gode grep og føringer i overordnet områderegulering, med raskest mulig framdrift, er viktig 

for å tilrettelegge for eksisterende og nye kvaliteter for å gjøre oss konkurransedyktige i målet 

om vekst, og for å vise at vi anstrenger oss for å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken 

og derigjennom kan oppnå mulighet for utviklingsavtale/ belønningsmidler fra staten. 

 

Det må i arbeidet med planen tas stilling til hvor aktiv rolle kommunen vil ta i byutviklingen, 

hvilke strategiske virkemidler som skal tas i bruk. Det er mange grunner til at store arealer i 

byen står ubebygd, deriblant parkeringsplasser. En overordnet strategisk områderegulering er 

viktig å få på plass snarest mulig, blant annet for å realisere vekstpotensialet innenfor 

planavgrensningen, hindre byspredning og svekking av næringslivet i sentrum, og er 

avgjørende for å få til fortetting i sentrum.  

   

Denne sakens foreslåtte vedtak om «Behandling av private planinitiativ/planforslag innenfor 

planavgrensningen…» vil bidra til en effektiv planprosess for områdereguleringen, og bedre 

forutsigbarhet både med hensyn til måloppnåelse og framdrift i arbeidet med 

områdereguleringen. 

 

Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovenstående at private planinitiativ og planforslag 

innenfor planavgrensningen behandles iht. foreslåtte vedtak, slik: 

 

 Nye private planinitiativ (hvor det ikke er fattet politisk vedtak om oppstart eller 

kunngjort oppstart av planarbeid) skal avvente kunngjøring om oppstart inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget for områdereguleringen 

er gjennomført.  

 

 Områdereguleringen, etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn, skal være 

førende for alle detaljreguleringer innenfor planområdet.  

 

 I pågående plansaker vil rådmannen ha dialog med forslagsstiller om planforslaget slik 

at de er klare når områdereguleringen er vedtatt. Forslagsstillere til pågående plansaker 

kan utarbeide eller bearbeide sine planforslag før områdereguleringen vedtas, i samråd 

med kommunen, men det vil være på forslagsstillers egen risiko. 

 

Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for utforming av 

planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse.  

Politisk forankring vil ivaretas av formannskapet som styringsgruppe.  

Foreslåtte vedtak i denne aktuelle saken vil ikke forhindre at det fattes vedtak knyttet til 

pågående plansaker underveis i områdereguleringen, men rådmannens anbefaling i disse 

vil være knyttet til vedtak om at områdereguleringen etter offentlig ettersyn skal være 

førende for alle detaljreguleringer innenfor planområdet.  
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(Tabellene senere i saken har informasjon om status for alle pågående plansaker og nye 

planinitiativ innenfor områdereguleringens planavgrensning, de er også vist på et 

oversiktskart.) 

 

Status i arbeidet med områderegulering  

Prosjektorganisering 

Arbeidet med områdereguleringen er organisert som et prosjekt.  

 

Utarbeidelsen av selve planforslaget gjennomføres av en arbeidsgruppe med prosjektleder og 

med bidrag fra areal- og byplankontoret, kommunens andre tjenestesteder og Buskerud 

fylkeskommune. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, og skal sikre politisk  

Deltakelse, forankring og eierskap. I tillegg er det opprettet en administrativ styringsgruppe 

som skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk, tverrsektoriell koordinering og forankring. 

 

Oppstartsmøte for prosjektet ble avholdt 2.11.2017. 

 

Planprosessen 

 
Figur 1: Figuren viser planprosessen, den røde sirkelen viser hvor langt arbeidet med områdereguleringen har 

kommet. 

 

Frist for komme med innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram var 

03.11.2017.  

 

Mens planprogrammet har vært på høring har det vært jobbet med prosjektplan, bearbeiding av 

planprogrammet og merknadsbehandling. For å sikre en god deltakelse og samordning av 

kommunens interesser inn i en langsiktig strategisk områderegulering for Hønefoss, holdt 

styringsgruppa en presentasjon for rådmannens ledergruppe (5.12.2017) i forkant av internt 

oppstartsmøte for kommunen (7.12.2017).  
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Arbeidet med framdriftsplan/ prosjektnedbrytning er pågående, et fastsatt planprogram legges 

til grunn for dette.  

 

Planprogrammet - fastsetting 

Planprogrammet for områdereguleringen fremmes for fastsetting ved politisk behandling og 

vedtak i februar/mars. Det skal behandles av formannskapet som styringsgruppe for planen, 

deretter endelig fastsettelse ved kommunestyret (jf. planprogram til høring og offentlig 

ettersyn).  

Denne aktuelle saken om «Behandling av private planinitiativ/planforslag innenfor 

planavgrensningen» innenfor områdereguleringen fremmes for formannskapet for vedtak i 

samme møte (20.02.2018) som sak om fastsetting av planprogrammet.  

 

Status utredningsarbeidet 

Det er gjennomført og igangsatt utredninger, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, 

knyttet til framtidig helhetlig trafikksystem for Hønefoss. Bakgrunnen for at utredninger ble 

igangsatt før fastsettelse av planprogrammet var behov for å komme med innspill til statlig 

reguleringsplan knyttet til utformingen av stasjonsområdet rundt Hønefoss jernbanestasjon og 

ønsker om å sikre areal til et eventuelt kollektivknutepunkt/ nok areal til samferdselsanlegg 

inntil stasjonen.  

 

Utredninger knyttet til trafikksystem forutsetter i stor grad et overordnet fokus, har et 

influensområde som går ut over planavgrensningen til områderegulering for Hønefoss og blant 

annet dekker ny E16 med nye innfartsveier/ - mønster til sentrum. Nytt trafikksystem vil kunne 

strekke seg utover områdereguleringen, og reguleres eventuelt i egne reguleringsplaner. 

 

Utredning  Status  

Kollektivutredning  Ferdigstilt august 2017. 

Trafikkutredning Igangsatt desember 2017, det antydes at den 

er ferdig til sommeren.  

Sykkel- og parkeringsstrategi  Bestilling er iverksatt (tildelt midler fra 

Klimasats) 

  

En rekke andre arbeider er pågående, noen i samarbeid med andre avdelinger/BFK,; 

sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget, utredninger osv.  

 

Fastsatt planprogram er styrende for omfang og innhold av de faglige utredningene som skal 

utarbeides og som vil være grunnlag for utforming av områdereguleringen. Deler av 

utredningene vil utarbeides av/ i samarbeid med konsulenter.   

Arbeidet med utredningene er i gang, innhenting av tilbud/ anbudskonkurranse vil 

gjennomføres i tiden fram til august 2018. 

 

Framdrift  

En framdriftsplan forutsetter at en rekke avklaringer knyttet til detaljeringsgrad av planen, 

omfang av medvirkning, håndtering av private pågående planarbeid og nye planinitiativ, 

ressurser til arbeidet, og om det skal gjennomføres mulighetsstudier for områder som det ikke 

ligger føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur.  

 

I sak om fastsetting av planprogram, som fremmes for politisk behandling i samme møte som 

denne saken, FS2 20.02.2018, skal det tas stilling til framdriftsplan for områdereguleringen.   
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Deltakelse, forankring og eierskap  

Både politikere og rådmann er opptatt av at områdereguleringen skal forankres godt i 

lokalsamfunnet og blant grunneierne. Dette krever både informasjonsmøter, deltakelse i 

planverksteder og andre medvirkningsopplegg, forutsigbarhet, lett tilgjengelig informasjon og 

en tilgjengelig kommune for eksempel gjennom faste tidspunkter for åpne kontordager.  

(Jf. også formannskapets vedtak (FS2 20.6.2017 sak 20/17) gjengitt i punkt om Tidligere 

behandlinger og vedtak til sist i saken)  

 

Opplegg for å sikre politisk og offentlig deltakelse, forankring og eierskap er beskrevet i sak 

om fastsetting av planprogram.  

 

En god politisk forankring og forankring i lokalsamfunn og blant grunneierne gir også bedre 

forutsigbarhet knyttet til å holde framdriften.  

 

Status for private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss 

 

Tabellene nedenfor har informasjon om status for alle pågående plansaker og planinitiativ 

innenfor områdereguleringens planavgrensning. Det er egen tabell for henholdsvis:  

1. Private planinitiativ (planinitiativ som ikke har startet opp) 

2. Private detaljreguleringer som gjennom politisk oppstart har fått vedtak om at 

planforslag kan fremmes. 

3. Pågående private detaljreguleringer, inkludert planinitiativ som er midlertidig stoppet i 

politisk oppstartsak. 

 

Se også kart under tabellene som viser planinitiativene og planforslagene. 

 

1) Private planinitiativ 

 

Plan 

Nr. 

Plannavn Vedtak/ innsigelser Status  

437 Telegrafalléen 

2 

FS2 sak 2/18 (23.01.2018) 

Oppstartsak: Kommunen 

anbefalte ikke oppstart. 

Oppstartsmøte avholdt 05.10.2017. 

 

 

xxx Strandgata 3   Oppstartsmøte avholdt 03.11.2017.  

Forslagsstiller ønsker å avvente 

politisk oppstart under henvisning 

til områdereguleringen 

xxx Storgaten 15, 

Norderhovsgat

en 24 og 

Sundgaten 6 

  Oppstartsmøte avholdt 21.11.2017.  

Forslagsstiller ønsker å vente med 

privat planarbeid og følge rammene 

i områdereguleringen. 

  

2) Private detaljreguleringer som gjennom politisk oppstart har fått vedtak om at 

planforslag kan fremmes 

 

Plan 

nr. 

Plannavn Vedtak/ Innsigelser 

 

Status  

414 Kvartal 36 FS sak 17/17 (23.05.2017) Under utarbeidelse før 1. gangs 
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Storgata - 

Sundgata 

Oppstartsak: Kommunen 

anbefalte oppstart. 

behandling.  

420 Kvartal 46 FS sak 40/16 (04.04.2016) 

Oppstartsak: Kommunen 

anbefalte oppstart.  

Under utarbeidelse før 1. gangs 

behandling. 

421 Lloyds marked FS sak 151/16 (21.06.2016) 

Oppstartsak: 

FS anbefalte oppstart av 

planarbeid for arealene rundt 

Ringerike Stormarked. 

Under utarbeidelse før 1. gangs 

behandling. 

  

3) Pågående private detaljreguleringer innenfor avgrensningen til 

områdereguleringen 

Plan 

nr. 

Plannavn Vedtak/ Innsigelser Status  

 

387  Øya FS sak 174/14 (21.10.2014): 

FS vedtok offentlig ettersyn 

av planforslaget. 

 

Innsigelser fra Statens 

Vegvesen (SVrS). 

 

Rådmannen har informert 

forslagsstiller om at planforslaget 

bør avvente områdereguleringen. 

Planforslaget er oversendt Statens 

Vegvesen for vurdering av om 

innsigelsene kan trekkes. Svar er 

ikke mottatt.  

395 Nordre Park 

boligsameie 

FS sak 192/14 (18.11.2014): 

FS vedtok offentlig ettersyn 

av planforslaget. 

Innsigelse fra Statens 

Vegvesen (SVrS). 

Avventer områdereguleringen 

421 Tippen  FS sak 86/16 (10.05.2016) 

Politisk oppstartsak: FS 

vedtok at saken utsettes og at 

det raskt planlegges 

konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss 

sentrum. 

Avventer overordnede rammer i 

områdereguleringen.  

Oppstart av arbeid med 

detaljregulering vil behandles på 

nytt. 

427  Byporten 

Hønefoss 

FS 2 sak 18/17 (23.05.2017) 

Politisk oppstartsak: FS 

anbefalte ikke oppstart og at 

det raskt planlegges 

konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss 

sentrum. 

Avventer overordnede rammer i 

områdereguleringen. 

Oppstart av arbeid med 

detaljregulering vil behandles på 

nytt. 

370  Askvegen 1-3, 

St. Olavsgt. 7-

9 

HMA sak 95/13 19.08.2013: 

HMA vedtok offentlig 

ettersyn av planforslaget.  

Planarbeid forutsetter ny behandling 

iht. pbl.  

Planområdet ligger innenfor 

planavgrensningen av FRE. 

Framtidige planer avventer FRE og 

byplanen. 

Det foreligger ikke bestilling av 

oppstartsmøte. 
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Plan nr. 330 Soknedalsveien 5-27 (utsatt gjennom politisk vedtak) er også vist på kartet, men 

vil fremmes som egen områderegulering. Områdereguleringen er igangsatt og planlegges sendt 

inn slik at den kan 1. gangsbehandles etter at statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 

er lagt ut til offentlig ettersyn. Grensesnittet mellom disse planene og områderegulering for 

Hønefoss vil bli klart ved 1. gangsbehandling av områderegulering for Hønefoss. 

 

Juridiske forhold knyttet til foreslåtte vedtak 
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Kommunen skal senest like etter oppstartsmøtet beslutte om planinitiativ skal stoppes.  

I Ringerike kommune er det henholdsvis HMA, FS og KS som tar endelig stilling til om et 

planarbeid kan startes opp, jf. gjeldende delegasjonsreglement. 

 

Det foreslås at rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at planinitiativ innenfor 

planavgrensningen stoppes, altså hvor det ikke har vært fremmet en oppstartsak eller kunngjort 

oppstart av planarbeid, jf. pbl § 12-8.  

Bakgrunnen for dette er hensynet til rask og mer effektiv avklaring av ønsker om planoppstart. 

En slik beslutning kan ikke påklages, uavhengig av om beslutningen fattes administrativt eller 

politisk (jf. pbl § 12-8). Forslagsstiller har allikevel rett til å få beslutningen prøvd av politisk 

myndighet, her ved kommunestyret, jf. pbl. § 12-8 andre ledd.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannens forslag til vedtak vil ikke få økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Planprosessen vil være raskere, mer effektiv og håndterbar dersom de anbefalte vedtakene 

fattes. Dermed vil også kostnaden være mindre. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

 
Sak: 20/17 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

  

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.  

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.  

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.  

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og 

plangrense.  

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.  

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Nethus 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4592-121   Arkiv: PLN 424  

 

Nr. 424 Områderegulering for Follummoen – status og veien videre  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Arbeidet med områderegulering for Follummoen settes i bero. Deler av området 

utvikles etter eksisterende reguleringsplan. 

2. Når det foreligger en løsning for krysset E16 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens 

Vegvesen trekkes, vil det blir gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. 

Dersom det blir aktuelt å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre 

arbeid: 

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres 

b. Eiendommene gnr 50/bnr337, gnr 50/bnr323 og eiendommen til SAT eiendom 

tas ut av planen¨ 

c. Området BI1 tas med videre i planen 

d. Avgrensning av området BI4 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden 

en planutvidelse vil utløse krav om ny høring) 

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som 

eiere på disse tomtene.  

 

 

  

 

Sammendrag 

I denne saken ønsker rådmannen å orientere om status for arbeidet og videre fremdrift.  

 

I forbindelse med 1. gangsbehandlig av planen har Statens vegvesen fremmet en innsigelse som 

omhandler trafikksikkerheten i krysset E16 x fv.172. Det har vært en tett dialog med SVV for 

å finne løsninger, men per dags dato har det ikke lykkes å finne løsniger som er gode nok til at 

SVV kan trekke sin innsigelse.  

Midlertidige løsninger for krysset vil medføre rekkefølgebestemmeler og dette vil igjen 

beregnse uviklingen av området. Dette vil også være uheldig da det er flere grunneiere innenfor 

planen.  



- 

Dersom det skal etableres et toplanskryss, må man se på løsninger for finansiering. Rådmannen 

jobber parallellt med å undersøke mulighetene rundt refusjon og eventuelt andre måter det kan 

sikres at flere bidrar til opparbeidelse av kryss. 

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å sette et tidpsunkt for ferdigstilling og endelig vedtak 

av planen, og det foreslås at planen settes i bero til løsning for krysset foreligger. Eiendommen 

utvikles etter eksisterende reguleringsplaner.  

 

Utviklingen i markedet kan tyde på at byggningsmassen til datasentere blir mindre og basert på 

kunnskap som vi har i dag ser vi at vi vil kunne ta i mot og tilrettelegg for mange typer 

datasenter innefor de gjeldende reguleringene. Et storskala datasenter vil sannsynligvis kreve 

en vedtatt plan.  

 

Bakgrunn 

 

Ringerike kommune har gjennom prosjektet Oslo Data Center Location i samarbeid med 

Ringerike Utvikling AS, Treklyngen og andre næringsinteressenter undersøkt mulighetene for å 

få etablert plass- og energikrevende internasjonale/globale storskala datasentre på Ringerike. 

Den internasjonale veksten i kraftkrevende IKT-industri er eksponentiell og har hittil overgått 

de fleste kvalifiserte prognoser. Det er ingen tegn til at denne veksten vil avta. Ytterligere 

flere datasenter er ventet å bli etablert i Europa de neste 5 årene. Innovasjon Norge, Statkraft 

og andre regionale og nasjonale aktører har intensivert markedsføring av Norge etter at 

Stortinget i 2016 vedtok at store datasenter skal ha redusert elavgift på linje med annen 

kraftkrevende industri. Invest in Norway mener at Ringerike og Follummoen er en av de tre 

beste lokasjonene i Norge. Kombinasjonen stor, flat tomt, mye kraft, gode fiberforbindelser og 

mye kjølevann, samt nærhet til Oslo er det ikke mange andre steder i Norge som kan tilby 

foreløpig.  

 

Det er igangsatt områderegulering for Follummoen. Hensikten med planarbeidet er å 

tilrettelegge for plass- og energikrevende industri, herunder datalagringsvirksomhet. 

Konsekvensutredningen bekrefter at Follummoen vil være et svært attraktivt alternativ. 

 

Framdrift 

 

Saken stilles i bero da det er usikkert når saken kan fremmes for 2. gangsbehandling, da det 

foreligger en innsigelse fra SVV som omhandler trafikksikkerhet i krysset E16 x fv.172. SVV 

har ikke planer eller midler for utbering av krysset. Rådmannen har og har hatt tett dialog med 

SVV for å finne løsninger, men har til nå ikke funnet løsnnger som er gode nok for for at SVV 

kan trekke sin innsigelse.  

Ulike midlertidige løsninger har også blitt vurdert, men de har ikke blitt vurdert som aktuelle. 

Dersom vi skulle finne en midlertidig løsning for krysset som SVV kan akseptere, vil det 

medføre rekkefølgebestemmeler. Dette vil igjen beregnse uviklingen av området, noe som er 

uheldig da det er flere grunneiere innefor planen.  



- 

Rådmannen jobber parallellt med å se på finansieringsløsninger for å få etablering et 

toplanskryss. Mulighetene rundt refusjon og eventuelt andre måter det kan sikres at flere bidrar 

til opparbeidelse av kryss undersøkes. 

Med bakgrunn i dette er det vanskelig å sette en tidpsunkt for ferdigstilling og endelig vedtak 

av planen, og det foreslås at planen settes i bero til løsning for krysset foreligger. Eiendommen 

utvikles etter eksisterende reguleringsplaner.  

 

 

Innspill i høringsperioden – behov for justeringer i planen 

 

Når en løsning for krysset foreligger og SVV trekker sin innsigelse, vil det bli gjort en vudering 

av om planen skal ferdigsstilles. Dersom planen skal ferdigsstilles vil det anbefales at det gjøres 

noen endringer fra 1. gangs behandlingen basert på innspill i høringsperioden. 

 

Eiendommen til SAT eiendom (50/294) med de 3 eiendommene som ligger innenfor SAT 

gruppens eiendom (50/340, 50/327 og 50/335)  tas ut, samt eiendommen 50/337 og 50/323. 

De ønsker ikke å være en del av planen. Området er stort med en egen reguleringsplan for 

området i dag, og området kan utvikles etter denne. Her blir gjeldene plan videreført. Se utsnitt 

av revidert plankart under. 

 

 

Figur 1: utsnitt av forslag til revidert plankart, hvor kommentert eiendommer er tatt ut. 

 



- 

 

Figur 2: utsnitt av plankartet som lå ute til 1. gangsbehandling 

I forbindelse med planprogrammet vedtok Formannskapet en utvidelese av formålet for planen. 

For å kunne gå rett på byggesøknaden ble det lagt et snevere formål for noen av feltene i 

forbindelse med 1. gangsbehandling. Dette ble omtalt i saksfremlegget.  

Dersom det er ønske om å regulere feltene BI2, BI3 og BI6 til plass- og energikrevende 

industri, herunder datalagringsvirksomhet, må det utarbeides ny konsekvensutredning. Dette er 

tidkrevende og vil også føre til at planen må legges ut på ny høring, som igjen vil forsinke 

prosessen enda mer.  

 

Andre forhold til planen 

Fylkesmannen er kritisk til nedbygging av felt BI1. De viser til sikringssonen til 

grunnvannskilden som drikkevannskilde, men også områdets verdi for friluftsliv vil reduseres; 

Videre vil utbygging av dette området resultere i en sammenhengende bebyggelse som 

nærmest rammer inn hele naturen- og friluftsområdet på Kilemoen sett fra østsiden. Med 

bakgrunn i dette anbefaler Fylkesmannen at felt BI1 tas ut av planforslaget. 

Rådmannen har et ønske om å ha med dette området videre, og vil innarbeide bestemmelsene 

for områderegulering for Ringerike vannverk i bestemmelsene for områderegulering for 

Follummoen. 

Miljøpartiet de grønne vil også ha ut felt BI1. De begrunner dette med at de stadig ser at 

bynære områder faller bort  (blir brukt til andre formål enn friluftsliv). De viser også til 

kommunens drikkevannsforsyning som hentes fra samme område, som allerede er påvirket av 

andre utbygginger og reguleringer. 



- 

Anne Bang Lyngdal har et ønske at hennes eiendom (gnr 50 bnr 1) i felt BI4 utvides lengre sør 

og østover. Dette for å få et enhetlig område regulert til industri. 

En utvidelse vil fort komme i konflikt med uttalelsen fra Fylkesmannen, som ved oppstart 

mente at disse arealene (nedenfor jernbanen) ikke burde bebygges. Ved offentlig ettersyn er 

fylkesmannen fornøyd med at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til friluftsliv, naturmangfold, 

ras, skred m.v., og er derfor ikke lengre negativ til bebyggelse nedenfor jernbanen (felt BI4). 

 

Områder hvor man kan gå rett på byggesøknad - BI2, BI3 og BI6 

Bransjen er opptatt av risiko. Arealer må være planavklart før en lokalisering blir vurdert av 

aktørene, og byggetid skal være rask og effektiv. Det er derfor vi til 1.gangsbehandling har 

konsekvensutredet (KU) de mest attraktive feltene (felt BI2, BI3 og BI6) på et nivå som gjør at 

byggesøknad for datasenter kan sendes inn, se vedlagt kart. Altså vil de som etablerer seg her 

kunne gå rett på en byggesøknad, og slipper å måtte detaljregulere før de kan bygge.  

 

Annen bruk enn datasenter forutsetter ny reguleringsplan og eventuelt konsekvensutredning på 

disse områdene. Felt BI6 har kommet inn siden deler av opprinnelig BI3 er tatt ut (191-02 

Nedre Kilemoen 2, SAT Gruppen AS), se utsnitt under 

 

  

Områder hvor det kreves detaljregulering - BI1, BI4 og BI5 

For andre deler av planområdet (felt BI1, BI4 og BI5) vil det kreves detaljregulering før 

byggesøknad kan behandles, se vedlagt kart. En utredning av konsekvensene for miljø og 

samfunn forutsetter mer kunnskap om hva som skal reguleres. Disse arealene er gitt formål 

plass- og energikrevende industri, hvilket imøtekommer formannskapets ønsker om fleksibilitet. 

 

Når det er stilt krav om detaljregulering i disse områdene (såkalt plankrav), så er det nødvendig 

fordi detaljregulering må avklare blant annet adkomstforhold og trafikkavvikling i E16-

krysset. 

 

 

Trafikale forhold – krysset fv. 172 x E16 

Når det gjelder kapasiteten i krysset så er rådmannen av den oppfatningen at 

områdereguleringen er et trafikksikkerhetstiltak i seg selv. Dette fordi planen vil utløse mindre 

trafikk en det gjeldende regulering i området legger opp til. Dette er Statens vegvesen uenige i 

og viser til at dagens trafikksikkerhet i krysset fv172 x E16 ikke er bra nok. Så uavhengig av 

områdereguleringen og trafikken som medfører så har Statens vegvesen ønske om at det gjøres 

tiltak i krysset. For at Statens vegvesen skal trekke innsigelsen sin må det gjøres tiltak som 

sikrer trafikksikkerheten i krysset fv. 172 x E16. Det mest optimale er et toplanskryss. Det har 

vært 2 dødsulykker i krysset.  

Det ble avholdt et møte med Statens vegvesen 20.11.2017, hvor det ble enighet om at det 

skulle utrededes 2 alternativer til å bedre trafikksikkerheten i krysset fv. 172 og E16. 
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Alternativ 1: Stenging av venstresving fra fv. 172 til E16. 

Alternativ 2: Stenging av venstresving fra fv172 til E16, samt stenging av venstresving fra 

E16 til fv. 172. 

 

Konklusjonen på denne utredningen er at dette er tiltak som vil løse trafikksikkerheten i dette 

krysset, men at vi forskyver problematikken til nabokryss. For både trafikksikkerheten samt 

kapasiteten ved Veienkrysset og Nymoenkrysset vil bli dårligere, siden trafikken må gjennom 

disse kryssene for å komme seg til Follummoen. Et annet moment som også spiller inn er at 

reisetiden blir 4-6 min lengre. Dette er uheldig siden en del av virksomheten på Follummoen er 

basert på transport (lastebiler).  

Det anbefales at det utarbeides en analyse som ser nærmere på hvilke utbygningsomfang som 

utløser behov for å bygge om krysset fv 172 x E16 til et toplanskryss. Samt at før det blir en 

ombygging av krysset, gjennomføres midlertidig trafikksikkerhetstiltak i krysset som ikke 

påfører trafikantene økt reisetid.  

I møte med Statens vegvesen 18.01.2018, ble det enighet om at alternativ 1 og 2 ikke var 

optimale. Ringerike kommune informerte SVV om at kommunen har bestilt et alternativ 3 som 

går et på å etablere en påkjøringsfelt ut på E16 sørover. Denne trafikkanalysen vil foreligge 5. 

februar 2018.  Det ble også enighet om at Ringerike kommune skal vurdere et alternativ 4 som 

skulle se på en løsning med toplanskryss. Her kunne det tenkes litt kreativt med eventuelt en 

avkjøring lengre sør for krysset. Dette er satt i bestilling, og resultater vil trolig foreligge i løpet 

av februar 2018.  

Når Ringerike kommune mottar trafikkanalysene vil disse bli oversendt Statens vegvesen, og 

vil være grunnlag for videre dialog i saken. Det tas sikte på et nytt møte mellom Statens 

vegvesen og Ringerike kommune i slutten av februar.  

 

Dersom det blir snakk om etablering av et toplanskryss, må det også på plass ordninger for 

finansiering av krysset. Rådmannen er derfor i gang med å se hvorvidt det kan være aktuelt 

med bruk av refusjon, evt. andre måter det kan sikres at flere bidrar til opparbeidelse av kryss. 

Dersom det blir snakk om å etablere et toplanskryss, vil det være behov for å regulere arealer 

som ligger utenfor planavgrensningen til Follummoen. Dette vil gjøres gjennom en egen 

reguleringsplan for krysset fv 172 x E16.  

 

Eiendommene – og mulig innløsning av boligeiendommene 

Det har vært møte med aktuelle grunneiere (slik som Bang Lyngdal, SAT – gruppen og 

eksisterende næringsliv) i perioden 2. februar til 5. februar 2018. 

Det er avtalt møter med eierne av boligeiendommene. Det jobbes videre med å avklare 

tidspunkt for når boligeiendommene skal innløses. Områdereguleringen legger opp til at det 

utelukkende skal være næring i området. Det vanlige i tilsvarende saker er ikke ekspropriasjon, 
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men at det legges opp til frivillige avtaler. Dette ved at det gjennomføres to uahengige takster 

for eiendomsmassen, og at gjøres avtaler med grunneier om kjøp av eiendom. Rådmannen ser 

for seg samme fremgangsmåte også i denne saken. 

 

Tidligere vedtak i saken 

Saksprotokoll - Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - 1. gangs behandling 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

1. Forslag til områderegulering plankart 23.05.2017 og bestemmelser revidert 23.05.2017 for 

Follummoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner: 191 

NEDRE KILEMOEN 2 ikrafttredelse 25.2.1988 og 191-02 NEDRE KILEMOEN 2 

ikrafttredelse 21.11.2005, og deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av ny plan 

ved vedtak av nr. 424 Områderegulering for Follummoen: 226 NEDRE KILEMOEN, NORD, 

ikrafttredelse 22.11.2004, 275 NEDRE KILEMOEN 3, ikrafttredelse 29.8.2002, 171 NEDRE 

KILEMOEN, ikrafttredelse 29.11.1984, 172 KIHLEBAKKEN, ikrafttredelse 29.11.1985, og 

eventuelt 103 BEGNAMOEN FELT C-E, ikrafttredelse 16.12.1975. 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Formannskapet vedtok at følgende spørsmål oversendes til administrasjonen for oppfølging. 

a. Vil gjennomføringen av planen utløse ekspropriasjonsbehov? 

b. Hva vil kommunens kostnader knyttet til ekspropriasjon være? 

c. Har Ringerike kommune andre aktuelle lokasjoner for plassering av datasenter? 

d. Er planavgrensningen hensiktsmessig? 

e. Formannskapet vedtok at Hans-Petter Aasens (SP) spørsmål til administrasjonen følger 

saken. 

 

 

 

Økonomiske forhold 

Det ble avsatt 3 millioner kr til arbeidet av områderegulering for Follummoen, datasenter i 

2016. Av dette ble det brukt kr 2 104 959,- i 2016 og kr 970 692,- i 2017. Dette vil bli til 

sammen kr 3 075 651,- eks mva. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av planen har det blitt utført flere viktige og nødvendige 

analyser. Vi har blant annet kartlagt grunnforhold, undersøkt fortidsminner og gjort flere 

trafikkanalyser. Vi ser at disse utredningen også er viktige og nødvendige selv om området skal 

utvikles med eksisterende reguleringer. Dette er blant annet informasjon som aktuelle etablerer 

etterspør.  

 

Utdrag for de gjeldene bestemmelsene: 
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226 Nedre Kilemoen 

§ 2.1 Industri 

Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet. 

Området kan brukes til lettere industri som ikke medfører særlige trafikk- eller miljøulemper eller særlig fare. 

Det kan ikke drives virksomhet som forurenser grunnvannet. 

I industriformålet kan også inngå lager. Kontorer til egenadministrasjon av 

Industri virksomheten på stedet er tillatt i området. Maksimal byggehøyde for gesims og møne er 12 m. 

 

Avkjørsel til fremtidig vei inn i industriområdet, skal væ re plassert som vist på plankartet. 

§ 4. Fareområder 

 

§ 4.1 Kraftledning 

Byggeforbudsbelte på 9 meter fra kraftlinjens (22 kV) senterlinje. Bygninger skal ikke plasseres i fareområdet.  

 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 6.1 Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

§ 6.2 Offentlig kjørevei 

Før offentlig kjørevei kan tas i bruk, skal eksisterende vei ” vei 1” fjernes. Langs traséen på 

” vei 1” skal terrenget tilbakeføres til sitt opprinnelige naturmiljø. 

 

§ 6.3 Veg, vann og avløp 

Før fradeling av tomter i område for industri og/eller enkelttomter godkjennes, skal det 

foreligge godkjente tekniske planer for den offentlige vegen, vann og avløp fram til avkjørsel 

inn til industriområdet. Dette gjelder ikke utvidelse av eksisterende industritomter på 

eiendommene 51/34 og 51/28. 

 

§ 6.4 Brannvann 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger i område for industri før det er 

dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. 

 

§ 6.5 Krysset ”Veg 1”og Follummoveien 

Før det kan tas ut grus i grustaket, må krysset Follummoveien og veg 1 utbedres. 
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Figur 3: Utsnitt av reguleringsplan for Nedre Kilemoen, Nord 

191 Nedre Kilemoen 2 

§ 3 

Industriomra det er delt i sone 1 og sone 2. Innenfor industriomra det kan eiendommer nyttes til 

industri- og lagerforma l. Bygningsra det kan tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning 

til den enkelte bedrift i omra det. 

Anleggenes art, utforming og plassering skal godkjennes av bygningsra det. Bedrifter som 

antas a ville medføre særlige ulemper kan henvises til bestemte deler av arealet eller til andre 

industristrøk. 

I sone 1 tillates kun etablering av lettere industrivirksomhet som ikke medfører miljøulemper i 

forn av støy, lukt eller støv evt. annet utslipp til luft. 

I industristrøket tillates ikke oppført boligbygging. Bygningsra det kan gjøre uttak for 

vaktmesterleilighet o.l. 

§ 4 

Før fradeling skjer skal det utarbeides tomtedelings- evt. bebyggelsesplaner som sikrer 

rasjonelle felles avkjørsler, vannforsyning og avløpsordning. Planene skal godkjennes av 

bygningsra det. 

 

§ 5 

Bebyggelsen skal oppføres av branntrygge materialer og ikke overstige 2 etasjer. 

Den tillatte utnyttingsgrad er 0,3. 

 

§ 6 

Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker. 

De regulerte frisiktomra der holdes fri for sikthindrende vegetasjon, gjenstander, byggverk 

m.v. som rager mer enn 0,5 m opp over tilstøtende vegers niva . 

§ 7 

Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet, som skal godkjenne gjerdenes 

plassering, høyde, konstruksjon og farge. 

§ 8 
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Hver bedrift skal på egen grunn ha minst 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 gulvflate eller minst 75 bil 

oppstillingsplasser pr. 100 ansatte - største antall benyttes. 

I tillegg skal bedrifter som også driver forretningsvirksomhet ha minst 1 biloppstillingsplass 

pr. 50 m2 gulvflate for kundeparkering. 

For store lastevogner og trailere må det anlegges vente- og oppstillingsplasser i tilstrekkelig 

antall. Slik parkering vil ikke bli tillatt på de offentlige vegene. 

 

§ 9 

All forurensing av grunnvann er forbudt og må unngås. 

 

Figur 4: Utsnitt for reguleringsplan for Nedre Kilemoen 2. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen forslag til vedtak er å sette Områderegulering for Follummoen i bero, og utvikle 

deler av område etter gjeldene reguleringsplaner. 

Skal områdereguleringen fremmes til sluttbehandling vil rådmannen ta ut SAT gruppen og de 

andre aktørene som stiller seg negativt til å få eiendommen sin regulert til plass- og 

energikrevende industri, herunder datalagringsvirksomhet.  

 

 

Vedlegg 

Plankart, Reguleringsplan for 226 Nedre Kilemoen, Nord 

Plankart, 191 Nedre Kilemoen 2 

Revidert plankart for Områderegulering for Follummoen 
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 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvalting: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/219-7  Arkiv: L12  

 

Sak: 11/18 

 

Saksprotokoll - Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  

Slettveien 19 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605 -429 detaljregulering for Slettveien 19. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.02.2018: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak p.v.a et forent Hovedutvalg (HMA): 

Oppstart 429 – reguleringsplan – Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101 

Forslag til vedtak:  

«Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605 -429 detaljregulering for Slettveien 19». 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Bøhns (FrP) forslag og rådmannens innstilling ble Bøhns (FrP) 

forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/219-6   Arkiv: L12  

 

 

Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  Slettveien 19 
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune anbefaler oppstart av 0605_429 detaljregulering for Slettveien 19. 

1. Ved endelig vedtak tas det sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 18 

«Vestern» der ny plan overlapper nåværende.  

2. Før forslag til reguleringsplan fremmes til førstegangsbehandling må det foretas 

grunnundersøkelser på eiendommen som tenkes utbygd.  

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for å rive nåværende enebolig og bebygge arealet på 

ca. 1400 m2 med en blokk med syv til åtte boenheter og parkeringsgarasje. Området 

planforslaget omfatter er regulert til boligformål i eksisterende plan 18 Vestern (vedlegg 8). 

Gjennomføring av plan vil føre til fortetting da nåværende og omkringliggende bebyggelse 

domineres av frittliggende eneboliger. Rådmannen anser utnyttelsen av området i 

planforslaget som høyere enn ønskelig, tilrettelegging av lekeareal som utilfredsstillende og 

viktige spørsmål rundt grunnforhold som uavklart. Rådmannen anbefaler oppstart av 

detaljreguleringen, men at forhold knyttet til lekeareal, grunnforhold og utnyttelsesgrad er noe 

som særlig må belyses i det videre arbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startes opp på bakgrunn av forslagsstillers ønske om å bygge boligblokk med 7-8 

enheter på et sentralt og attraktivt område i Slettveien i Hønefoss (se vedlegg 1). Hele arealet 

ligger i eksisterende plan nr. 18 Vestern, avsatt til boligformål. Regulerinsplan 18 Vestern er 

en gammel plan med mangelfulle og upresise bestemmelser, og det henvises derfor til 

kommuneplanens generelle bestemmelser samt plan- og bygningsloven (PBL) for aspekter 

som berører utnyttingsgrad, byggehøyde og lekeareal.  

 

Forslaget legger opp til høyere utnyttelse, angitt i prosent bebygd areal (BYA), enn det som 

tillates i kommuneplanens bestemmelser (§1.1.2), større bygningshøyde (PBL §29-4) og 

utilstrekkelig lekeareal (§1.1.3). Planforslaget utløser også behov for grunnundersøkelser. Det 

er derfor behov for en detaljregulering. Initiativet er tatt av Hønefoss Eiendom AS v/ Anders 



- 

Bjerke og Steffen Jensen, og fagkyndig er Coplan AS v/Raymond Fyllingen. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Gnr/bnr 95/101 er i dag bebygd med en enebolig, og benyttes til boligformål.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Forslagsstiller ønsker å bygge boligblokk med syv til åtte boenheter i område som er avsatt til 

boligformål i nåværende reguleringsplan og kommuneplan. Planområdet er på om lag 1900 

m2, mens område for boligformål er ca. 1368 m2. Arealene er for små for at det kan oppnås 

utnyttingsgrad på <25% BYA slik forslaget er presentert. Forslagsstiller sier han disponerer 

200 m2 vest for eiendomsgrense (på eiendom 95/1), dette er ikke forklart ytterligere. Det 

ekstra arealet vil allikevel ikke være tilstrekkelig med tanke på både utnyttingsgrad <25% 

BYA, og lekearealer for de minste barna er ikke løst.  

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 18 Vestern fra 08.08.1955, se vedlegg 8. 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til boligformål. Planen er gammel og har 

upresise bestemmelser. Ved mangelfulle eller upresise bestemmelser er det kommuneplanens 

bestemmelser som gjelder. Tillatt utnyttelsesgrad er 25% BYA og bebyggelsen skal ikke 

overstige 8 meter gesimshøyde og 9 meter mønehøyde (PBL §29-4).  

 

Planer under arbeid i området 

Området er i gjeldende kommuneplan definert som boligformål. Dette vil også være gjeldende 

i ny kommuneplan. Plansaken kommer ikke i konflikt med gjeldende eller kommende 

kommuneplan angående arealbruk.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hønefoss Eiendom AS v/ Anders Bjerke og 

Steffen Jensen er forslagstillere.  

 

Vedlegg 2 viser foreslått avgrensning av planområdet. Planavgrensning dekker eiendom 

95/101 samt tilstøtende deler av Slettveien (95/100, 95/107) og deler av naboeiendom 95/1. 

En større avgrensning som inkluderer Slettveien fram til krysset mot FV163 har vært 

diskutert, men forslagsstiller ønsket ikke dette da de anser nåværende infrastruktur som god 

nok til å tåle økt trafikk. Ny trafikksituasjon må utredes både med tanke på trafikkmengde og 

sikkerhet for myke trafikanter, og ny planavgrensning må vurderes på grunnlag av denne 

utredningen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 95/101, 95/100, 95/1, og 95/107. Alle 

eiendommer er i privat eie.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 
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Ringerike kommune har et uttalt mål om befolkningsvekst, hvor hoveddelen av veksten skal 

tas i Hønefoss-området. Dette skal foregå primært gjennom fortetting av allerede planavklarte 

arealer til boligformål, sekundært gjennom nye arealer. Videre legges det vekt på at 

hovedvekten av boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler og andre tjenestetilbud, i tillegg til områder med veletablerte kollektivforbindelser. 

Vestern har per i dag ikke tilfredsstillende løsning for gang- og sykkelvei, og dette vil ikke 

komme på plass før etter 2020-2021. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel både når det gjelder beliggenhet og formål, men har noen svakheter når det 

gjelder sikkerhet for gående og syklende. Dette er nærmere omtalt i punkt om «samferdsel og 

teknisk infrastruktur». 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med arealdel når det gjelder formål, men avviker når det gjelder 

utnyttingsgrad i %-BYA, høyde, og bestemmelser og retningslinjer for sandlekeplasser for de 

minste barna.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken anses som ikke i tråd med overordna plan mtp. utnyttingsgrad i %-BYA og 

lekeareal, og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning samt formannskapet. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartssaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene, herunder 

grunnundersøkelser. Forslagsstiller skal også om nødvendig bekoste sikring av grunn på egen 

eiendom i tråd med TEK17 kapittel 7, og eventuelle lokale sikringstiltak skal vedlikeholdes av 

grunneier. 

 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av tiltak 

for å opprettholde eller oppnå god områdestabilitet. Dersom grunnundersøkelser utført på 



- 

vegne av forslagsstiller viser at områdestabiliteten er lite tilfredsstillende vil det være et 

samfunnsansvar å sikre området, og dette ansvaret bør ikke tilfalle forslagsstiller. Sikring av 

områdestabilitet er ikke et krav, men dersom det er behov for sikring og dette ikke utføres vil 

det ikke være aktuelt å tillate utbygging. 

 

a) Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning og dialog med 

naboer tidlig i planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i 

høringsperioder.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Området preges av frittliggende eneboligbebyggelse. Med tanke på grunnforhold og estetiske 

kvaliteter bør det avklares om fortetting og blokkbebyggelse er ønskelig i dette området.  

 

Forslagsstiller hevder å disponere 200 m2 av tilstøtende deler av gnr./bnr. 95/1. Boligen 

inntegnet i situasjonsplan går også noe inn på denne delen av gnr./bnr.  95/1. Eierskapsforhold 

rundt gnr./bnr. 95/1 må avklares og dokumenteres. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Plantype og avgrensning 

Foreslått planavgrensning er snever, og dekker ikke Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

Forslagsstiller må foreta en trafikkanalyse for å finne ut om avgrensningen også bør omfatte 

Slettveien fram til kryss mot Fv. 163. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Skogen i skråningen nordvest på tomta må stå urørt fordi den spiller en viktig rolle som 

stabiliserende element gjennom å binde jordmassene sammen og i tillegg suge opp vann som 

reduserer vannmetning i jorda. Dette er spesielt viktig med hensyn til bebyggelsen som ligger 

i nedkant av skråningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skredfare 
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Grunnforholdene på Vestern er utfordrende. Det øverste laget består av elvesand av ukjent 

tykkelse, og under elvesanden finner vi med stor sannsynlighet marin leire.  

 

Vestern ligger som et platå omkranset av svært bratte skråninger, og dette er typisk for 

ravinelandskap. Se figur 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Topografien rundt Slettveien. Slettveien 19 er merket med rød avgrensning. 
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I ravinelandskap er det risikofylt å bygge store bygg så nære skråningskant som det her 

foreslås uten nødvendig kjennskap til grunnforhold. I området Vestern/Slettveien er det i 

hovedsak to skredtyper som kan utgjøre en risiko: 

 

 Jordskred 

Jordskred kan oppstå når løsmasser i grunnen blir mettet med vann – f.eks. på grunn 

av ekstremnedbør – og forekommer som regel i bratte skråninger med helning på mer 

enn 30°. Dette er omtrent den helningen vi finner i skråningen nordvest i planforslaget. 

Skråningen er dekket av relativt tett skog, og denne skogen bidrar til å stabilisere 

skråningen ved å binde sammen jorda med røtter og suge opp vann. Det bør sikres at 

vegetasjonen i skråningen ikke hogges ned da dette vil forringe stabilitet og øke 

fare for skred og risiko for skade på nedenforliggende boliger. Overflatevann må 

heller ikke ledes ut i skråningen. 

 

 Kvikkleireskred 

Kvikkleire dannes av at saltet i marin leire vaskes ut pga. grunnvann, nedmør mm., 

men ikke all utvasket marin leire er kvikk. Kvikkleireskred kan oppstå i områder med 

sensitiv eller kvikk leire, og kan utvikle seg bakover i en lengde som tilsvarer opptil 

20x skråningshøyde målt fra fot av skråning, så lenge grunnen i hele dette området 

består av kvikkleire. Det kan derfor bli svært omfattende i areal. I tillegg blir 

kvikkleire nærmest flytende når den blir omrørt (f.eks. under et skred) slik at det gir 

store konsekvenser også for områder som ligger i skredets bane. Dette betyr at et skred 

i Vestern-området vil kunne omfatte et svært stort areal og få meget alvorlige 

konsekvenser.  

 

I områder der det er kvikkleire i grunnen skal man være svært varsom med å gjøre 

terrenginngrep som skaper økt belastning og/eller vibrasjoner. At eiendommen og det 

foreslåtte bygget i Slettveien ligger så nært skråningskant er svært skjerpende, også mtp. 

jordskred. Forslaget slik det er presentert vil kunne medføre økt terrenglast og behov for 

terrenginngrep og uttak av masser i forbindelse med utgraving til parkeringskjeller. Inngrep i 

terreng og medfølgende vibrasjoner er en av de vanligste utløsende faktorer for 

kvikkleireskred. Hvis resultatet av grunnundersøkelser viser funn av sensitiv eller kvikk leire 

må hele området utredes og eventuelt sikres før anleggsarbeid kan begynne.  

Ettersom det med stor sannsynlighet er marin leire under Vestern må det derfor utredes om 

denne er sensitiv/kvikk. Rådmannen understreker at det pr. i dag ikke er påvist kvikkleire i 

området. Det har ikke vært utført utredninger for Slettveien tidligere, men geotekniske 

utredninger gjort for området sør for Fv. 163 (Krakstadmarka, NGI-rapport 20110293-00-3-R) 

viser fast til middels fast leire, altså ikke kvikkleire. Allikevel vet vi at vi har kvikkleire i det 

tilstøtende området Støalandet (NGI-rapport 20091249-00-3-R), og vi kan derfor ikke trekke 

sikre konklusjoner om grunnforholdene i Slettveien uten en geoteknisk utredning. Denne 

utredningen må foreligge før førstegangsbehandling. 

 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Boligfeltet ligger langs Fv. 163 mellom Hønefoss og Klekken. Området har gode 

bussforbindelser til Hønefoss sentrum. Fra kryss Slettveien/Fv. 163 mot Hønefoss sentrum går 

det fortau på én side av veien, mens det mot Klekken går bred skulder på én side av veien. Det 

er ikke egne sykkelfelt langs veien. Syklende og gående som kommer fra Fv. 163 må krysse 

veien for å komme inn til Slettveien. 
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Påvirkning av landskapsbildet 

Forslaget innebærer en markant endring av landskapsbildet for tomten og for nærmeste 

naboer. Ifølge plantegningene og informasjonsskrivet (vedlegg 2-6) ønsker utbygger å sette 

opp en blokk med tre etasjer pluss kjeller, og beskriver det som et «moderne og tidsriktig 

prosjekt». Bygningsmassen innebærer en markant kontrast til omkringliggende bebyggelse, 

både når det gjelder utnyttingsgrad, høyde og bredde og estetikk. Det vil også påvirke 

solforhold og utsikt for flere av naboene. Boligblokka vil også være tydelig i landskapsbildet 

sett fra nord- og vestsida av byen. 

 

Naturmangfold 

Ved å ta vare på skogen i skråningen nordvest på tomta vil man også ivareta naturmangfoldet 

som eventuelt kan bli berørt av prosjektet. 

 

Universell utforming 

Siden foreslått bygning har tre etasjer samt kjellergarasje utløses krav om heis etter TEK17 § 

12-3. Da utløses også krav om at boenhetene skal være universelt utformet etter TEK17 § 12-

2, og at utearealer skal være universelt utformet etter TEK17 § 8-2.  

 

Lekearealer 

Forslaget innebærer en utilfredsstillende løsning med tanke på lekeareal. Dekning av 

nærlekeplass er tilfredsstillende, men forslagsstiller ønsker ikke å opparbeide sandlekeplass 

nær eller på egen tomt. Dette er ikke i tråd med kommuneplanbestemmelsene §1.1.3.  

 

Forhold til klima- og energiplanen. 

Området ligger i relativt kort avstand til sentrum, om lag 20-25 minutters gange. Den korte 

avstanden sammen med et godt busstilbud tilrettelegger for at man i mindre grad er avhengig 

av bil for å komme seg til sentrum, og at man bidrar til å redusere utslipp. Kvaliteten på 

sykkelvei opp til Vestern er allikevel ikke så god som ønskelig mtp. trafikksikkerhet (se punkt 

om «Samferdsel og teknisk infrastruktur»). I KVU for Hønefoss er det forslag om ny bru over 

Petersøya som skal knytte sammen sentrum og Støalandet. Denne brua vil drastisk redusere 

avstand og reisetid for gående og syklende mellom Slettveien og sentrum. 

 

 

Samlet vurdering 

Fortetting av sentrumsnære boligområder er en ønsket utvikling for Ringerike. Det er derimot 

viktig at fortetting skjer der det er hensiktsmessig og at det foregår i tråd med 

kommuneplanens bestemmelser. Forslaget til detaljregulering innebærer brudd med 

kommuneplanens generelle bestemmelser når det gjelder byggehøyde, utnyttelsesgrad og 

lekeareal, og konsekvensene for boligområdets estetiske uttrykk er store da boligblokka slik 

den er framstilt i skissene (vedlegg 4) skiller seg markant ut sammenlignet med 

omkringliggende bebyggelse. Topografien i planområdet er svært utfordrende og utgjør en 

potensiell fare i prosjekter av denne størrelsen. Oppstart av planarbeidet anbefales under 

følgende forutsetninger: 

1. Grunnundersøkelser foretas, vurderes og rapporteres til kommunen med konklusjon.  

2. Utredning av ny trafikksituasjon foretas.  

3. Forslagsstiller må vise til tilfredsstillende dekning av lekeareal. 

4. Forslagsstiller må utføre en sol- og skyggeanalyse som viser hvordan foreslått bygning 

påvirker nevnte forhold på eiendommen og berørte naboeiendommer. 

5. Forslagsstiller må dokumentere disponering/eierskap av 200 m2 på gnr./bnr. 95/1.  



- 

 

Denne listen er ikke uttømmende, og andre utredninger kan bli aktuelle senere i 

planprosessen. 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: Areal - og byplankontoret v/Engstrøm

Vår ref.: 171104_17002_Informasjonsbrev 04 . 1 1 . 17

Informasjonsskriv
O ppstart av detaljplan 429 – Slettveien 19, gnr. 95 bnr. 101 m.fl.

Det vises til oppstartsmøte med kommunen den 06.03.17 vedrørende ønsket planarbeid for
eiendommen Slettveien 19 m.fl. Møtet var positivt og konstruktivt i forbindelse med videre
oppstartsarbeid med planen.

Som plankonsulent for Hønefoss Eiendom AS har vi hatt jevnlig korrespondanse med kommunens
areal - og byplankontor , hovedsakelig med Heiberg og deretter med Engstrøm. Det er tidligere
oversendt forslag til varslingsannonse og varslingsbrev for planoppstart, i tillegg til forslag til
planavgrensning.

Ett er ønske fra kommunen redegjør vi nå kort for planarbeidet, hovedsakelig for boligstruktur,
utnyttelsesgrad og ute - /lekearealer. Planen vil deretter legges fram for politisk oppstart i ‘ Hoved -
utvalget for miljø - og areal ’ og i ‘ Formannskapet ’.

Planområdet
Planområdet er ca 1,9 daa ( 1.877 kvm ) og består hovedsakelig av bnr 101 og veiareal mellom
Vesternbakken og de nevnte bruksnummerne (Slettveien). Det er i utgangspunktet ønskelig at
planavgrensnin gen avgrenses til bnr 101, mens større planavgrensninger ha r vært vurdert. Forslag til
planavgrensning er likevel satt med begrenset størrelse da alle nødvendige funksjoner, herunder vei,
lekeareal og annen infrastruktur, finnes i området. Naboer blir ikke vesentlig berørt .

Planområdet er regulert i reguleringspl an Vestern (nr 18) . Planavgrensningen berører også deler av
reguleringsplanen 18 - 02 - Slettveien Øst m.v. Areal delen av kommuneplanen overstyrer de eldre
reguleringsplanen e og viser at plan området primært er boligformål med tilgrensende friområde .

Kort r edegjørelse for planens innhold
Planen tilrettelegge r for boligbebyggelse og tilhørende anlegg, herunder parkering , lekeareal og vei -
og gangareal. Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning og kommunen stiller ikke krav
til utarbeidelse av planprogram/KU.

Formål og utforming : Det er planlagt å rive dagens bygg og oppføre et boligbygg med 7 - 8 boenheter i
varierende størrelse. Prosjektet vil ha underjordisk garasje med nedkjøring/adkomst fra sør.
Uteoppholdsarealer vil løses som kombinasjon av areal på terreng og som private arealer på
balkonger.

Utnyttelse : Planarbeidet er i tråd med overordnet arealbruk, men strider med tanke på utnyttelsesgrad
og høyder. Bestemmelser til k ommuneplanen tils i er at bnr 101 kan bebygges med % - BYA=25 , dvs
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392 kvm av arealets totale størrelse . Videre disponerer forslagsstiller omkring 200 kvm vest for
eiendomsgrensen, noe som gir et totalt område for boligformål på omkring 1568 kvm.

Det stilles krav til 25 kvm nærlekeplass for hver av de syv - åtte boenheter, to talt 175 - 200 kvm. Med et
planlagt foravtrykk på 494 kvm, i tillegg til overflateparkering og veiareal, vil utnyttelsesgraden trolig
ligger på nærmere % - BYA= 35 - 4 5 . Dette er en kurant utnyttelse for leilighetsbygg på mindre
eiendommer og som i tillegg ligger nær sentrumskjernen (15 minutters gange) . Normalt sett regnes
slike eiendommer som sentralt lokaliserte .

Høyde : Det planlagte bygget vil være ca tolv meter høyt, hvilket er tre meter høyere enn TEK10s
maksimale høyde på ni meter. Bygget er fordelt på tre etasjer og parkeringskjeller . Den reelle høyden
vil oppleves som mindre enn tolv høydemeter, da parkeringsarealet blir delvis nedgravd . Byggets
gjennomsnittlige høyde vil således være lavere enn tolv meter. Nedgravde parkeringsanlegg frigjør
overflatearea l til annet formål, eksempelvis uteoppholds - og lekeareal , og er en arealeffektiv løsning.
Selv om det planlagte bygget vil medføre økt bygningsvolum i forhold til dagens situasjon, framstår
allerede det eksisterende bygget som et høyt boligbygg. Høydemess ig vil d en planlagte situasjonen
ikke skiller seg vesentlig fra dagens situasjon , men det totale volumet vil øke grunnet større
bygningsbredde .

Uteoppholds - /lekearealer : Kommunen har i referatet fra oppstartsmøte oppgitt at planoppstart kan
anbefales ford i planen vil gi god bokvalitet og universelt utformede boliger . En viktig forutsetning er at
det kan tilveiebringes gode arealer for utendørs opphold og lek. Slik som prosjektet er utformet vil det
være over 175 kvm uteoppholdsareal innenfor eiendomsgrens ene på bnr 101.

Forslagsstiller er innstilt på å sette opp enk le lekeapparater innenfor området for omregulering. Det er
imidlertid ikke planlagt å opparbeide et eget, privat leke område som et eget arealformål .

Kommunen har likevel ytret et ønske om at planforslaget tilrettelegge r for et lekeareal innenfor
planavgrensningen . I oppstartsmøtet ble det henvist til delfelt ‘Lekeplass’ i reguleringsplan Vestern (nr
18). Dette er et areal som allerede er avsatt til det aktuelle formålet. En overordnet arealbe regning
viser at minst 950 kvm av arealet på bnr 233 tilfredsstiller stigningskravet på 1:3 (eller kan enkelt
justeres) , hvilket tilfredsstiller pnk 1.1.3 i kommuneplanens bestemmelser (500 kvm) . Det bør ikke
stilles krav til et eget lekeareal innenfor omr ådet som nå ønskes omregulert. Plan forslaget er allerede
en del av en større og gjeldende arealplan med tilfredsstillende størrelse på lekeareal .

Dersom man ser hele Vestern - planen under ett, gir dette tilstrekkelig lekeareal for 38 boenheter.
Innenfor V estern - planen kan vi pr d.d. telle 29 boenheter. Det er dermed tilstrekkelig areal innenfor
gjeldende reguleringsplan til å dekke lekearealet for seks ekstra boenheter. Avstanden fra bnr 101 til
bnr 233 er i underkant av 90 meter.

Det har ikke blitt stilt krav til egne lekearealer ved tidligere omreguleringer innenfor samme arealplan.

Adkomst : Det er oversiktlige forhold til og fra Vesternbakken. Planforslaget tar likevel med veiareal for
å gjøre det mulig for mindre tilpasninger i kurvatur og bredder. I utgangspunktet er det ikke planlagt å
utbedre veier eller kryss. Trafikkmengde n vil ikke bli markant be rørt, selv om den vil øke litt.

Konklusjon
Det planlegges et moderne og tidsriktig prosjekt på en solrik og sentralt beliggende eiendom i
Slettveien. Fo rslagsstiller er opptatt av materialvalg og fargesetting og er bevisst at med eiendommens
eksponerte plassering på bakkekammen mot vest følger også et ekstra ansvar for et godt og
gjennomtenkt uttrykk.
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Prosjektet har tilstrekkelig lekeareal i dagens regul eringsplan og det vil tilrettelegges for justering av
planen for å tilfredsstille krav til høyder og utnyttelsesgrad. Det er god adkomst fra Vesternbakken til
Slettveien og prosjektet vil ikke vesentlig øke trafikkmengden i området.

Det anmodes herved om planoppstart for detaljplan 429 – Slettveien 19, gnr. 95 bnr. 101 m.fl., som
omregulering av del av reguleringsplan Vestern (nr 18).

Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Kopi til:
Forslagsstiller

Vedlegg:
Oversiktsbilde
Eksisterende reg.plan
Foreløpig planavgrensning
Planlagt boligstruktur
Forslag til ny bebyggelse
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VEDLEGG

Oversiktsbilde med inntegnet plangrense angitt lekeareal

Arealangivelser

1368 kvm

Ca
200
k vm

Veiareal
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Forhold til eksisterende reguleringsplaner (Slettveien 19 med rød sirkel)

Forhol d til g jeldende kommuneplan

Eksisterende bebyggelse i området
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Forslag til planlagt bebyggelse på bnr 101
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Møtereferat  
 

SAK/TEMA:  Referat fra oppstartsmøte Gnr/bnr 95/101 - Slettveien 19 

 

STED:  Eikliveien 8 (Paviliongen)   

 

TID:  06.03.17 kl. 12.00-14.00  

 

 

Rolle Navn Til stedet 

Forslagsstiller Hønefoss Eiendom AS v/ 

Anders Bjerke, Steffen Jensen 

x 

Fagkyndig Coplan AS v/Raymond 

Fyllingen 

x 

Grunneier Hilde Elin Bjerke  

Areal- og byplankontoret, 

saksbehandler 

Ken Ove Heiberg x 

Areal- og byplankontoret, 

medhjelper 

Linda Engstrøm x 

Barnerepresentanten Geir Svingheim  

Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud   

Byggesakskontoret Arne Hellum x 

Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie x 

Forurensningsmyndigheten Ingrid Strømme  

Miljøretta helsevern Unni Suther x 

Teknisk forvaltning Asle Aker  

Utbygging Jostein Nybråten  

Prosjektleder boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

Rådet for funksjonshemmede Laila Åmodt  
RK = Ringerike kommune. E-post til ansatte i Ringerike kommune: 

fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

Kopi 

Cornelis Cliteur, teknisk forvaltning 

Hilde Elin Bjerke, grunneier 

 



 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/219-3 11056/17 L12 26.03.2017 

Referat fra oppstartsmøte Gnr/bnr 95/101 - Slettveien 19 

 

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

☒ Kartskisser / illustrasjoner 

☒ Omtale av det planlagte prosjektet 

☐ Omtale av aktuelle tema for drøfting 

☒ Annet, spesifiser: Eiendomsopplysninger 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Eneboligområde i Hønefoss 

Gnr/bnr: 95/101 

 

Planområdets størrelse, ca daa: 1,3 + tilgrensende eiendommer oppgitt til ca. 2,3 mål  

Dagens innhold og bruk: Enebolig med stor hage. 

Historikk: Eneboligtomt. Etablert ca. 1954. 

 

Forslagsstillers planinitiativ:  

Inntil 7 boenheter med inntrukket 3. etasje. Må inngå avtale med grunneiere. 

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Bolig + tilgrensende Friområde. 

☒ Evt. aktuelle bestemmelser: Kommuneplanen sier 25 % BYA,   

 

Reguleringsplaner  

☐ Planområdet er uregulert 

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan: nr. 18 Vestern vedtatt 1955, som overstyres av 

kommuneplanen.  

☐ Tilgrensende reguleringsplaner: Nr. 18-01 Vesternbakken, nr. 159 Livbakken, nr. 18-02 

Slettveien Øst og nr. 223 Vesternbakken.   

 

Planer under arbeid 

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  

☐ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 

☐ Annet, spesifiser:  

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☐ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  

☒ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: Utnyttelsesgrad høyde.  

☐ Annet, spesifiser:  

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 



 

 

☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 

☒ Folkehelsemeldinga 

☒ Energi- og klimaplan 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☐ Annet, spesifiser:  

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 

innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante, 

og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☒ Rett lokalisering  

☐ Konsekvenser for sentrum 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) 

☒ Møteplasser og stier (Utomhusplan og planavgrensning som kan avklare stier/ 

tilgjengelighet).  

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☒ Landbruk, jord og skog 

☐ Strandsone, vann og vassdrag 

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø 

☐ Masseforvaltning. Er det behov for å beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering? 

 

Miljø og samfunnssikkerhet  

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 

☐ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 

☐ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk, ingen mistanke ut u fra tidligere bruk) 

☒ Radon 

☒ Skred 

☒ Flom 

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser 

☒ Skolevei 

☒ Lekearealer 25 m2 nærlekeplass pr boenhet (vurdere arealet lenger inn i Slettveien) 



 

 

 

Teknisk infrastruktur 

☒ Energiløsninger 

☒ Bredbånd/fiber 

☒ Vann og avløp (ser ikke ut til å komme i kontakt med byggeprosjektet).  

☒ Overvannshåndtering (Overflatevann må håndteres på en slik måte at det ikke skaper 

grobunn for utglidning/ ras senere). 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning (trolig ikke aktuelt).  

☒ Brannvann, viktig med tilgjengelighet for brann- og redning 

 

Sosial infrastruktur 

☒ Skole  

☒ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☒ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 

☒ Friluftsliv/stier 

☒ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger 

☒ Utearealer 

☒ Sol/skyggeanalyse, vise nivellering, silhuettvirking, fotomontasje,  

☒ Annet: Materialvalg, tegl, tre, glass. 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om 

planprogram og KU i den videre prosessen. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å 

vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.  

 

☐ Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2,  

bokstav d, e eller f:  

 

☐ Tiltaket krever planprogram jf. pbl. § 4.1 og KU-forskrifta § 5 

Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.  

 

☐ Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2 og KU-forskrifta §§ 2-5 



 

 

Spesifiser § og bokstav:  

 

☐ Tiltaket krever kanskje planprogram og/eller konsekvensutredning, jf. KU-forskrifta §§ 2-

5.  

Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.  

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☒ Ja, spesifiser: Dersom kommunen skal overta noe vei eller annen infrastruktur som skal 

oppgraderes.  

☐ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  

☐ Ja 

☐ Nei 

☒ Ikke avklart (trolig ikke, pga. detaljeringen i prosjektet).  

 

☐ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 

Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. 

dimensjonering og plassering av kabler, rør og veier.  

 

Kartgrunnlag 

☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  

☒ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 

kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

 

9. Medvirkning  

☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  

☐ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser: Dialog med naboer. 

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: Kan gi god bokvalitet forutsatt gode 

uteområder til lek og annet. Universelt utformet.  

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  

☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 

 

11. Oppstart av planarbeid 



 

 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 

til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 

planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 

Politisk oppstartsak 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart, spesifiser begrunnelse: 

☐ Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartssak 

☒ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartssak: 

Planavgrensning 

 

Kunngjøring og varsling 

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

 

12. Planavgrensning 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 

planer, veier, tomter osv.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.  

☒ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. Ta med 

mulig lekeareal mot nord? Ny avgrensning oversendes Areal – og byplankontoret.  

 

13. Krav til planforslaget 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav til 

planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 

etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

☐ Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller. Innsendte 

dokumenter er i utgangspunktet offentlige.  

 

☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 

tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 

informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 

Andre mindre kommentarer: 

 

- Vurdere varmekabler i nedkjøringsrampe som er vist til 1:7 

- Bestemmelser om skjøtsel i skråningen? 

- Plassering av renovasjon. 

- Vurdere byggegrense  



 

 

- Oppfordre til dialog med naboer. 

- Forslagstiller undersøker evt. mulige stier/tråkk   

- Kommunen anbefaler skriftlige avtaler med grunneiere som blir berørt. 

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  

1. ABY oversender forslag til plannavn og arealplan ID 

2. Forslagsstiller sender over forslag til planavgrensning 

 

Referent: Ken Ove Heiberg og Linda Engstrøm 

Tlf: 40 8045 14 

 

 

 

 



FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR REGULERING PÅ VESTERNBAKKEN.

§ 1

Området er rent boligstrøk.

§ 2

Husene på tomtene nr. 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 kan ikke få utkjørsel til hovedveien (riksveien) men
må ha sin utkjørsel mot den indre vei VI-V-VIII.

§ 3

Overflødige masser fra utgravingen av kjellere og fundamenter kan for de hus som grenser til
Sandtaket plasseres ut i dette. Men for å sikre en pen og jevn skråning må det skje på sted anvist
av kommuneingeniøren. Om masser fra flere hus kan plasseres ut i sandtaket, må avgjøres av
bygningsrådet etter hvert som behovet melder seg.

§ 4

Gjerder rundt tomtene skal ikke ha større høyde enn 1,00 m. I tilfelle tomtene 1, 2, 3, 4 og 5 skal
ha gjerder mot sandtaket, skal disse følge øvre kant av sandtakets skråninger. Den på planen
foreslåtte midlertidige veg blir liggende delvis inne på tomt nr. 5 og tomt nr. 6. Denne vegen
skylddeles inn i disse to tomter, men tomteeierne kan ikke sperre vegen før offentlig veg fra IV -
V - VI er opparbeidet I henhold til bygningslovens §§ 3 og 27 blir vedtaket å avertere i
lokalpressen og forslaget å utlegge til offentlig ettersyn.

VEDTATT 08.08.1955

For denne reguleringsplanen skal e nhver tids gjeldende kommuneplan-
bestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen.
Denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være
mangelfulle/ upresise.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/1379-72   Arkiv: PLN 431  

 

431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 1, datert 06.02.2018, 

fastsettes. 

 

 

Sammendrag 

I juli 2017 ble det varslet oppstart av arbeid med områderegulering for Hønefoss. Samtidig 

ble også planprogram sendt på høring og offentlig ettersyn, og var ute på høring til november. 

Det har kommet 30 innspill. Planprogrammet har blitt justert noe med bakgrunn i de mottatte 

innspillene. Det fremmes nå sak om fastsetting av planprogrammet.  

 

Rådmannen anbefaler fastsetting av planprogram alternativ 1, som sikrer god medvirkning, 

sikrer gjennomføringskraft og gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess. Framdriftsplanen 

antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020.   

 

 

I saksframlegget vil vi ta opp følgende tema: 

 

1. Innledning 

2. Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

3. Beskrivelse av saken  

 Plantype, detaljering og avgrensning 

 Gjeldende detaljreguleringer  

 Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor 

planavgrensningen 

 Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet Behovet 

for utredninger 

 Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 

 Behovet for utredninger  

 Framdrift 



 Medvirkning 

 Planprosess 

 Tidligere behandlinger og vedtak 

 Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak 

4. Juridiske forhold 

5. Økonomiske forhold  

6. Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt 

7. Rådmannens vurdering 

8. Alternative løsninger  

 

 

Innledning  

Mens planprogrammet har vært på høring har rådmannen organisert arbeidet med 

områdereguleringen som et prosjekt, og det har vært jobbet med prosjektplanen.  

 

Utarbeidelsen av selve planforslaget gjennomføres av en administrativ arbeidsgruppe med 

prosjektleder og med bidrag fra areal- og byplankontoret, kommunens andre tjenestesteder, 

Buskerud fylkeskommune og BaneNor.  

 

Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet (jf. høringsutkastet av planprogrammet), og 

skal sikre politisk deltakelse, forankring og eierskap. Det har også blitt opprettet en 

administrativ styringsgruppe. Den administrative arbeidsgruppen samarbeider tett med 

administrativ styringsgruppe for å følge opp og sikre framdrift, ressursbruk, tverrsektoriell 

koordinering og forankring. 

 

For å sikre en god deltakelse og samordning av kommunens interesser inn i arbeidet med 

områderegulering for Hønefoss, ble det i desember avholdt internt oppstartsmøte og 

rådmannens ledergruppe ble orientert.  

Internt samarbeid i kommunen pågår for å få oversikt over dagens situasjon innenfor for 

eksempel teknisk infrastruktur (VVA), samfunnssikkerhet (f.eks. overvannsbehandling) og 

folkehelse (f.eks. støy og luftkvalitet). Dette på bakgrunn av lovverkets krav om å utrede 

konsekvensene som områdereguleringen vil ha for miljø og samfunn. 

 

Innspillene til oppstart av planarbeidet er en del av grunnlaget for utarbeidelse av 

planforslaget, og noen innspill er innarbeidet i planprogrammet. Andre endringer knytter seg 

hovedsakelig til presisering av plantype og detaljering (plankrav), framdriftsplan, organisering 

av planarbeidet og planavgrensning. 

 

Formannskapet bes nå om å fastsette planprogram for områderegulering Hønefoss.   

Fastsatt planprogram blir førende for planarbeidet, med hensyn til formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for 

utredninger. 

 

Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av denne befolkningsveksten i Hønefoss-

området. Det skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 



 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det sikres gode 

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne.  

 

Som overordnede mål for byutviklingen foreslås det at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives, at det skal skapes en fremtidsrettet by som 

bidrar til å redusere klimagassutslipp, og at vekst i persontransport skal tas av kollektiv, 

sykkel og gange. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et 

bærekraftig regionsenter. Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser, slik at flere får gangavstand til daglige gjøremål. Bysentrum skal være et 

attraktivt og tilgjengelig sted å leve for et mangfold av beboere. En god tilrettelegging for 

sykkel og gange vil gjøre sentrum mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for 

bedre bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service- 

og kulturtilbud.  

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for utviklingen av sentrum, for alle brukere 

av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og 

utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer og byroms- og gatestrukturer. Innenfor 

dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og 

spennende løsninger. 

 

Det skal planlegges for et helhetlig og framtidsrettet trafikksystem som reduserer det samlede 

transportbehovet, demper trafikkveksten, og tilrettelegger for gange, sykkel og 

kollektivreiser. Interntrafikken og transportbehovet til stasjonen må løses, og i tillegg 

tilgjengeligheten til Hønefoss som kommunesenter og regionsenter. Noen av tiltakene vil 

kunne være så omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og 

kommunale budsjetter. Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for planen, jf. 

NTP 2018-2029 og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med staten.  

 

Områdereguleringen bør være overordnet og ha et langsiktig og strategisk fokus. En sterk 

befolkningsvekst i Hønefoss vil få økonomiske konsekvenser også innenfor kommunens andre 

tjenesteområder, som teknisk infrastruktur, skole, barnehage, omsorg osv. En rask prosess 

fram mot vedtak av planen betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne 

detaljreguleringer. Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for 

utforming av planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 

 

Beskrivelse av saken  

 

Plantype, detaljering og avgrensning 

Planen fremmes som en områdereguleringsplan.  

 

Det vil være tids- og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for et så stort 

sentrumsområde. Planområdets størrelse, og forventninger knyttet til tidspunkt for vedtak av 

planen, betinger at detaljene knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne detaljreguleringer - 

gjennom at det stilles krav om detaljregulering før utbygging kan skje.  



 

Utarbeidelsen av en byplan er kompleks, derfor er planavgrensningen ved vedtak av 

planprogrammet satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene 

planarbeidet vil møte. Planavgrensning er foreslått ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å 

løse. Forslag til planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektiv-knutepunkt 

og trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringeriksbanen med Inter City-stasjon. 

 

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil 

igangsettes/ er igangsatt egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5-27 og arealer inntil 

jernbanestasjonen (mulig del av pågående privat detaljregulering for Øya). Hensikten er å 

detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen inn mot dagens sentrumskjerne og 

grensesnitt mot statlig detaljregulering for Ringeriksbanen.   

 

Det vil kontinuerlig i planprosessen 

vurderes om områdereguleringen 

bør deles i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense.  

 

Utredninger knyttet til 

trafikksystem forutsetter i stor grad 

et overordnet fokus, har et 

influensområde som går ut over 

planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss og 

blant annet dekker ny E16 med nye 

innfartsveier/ og -mønster til 

sentrum. Nytt trafikksystem vil 

kunne strekke seg utover 

områdereguleringen. Tilførselsveier 

må løses ved at man igangsetter 

egne planer etter at arbeidet med 

pågående transportutredning og 

områdereguleringen har gitt svar på 

hva det er behov for.  

 

Kart på side 13 i planprogrammet 

viser planavgrensningen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gjeldende detaljreguleringer  

Gjeldende detaljreguleringer hvor det er bygd i henhold til plan vil det ikke gjøres materielle 

endringer i, så sant de ikke berøres av nye overordnede strukturer som foreslås regulert.   

 

Figur 1- Foreslått planavgrensning  



Håndtering av pågående planarbeid og nye planinitiativ innenfor planavgrensningen 

Det vises til sak «431 Områderegulering Hønefoss – Behandling av private planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen» som fremmes for formannskapet i samme møte 

som sak om fastsetting av planprogrammet, den 20.2.2018.  

 

Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for utforming av 

planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse. 

 

Innspill til planarbeidet og uttalelser/ merknader til planprogrammet  

Ringerike kommune varslet oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev av 04.07.2017 og 

kunngjorde det i Ringerikes Blad 08.07.2017, samt på kommunens nettsider.  

(Jf. plan- og bygningslovens § 12-8) 

 

Samtidig ble høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram varslet (jf. plan- og 

bygningslovens § 4-1). Frist for komme med innspill til oppstart av planarbeid og høring av 

planprogram var 03.11.2017.  

 

Det er mottatt 30 innspill/ uttalelser til oppstart av planarbeid/ høring av planprogram. De 

fleste av disse er innspill til planarbeidet, ikke til planprogrammet. Innspillene er en del av 

grunnlaget for utarbeidelse av planforslaget.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg: «Vurdering av uttalelser 

ved varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram». 

 

Mange av innspillene tar opp temaer og problemstillinger det allerede er tenkt mye på og som 

er en naturlig del av planarbeidet videre. Innspillene gir en indikasjon på hva folk i Ringerike 

er opptatt av når det kommer til byen vår. De har vært med på å forme temaer til foreslått 

medvirkningsprogram for høsten 2018.  

 

Et utvalg av momenter fra innspillene: 

 Bevare grøntområder, ta i bruk elva mer  

 Transportsystem 

 Hensyn til verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer, kvartalsstruktur, og byggehøyde.  

 Byen for alle, og attraktiv og trygg for barn og unge 

 Attraktiv by for forretninger og tjenesteyting.  

 Fortetting 

 Høy utnyttelse av egne tomter 

 Forutsigbarhet i forhold til framdrift av planarbeidet 

 Utbygging må skje kontinuerlig 

 Lavere utnyttelse på Tippen enn i mulighetsstudiet til Snøhetta 

 Planavgrensning, blant annet om å ta Soknedalsveien 5-27 ut av planen. 

 Konkrete innspill på egne arealer (Jan Solberg) 

 

Endringer i planprogrammet etter oppstart og høring 

De viktigste endringene som følge av høring av planprogrammet følger under. 

 

Plantype og detaljeringsgrad er foreslått. 

Se eget pkt. om Plantype, detaljering og avgrensning. 

 



Framdriftsplan  

Rådmannens forslag til planprogram har en framdriftsplan hvor vedtak av områdereguleringen 

antydes på nyåret 2020.  

 

Utredningsprogrammet er etter offentlig ettersyn detaljert/presisert Foreliggende 

utredninger/analyser er listet opp, det samme er behov for utredninger. Foreliggende 

utredninger/analyser (kunnskapsgrunnlag) vil danne grunnlag for utarbeidelsen av 

områdereguleringen, men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett/ 

ikke foreliggende. Eksisterende og nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming 

av plankart og bestemmelser m.v.  

 

Organisering av planarbeidet 

Det er tilført en administrativ styringsgruppe som skal følge opp og sikre framdrift, 

ressursbruk, tverrsektoriell koordinering og forankring. 

 

Planavgrensning 

Planområdet er utvidet noe etter offentlig ettersyn av planprogrammet (jf. vedlegg X). Dette 

for å ivareta hensiktsmessig tilpasning til gjeldende reguleringsplaners avgrensning, og for å 

rydde opp i en gammel detaljregulering som ikke er gjennomført (oppheving av veisystem i 

gjeldende reguleringsplaner knyttet til avlastningsvei i 64-planen). 

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Behovet for utredninger 

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss. Disse 

vil så langt det er mulig danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen.   

 

Kunnskapsgrunnlaget er likevel til dels ufullstendig og utdatert. Det er behov for flere 

utredninger og revisjon av noen, dette fordi forutsetningene som lå til grunn da de ble 

utarbeidet nå er endret (blant annet som følge av statlig regulering av Ringeriksbane og E16).  

 

Som eksempel er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt for å regulere byggegrense til vei 

(avviksbestemmelser kan muliggjøre bygging i gul og rød støysone i byområder, men dette 

forutsetter at støyforholdene er utredet, luftkvalitet vil også være en faktor). Det er også 

igangsatt arbeid med å supplere kunnskapsgrunnlaget for å ta stilling til bevaringsverdige 

bygninger og bygningsmiljøer utenfor hensynssonene i kommuneplanen - hvorvidt det/de 

enkelte skal bevares eller på hvilke vilkår de skal kunne erstattes. Kunnskapsgrunnlaget 

innenfor teknisk infrastruktur og overvannshåndtering er også mangelfullt.  

(Jf. planprogrammets utredningsprogram)   

 

Det må ligge et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag til grunn for utredning av konsekvensene 

for miljø og samfunn (jf. plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger). 

Utredningsprogrammet er utformet for å ivareta dette. Hvis kunnskapsgrunnlaget er 

utilstrekkelig vil dette også gi risiko for innsigelse. 

 

Utredningsprogrammet skal ha en situasjonsbeskrivelse/problemstillinger, si noe om hva som 

skal utredes og hvordan.    

 



Framdrift 

Planprogrammet har en framdriftsplan som antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 

2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess, og til å sikre god 

medvirkning og gjennomføringskraft. 

 

Framdriften som lå i planprogram til offentlig ettersyn viste vedtak høsten 2019. Denne 

framdriften forutsatte politisk behandling i april og normal lengde på høringsperioden. Utsatt 

politisk behandling, vedtak om 3 uker ekstra lengde på høringen og utsatt frist for 

høringsparter er bakgrunnen for at vedtakstidspunkt er flyttet til mars 2020.  

  

Det presiseres at framdriftsplanen avhenger av en rekke avklaringer som må skje med 

fastsetting av planprogrammet. Dette er knyttet til detaljeringsgrad av planen, omfang av 

medvirkning, håndtering av private pågående planarbeid og nye planinitiativ, ressurser til 

arbeidet, og om det skal gjennomføres mulighetsstudier for områder som det ikke ligger 

føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. 

 

Medvirkning  

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Blant 

annet vil planverksted for ungdom være aktuelt.   

 

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum, på 

www.ringvirkninger.com, hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge 

med på framdriften.  

 

Framdriftsplanen i anbefalt planprogram gir tid til god forankring blant innbyggere, næringsliv 

og parter i byutviklingen. Det vil gjennomføres en bred medvirkning underveis i 

planprosessen gjennom åpne informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. 

 

Rådmannen foreslår 5 planverksteder i tidsrommet august til desember 2018 – på dagtid for 

formannskapet og på kveldstid åpent for påmelding med invitasjoner til kommunestyret og 

aktuelle parter. Aktuelle temaer er fysisk utforming, byen for alle (attraktivitet og mangfold), 

næringsutvikling/handel/kultur, transportsystem, og idrett og friluftsliv.  

 

I tillegg ligger planverksted for FS om stasjonsområdet i framdriftsplanen. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til informasjon og dialog med grunneiere, initiativtakere 

næringsliv. 

 

Planprosess  

Planarbeidet utløser krav om KU og planprogram (jf. forskrift om konsekvensutredninger for 

planer etter plan- og bygningsloven og plan- og bygningsloven). 

 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen 

 



 
Figur 2: Figuren viser planprosessen, den røde sirkelen viser hvor langt arbeidet med områdereguleringen har 

kommet. (Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 
Sak: 20/17 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

  

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.  

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.  

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.  

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og 

plangrense.  

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.  

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 

Andre relevante tidligere behandlinger og vedtak  

Det vises til sak om oppstart av planarbeid og høring av planprogram (vedlagt).  

 
Utvalg Dato/sak Vedtak 

Kommunestyret 30.10.2008 sak 136/08 KDP for nytt hovedvegsystem i Hønefoss. 

 

Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 Ringerikspakka - vedtatt oppstart. 

Kommunestyret 24.04.2014 sak 59/14 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående 

samferdselsprosjektene – framdrift og planprosess. 

Formannskapet 02.12.2014 sak 208/14 Planarbeid for «Byplan Hønefoss» skal startes opp...» 

Kommunestyret 30.04.2015 sak 62/15 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030. 

Kommunestyret 27.08.2015 sak 103/15 Vedtak av KVU for transportsystemet i Hønefoss. 

Kommunestyret 27.08.2015 sak 104/15 Oppstart av områdeprogram for Hønefoss. 



Kommunestyret 30.06.2016 sak 109/16 Plansamarbeid i Ringeriksregionen. 

Kommunestyret 29.09.2016 sak 124/16 Kommunal planstrategi 2016-2020. 

 

Juridiske forhold  

Vedtak om fastsetting av planprogram, etter pbl. § 12-9, vil gjøres av kommunestyret for 

forankring hos øverste planmyndighet. 

 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 

4.1 og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen står selv for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med 

tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av 

plankart, bestemmelser osv. 

 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. Arbeidet med en så 

stor og kompleks plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært tidkrevende og 

uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet før det er mer 

konkretisert. Blant annet må planprogrammet, framdriftsplan og omfang av medvirkning være 

fastsatt, og detaljeringsgrad av planen må være avklart. Det må være avklart for eksempel om 

deler av arealene skal fremmes som egne detaljreguleringer, og om det skal gjennomføres 

mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret 

sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Omfang av ekstern konsulenthjelp må også 

være avklart, også kapasitet og kompetanse til arbeidet internt i kommunen.  

 

På denne bakgrunn kan ikke rådmannen per i dag legge frem 3 alternative datoer for 

ferdigstillelse av planen, med utgreing av ressursbehov, (jf. FS2 sin anmodning ved oppstart 

av planarbeid og høring av planprogram 20.06.2017 sak 20/17).  

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfaringstall tilsier at dette 

arbeidet kan koste fra 4 – 9 millioner.  

 

Oppfølging og gjennomføring av områdereguleringen – etter at planen er vedtatt  

Det vil bli aktuelt med rekkefølgebestemmelser for å sikre gjennomføring av tiltak som inngår 

i planen. 

 

På bakgrunn av vedtatt reguleringsplan vil det være aktuelt med utbyggingsavtaler mellom 

ulike aktører og kommunen, knyttet til finansiering og utbygging av teknisk infrastruktur og 

kanskje grønnstruktur. 

 

Utbyggingsavtaler, intensjonsavtaler, og makeskifteavtaler med tilhørende forhandlinger bør 

igangsettes før 1. gangs behandling av områdereguleringen hvis det skal utarbeides en 

områderegulering med overordnede strukturer som berører privat grunn osv. Dette for å sikre 

at planen kan gjennomføres, og for å unngå behov for ekspropriasjon.  

 

 

Rådmannens vurdering  



Planprogrammet har en framdriftsplan som er utformet for å oppfylle målene for 

byutviklingen og antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020. 

 

Framdriftsplanen gir nødvendig tid til en forsvarlig planprosess og til å sørge for at planen blir 

et godt styringsverktøy for langsiktig vekst og utvikling. Den gir tid til god forankring blant 

innbyggere, næringsliv og parter i byutviklingen, og til dialog med grunneiere for å sikre 

gjennomføringskraft. 

 

Rådmannen har forståelse for at det lenge har vært forventninger om at gjeldende overordnet 

regulering (64-planen) erstattes. Det vises for øvrig til at arbeidet med områdereguleringen nå 

har kommet godt i gang, deriblant samarbeid med regionale myndigheter. Interne ressurser er 

prioritert og areal- og byplankontoret er styrket for å ivareta framdrift i resten av 

saksporteføljen.   

 

Områderegulering for Soknedalsveien 5-27 kan være vedtatt i 2019 og vil tilfredsstille 

forventingene om at kommunen skal tilrettelegge for rask og stor vekst. Planen er igangsatt 

og planlegges sendt inn slik at den kan 1. gangs behandles etter at statlig reguleringsplan for 

Ringeriksbanen og E16 er lagt ut til offentlig ettersyn. Den består av et stort areal inntil 

jernbanestasjonen, med én grunneier. Planskissene (per januar 2018) antyder at planen kan 

legge til rette for 600 leiligheter, 20 000 m2 kontor/ hotell/ leiligheter og 10 000 m2 

forretning. 

 

Rådmannen presiserer at privat planlegging og utbygging til en viss grad vil kunne gå parallelt 

etter offentlig ettersyn av områdereguleringen - og dermed at ikke alle private 

detaljreguleringer fremmes for vedtak samtidig eller etter vedtak av områdereguleringen.  

(Jf. sak om behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen, som 

fremmes til samme formannskapsmøte som fastsetting av planprogrammet (20.02.2018) 

 

Hva vi kan oppnå: 

Gode overordnede plangrep for å sikre eksisterende og nye kvaliteter som kan gjøre oss 

konkurransedyktige i målet om vekst.  

Overordnete strategiske grep er knyttet til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ 

uteoppholdsarealer og overvannshåndtering), byroms- og gatestrukturer, 

bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og skygge, og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer.  

 

Grepene vil kunne muliggjøre høyere tetthet av boliger og arbeidsplasser, bedre kvaliteter 

knyttet til rekreasjon, helhetlige og overordnete estetiske føringer. Dette forutsetter for øvrig 

planlegging på tvers av eiendomsgrenser for å sikre sammenheng og tetthet ved senere 

utbygging av ubebygde og lite bebygde arealer.  

 

Nødvendig tid til å sikre at planen har verktøy for redusere trafikkveksten. 

Knyttet til for eksempel bedre tilgjengelighet og attraktive traséer for gående og syklende, 

parkeringsnorm, -restriksjoner og sambruksløsninger. 

 

En godt forankret områderegulering med felles eierskapsfølelse blant politikere, innbyggere 

og næringsliv som bidrar til enklere gjennomføring av tiltak innenfor planen. 

Dette forutsetter inkludering, og for at medvirkningen skal være reell må den være basert på 

aktuelle problemstillinger og planløsninger. 

 



Tilstrekkelig tid til dialog med grunneiere er avgjørende for å bidra til å sikre vekst, 

transformasjon av ubebygde arealer, sambruk av parkeringsarealer, og forutsigbarhet for 

gjennomføring.   

 

Mer forutsigbarhet for at man unngår innsigelser fra statlige og regionale fagmyndigheter  

Framdriftsplanen gir tid til tilstrekkelig dialog med fagmyndighetene. 

 

 

Alternative løsninger 

I samsvar med formannskapets forventninger er det i saken presentert en alternativ 

framdriftsplan med vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode; i august 2019. 

Rådmannen har blitt bedt om å vurdere muligheten for parallelle prosesser for snarest mulig å 

få en vedtatt områderegulering.  

 

Dersom formannskapet ønsker å fatte vedtak av planprogram alternativ 2, med egen 

framdriftsplan og planprosess som antyder vedtak i august 2019, kan forslag til vedtak være:  

 

«Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 2, datert 06.02.2018, 

fastsettes.» 

 

Medvirkning i planprogram alt. 2 

Innenfor framdriftsplanen i planprogram alternativ 2 blir det begrenset med tid til 

medvirkning. Grupper som krever spesiell tilrettelegging må prioriteres (jf. pbl. § 5-1). Det er 

i framdriftsplanen vist planverksteder i juli og august 2018. 

(Jf. detaljert framdriftsplan - vedlegg til planprogram alt. 2) 

 

Det er sannsynlig at kunnskapsgrunnlaget ikke vil være komplett før i august, og at 

planforslaget vil måtte utarbeides hovedsakelig i perioden fra august til desember. 

Det må i denne perioden prioriteres å utarbeide plandokumentene, sikre politisk forankring 

og samrå med statlige og regionale fagmyndigheter.  

 

Dialog/avtaler med private grunneiere kan det bli svært begrenset med tid til. 

 

Fordeler knyttet til vedtak i august 2019 

Framdriftsplanen viser vedtak av områdereguleringen i inneværende valgperiode og dermed 

av de samme folkevalgte som startet opp planarbeidet, hvilket kan gi mindre risiko for 

forsinkelser ved sluttbehandling av planen.  

 

Framdriftsplanen viser at kommunen ønsker at en områderegulering skal komme på plass så 

snart som mulig og at vi har en klar intensjon om en effektiv prosess fram mot vedtak av 

områdereguleringen. 

 

 

 

Ulemper knyttet til vedtak i august 2019 

Utforming av planen og utredning av konsekvenser for miljø og samfunn forutsetter et 

tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, hvilket kan komme i strid med ønsket om parallelle 

prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før kunnskapsgrunnlaget er fullstendig. 

(Jf. figuren om planprosess).   



 

Det vil være mer usikkert om framdriften kan holdes.  

For lite tid til medvirkning vil kunne gi dårligere forankring og eierskapsfølelse blant 

politikere, innbyggere og næringsliv, og det vil være usikkert om tiltak innenfor planen kan 

gjennomføres.  

Opplegg for medvirkning og forankring må være basert på aktuelle og konkrete 

problemstillinger og planløsninger, hvilket også kan komme i strid med ønsket om parallelle 

prosesser – altså at løsninger utvikles og bestemmes før medvirkning finner sted.  

Utformingen av planforslaget vil i større grad overlates til rådmannen, med mindre muligheter 

for reell medvirkning fra særlig innbyggere og næringsliv.  

 

Usikkerhet knyttet til om det som reguleres utenfor kommunens egne eiendommer kan 

gjennomføres uten ekspropriasjon.  

Dette skyldes at det er lite tid til dialog og avtaler med berørte grunneiere.   

 

Risiko for innsigelse til områdereguleringen.  

Dette fordi det er lite tid til tilstrekkelig samråd med fagmyndighetene. Dette gir mer risiko 

for sprekk i framdriften.  

 

Rådmannen mener at denne framdriften gir mindre forutsigbarhet i forhold til å nå målene 

vi har for områdereguleringen og byutviklingen.  
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Hensikt med planen Hensikten er å gi overordnede rammer for hvor og hvordan Hønefoss sentrum skal utvikles. Fire hovedmålsetninger/tema:
- Kollektivknutepunktet i Hønefoss – bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen
- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser
- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
- Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

Planavgrensning Foreslått planavgrensning til fastsetting av planprogram er vist på side 13. Avgrensningen er satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av
utfordringene planarbeidet vil møte.

Sammendrag Planprogrammet redeg jør for:

- Mandat, hensikt og målsetninger for planarbeidet (Innledning)
- Rammer og premisser for planarbeidet
- Beskrivelse av dagens situasjon
- Sentrale tema i planarbeidet
- Forslag til utredningsprogram
- Planprosess og framdrift

Planprogrammet skal ligge til grunn for videre planarbeid og utredninger i arbeidet med områderegulering for Hønefoss .

Framdriftsplan Vedtak av oppstart og utleggelse av forslag til plan program til offentlig ettersyn: juni 2017
Fastsettelse av planprogram : vår 2018
Utarbeidelse av planforslag
Vedtak om høring av planforslag: sommer 2019
Vedtak av plan: vår 2020

Organisering Forslagsstiller: Ringerike kommune
Planmyndighet: Ringerike kommune
Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune

Prosjektgruppe: Rådmannen med innleide konsulenter
Styringsgruppe: Formannskapet
Administrativ styringsgruppe: Rådmannen



1

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

FORORD

Det er satt i gang formelt planarbeid for Hønefoss sentrum. Hensikten med arbeidet er å
legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, og lage en plan som kan gi
noen overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles .

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity - tilbud som gir ca. 30
min. reisetid til Oslo. Som følge av Ringerikesbanen f orventes det en økt befolkningsvekst
i Hønefoss, og som kan gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 20 30. Ringerike
kommune vil kunne ha 40.000 innbygg ere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny
jernbanes tasjon i Hønefoss må p lanlegges som et godt integr ert kollektivknutepunkt i
byen.

I brev fra Samferdselsdepartementet ( datert 30.08.2015 ) forventes det at lokale
myndigheter bygger opp under investeringene for Ringeriksbanen og ny E16 gjennom
aktuelle virkemidler på sine ansva rsområder , og at transportetatene og lokale myndigheter
i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

Hønefoss er en by og regionsenter m ed korte avstander. En h andels - og
byutvikling sanalyse fra 2012 viste at 60 % av befolkningen b or i eller rett utenfor sentrum .
30 % bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65 % har mindre enn 15 minutters
sykk eltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss
sentrum med flere boliger og ar beidsplasser tet t på stasjonen. Dette igjen gir stort
pot ensial for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.

Ringerike kommune, 06.02.2018
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1 I N N LEDNIN G

1.1 Bakg runn / mandat for planarbeidet
Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål , rammer - og
retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger , utredningsbehov, medvirkning og
fra mdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet .

M andatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er
kommunestyret s vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen.
Det er gjort flere sentrale vedtak som har ført frem til denne prosessen.

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr . 64 (stadfestet i
1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum . Dette ble gjort for å legge til rette for
en samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet og innfart sløsninger
fra E16. Det ble vedtatt at 64 - planen bør oppheves gjennom en plan prosess hvor en ny
plan tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.

Parallelt med plan arbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for
Ringeriksregionen , hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til
rette for en bærekraftig utvikling fo r bolig, næring, arealbruk og transport. Arbeidet er
igangsatt. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan
videreføres i en utviklingsavtale med staten (jf. sak om oppstart av Ringerikspakke og
konseptvalgutredning vedtatt i KS T 2.12.2010 og kap. 2.2 i planprogrammet) .

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det
bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for
buss, gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret
med ny E16 og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan
være at man skal kjøre inn til byen og ut igjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes
gode løsninger som tanger er byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye
bruer kan være en del av en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for
fremtidsrettet løsninger som autonome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger
som bedre passer inn i et trivelig bybilde. Noen av tiltakene vil være så omfattende at de
vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For

Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir
svært viktige. De tte forutsetter god og samordnet koordinering mellom fylkeskommunen,
kommunene og staten for de ulike planene i regionen.

Figur 1 - 1 Ringeriksregionen består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner (Kilde:
Næringsmagasin 1 - 2015 for Ringeriksregionen)
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1.2 Formål med planen og planprosessen
Hensikten med planforslaget er å fastlegge noen overordnede ramme r for utvikling av
Hønefoss som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter , med en tydelig identitet
og et bredt utvalg av funksjoner. I Hønefoss skal det bygges opp under de store
samferdselsinvesteringene som kommer , ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye
arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel -
Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og
funksjonell løsning for trafikkavvikling en i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet .

Ringeriksbanen er u nder planlegging , og det er ventet at reguleringsplanen for prosjektet
legges ut til offentlig ettersyn våren 2018 . I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029
blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021 . Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden
me llom Oslo og Bergen betraktelig. Ringeriksbanen vil være en del av IC - nettverket rundt
Oslo, og knytte regionen og Oslo sammen . Bergensbanen vil på sikt kunne ta over noe av
flytrafikken mellom Østlandet og Vestlandet. B åde InterCity - togene og B ergensbanen vil
stoppe i sentrum .

V ekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes til å videreutvikle Hønefoss . Med de rette
grepene kan Hønefoss utvikles til en levende og vital by, noe mer enn kun en soveby for
Oslo. Hønefoss skal bli mer kompakt og tilgjengelig , slik at innbyggerne kan nå det meste
til fots eller med sykkel . Dette vil igjen gi grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et
bedre marked for sentrumshandel , og et variert service - og kulturtilbud. Hønefoss skal bli
triveligere og mer tilgjengelig f or alle, også for de som av ulike grunner har begrenset
aksjonsradius , som funksjonshemmede, barn og eldre.

Tilknytning mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud blir en viktig del av
planarbeidet. Muligheter for å etablere en kollektivaks e og bedre framkommeligheten for
buss vil også være viktig.

Det skal planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem , tilpasset
forventet og ønsket befolknings - og næringsvekst. Stasjonsområdet bør være lett
tilgjengelig for gående, syklen de og kollektiv reisende. Det må også v urderes hvordan
bilen kan komme seg effektivt inn til sentrum og jernbanestasjonen, og ut igjen ut en
nødvendigvis å måtte k jøre gjennom byen. Et framtidig trafikksystem må blant annet løse
transportbehovet til stasjonen. E n del av løsningen vil kunne bli et nytt veisystem .

Statens v egvesen har på bestilling fra Samferdselsdepartementet , utarbeidet en
konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss.

S tatlig plan for Ringeriksbanen og E16 og regio nal plan for Ringeriksregionen vil eventuelt
sammen med KVU legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum og mulighetene
fo r å søke om en utviklingsavtale med staten .

KVU Hønefoss omfatter mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss sentrum
fram mot 2040. Statens vegvesen anbefaler M iljøkonseptet , som innebærer stor satsing
på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder
nord - og sørsiden av byen bedre sammen.

1. Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss ( 27.8.2015 ) Ringerike kommune
mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens
transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
Ringeriksbanen blir bygd.

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at
Miljøkonseptet legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

3. Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i
framtiden. En kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor
m edtas i den videre planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra
jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i sentrum.

4. Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av
en eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne g runnlag for
regjeringens konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må
derfor oppfattes som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for store deler av veinettet i Hønefoss og vil i løpet
av 201 8 gj ennomføre en omfattende trafikkutredning for Hønefoss i samarbeid med
kommunen . Tiltak som framk ommer i denne utredningen bør innarbeides i planarbeidet
for Hønefoss sentrum .

En utfordring for planarbeidet er ønsket om sterk vekst i Hønefoss parallelt med nasjonale
forventning er om en reduksjon i biltrafikken i byområde r . Uten et effektivt transportsystem
øker presset på arealene utenfor byen , som igjen bidrar til å svekke sentrum som
knutepunkt og bomiljøkvaliteter forringes. Det blir viktig å se på tiltak som kan hindre
byspredning.
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1.3 Målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen:

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der
mennesker trives.

(2) Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
(3) Vekst i per sontransport skal tas av kolle k tiv, sykkel og gange.

Fire sentrale målsetninger/temaer er valgt for planarbeidet :

Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal,
drosjesen tral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjon en
Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser
Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende , og
si kre nye når byen fortettes

Dette er nærmere utdypet i kap. 4, Sentrale tema for planarbeidet .
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET

Dette kapitlet gir en kort fattet oversikt over de mest sentrale rammene for planarbeidet –
statlige, regionale og kommunale rammer og planforutsetninger.

Forslag til planavgrensning ved fastsetting av planprogram , er redegjort for og vist i
delkapittel 2.3.

2.1 Statlige og regionale planforutsetninger
Na sjonal transportplan 2018 - 2029

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Riksantikvarens bystrategi (og forvaltning av NB! - registrerte områder)

Osloregionens areal - og transportstrategi

Pågående arbeid med regional areal - og transportplan

Regional plan for ve rdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T - 1442/2016

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520

LOV 2008 - 06 - 20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn a v nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

KVU Hønefoss - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble
ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige
strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040. I
prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune,
Buskerud fylkeskommune og Jernbane verket vært deltakere.

Konseptvalgutredningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert,
og forholder seg i liten grad til effektene av Ringeriksbanen. KVU er til behandling i
kommunal - og moderniseringsdepartementet.

Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss (vedtak i kommunestyret 27. 0 8. 2015 ):

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for
fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
R ingeriksbanen blir bygd.

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet
legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En
kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre
planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i
sentrum.

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomfør ing av en
eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens
konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som
logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Statlig detaljregulering av fellesp rosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

Tiltaket er definert som fellesprosjekt veg/bane og statlig reguleringsplan, og berører tre
kommuner (Bærum, Hole og Ringerike) og to fylker (Akershus og Buskerud).
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet - Hønef oss (FRE) er bundet prosjekt i
gjeldende Nasjonal transportplan (NTP). V edtak av NTP 2018 - 2029 er planlagt i Stortinget
sommeren 2017. Følgend e vil legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum :
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Plassering og utforming av Hønefoss jernbanestasjon
Prosjektet, og særlig Ringeriksbanen, vil knytte Ringerike nærmere Oslo ( r eisetid
med jernbanen fra Hønefoss til Oslo reduseres med 50 minutter fra dagens 1 time og
30 minutter til en reisetid på ca. 40 minutter , tilsvarende blir det redusert reisetid på
B ergensbanen)
Ny innkjøring og kryssplasse ring fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye
trafikkmønstre og trafikkbelastning

Avgrensning for planarbeidet for Hønefoss sentrum vil tangere , eventuelt overlappe
plangrense for statlig regulering av Ringeriksba nen og E16. Varselområdet vil stedvis
overlappe med planområdet for FRE. Den statlige reguleringen vil kun omfatte
stasjonsområdet for jernbanen. Eventuelt kollektivknutepunkt med buss ved stasjonen må
kommunen avklare med planarbeidet for Hønefoss sentrum. Tilsvarende gjelder
arealutvikling rundt stasjonen.

P lanprogram for fellesprosjektet ble sendt på høring vinter en 2016 med frist 10. januar
2017. Planprogrammet er planlagt fastsatt våren 2017, offentlig ettersyn av
r eguleringsplanforslaget er planlagt høsten 2017 og vedtak er planlagt i 2018.
Byggestart/ferdigstillelse er avhengig av prioritering i NTP 2018 - 2029.

Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen

Trafikkvurderingen anslår, avhengig av løsning, en redusert trafikkbelastning på Fv. 35
gjennom Hønefoss på opp mot 20 %. Planprogram for KDP E16 Eggemoen – Nymoen ble
fastsatt i formannskapet 20.09.2016 (sak 175/16).

Regional plan f or Ringeriksregionen

Det skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av
Buskerud fylkeskommune. Planen vil legge premisser for areal - og transportbruk i
Ringerike.

Figur 2 - 1 K ommuneplan ens arealdel 2007 - 2019
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2.2 Kommunale rammer og planforutsetninger
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.2007) dekker hele Ringerike kommune og viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for
vern og utbygging. Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens
overordnete målsettinger som framgår i samfunnsdelen (se figur 2 - 1) . Utsnitt fra

kommuneplanens arealdel for Hønefoss se ntrum er vist i figur 2.2.

Kommuneplanens arealdel er unde r revisjon, den er under bearbeidelse etter offentlig
ettersyn.

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss

I 2008 ble forslag til kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss lagt fram til
sluttbehandling, etter en lengre prosess med utredning av flere alternativer.

Vedtak i kommunestyret 30.10.2008:

1. Forslag til Kommunedelplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes.
2. Alternativ 0+ vedtas.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort - og mellomlang sikt gir de beste

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med Statens
vegvesen.

4. Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede fremtidige
løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet vurdering av forbindelse
mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbind elsen mellom Kongens gate og
Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. Det legges til grunn at
utredningene med alternative løsninger gjøres i nært samarbeid med Statens vegvesen.

5. Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillel se av stamvegen Rv 35
Nymoen – Eggemoen.

6. Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009.

Alternativ 0+ innebærer å utbedre eksisterende vegsystem (ny e tilfarter og optimalisering).
Dette er ikke ytterligere definert.

Reguleringsplan nr. 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene –
framdrift og planprosess (sak 59/14)

Vedtak i kommunestyret 24. 04.2014 :

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert Vesttangenten,
avventer avklaringer i overordna plan - og utr edningsarbeid knytta til byutvikling og
transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med stasjonsområde, innfart til
byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss - området.

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheve s gjennom en planprosess hvor
en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle.

Figur 2 - 2 Utsnitt for Hønefoss sentrum fra kommuneplanens arealdel 2007 - 2019
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3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1 - 3/St. Olavsgate 7 - 9 utsettes
inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral
av lastningsveg/kollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området er
avklart.

Oppstart av Ringerikspakke og konseptvalgutredning

Vedtak i Kommunestyret 2.12.2010:

De trafikale utfordringene i Hønefoss er utilfredsstillende og det er derfor behov for å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses
i sammenheng. Det foreslås å starte arbeid med en Ringerikspakke der løsninger og
finansiering ses i sammenheng. Første steg på vegen er å utarbei de en konsept -
valgutredning.

1. Kommunestyret beslutter oppstart av arbeid med Ringerikspakke.
2. Samferdselsdepartementet oppfordres til å igangsette KVU/KS1 for framtidig

transportsystem i Hønefossområdet.
3. Arbeidet med KVU organiseres og gjennomføres i henhold til beskrivelsen i saken.

Oversendelsesforslag til rådmannen fra Einar Zwaig (Rødt):
Det bes spesielt tatt med i vurderingen tiltak for å redusere den tidligere påviste store
interne biltrafikken mellom nord og sør i Hønefoss, inkludert styrket ko llektivtilbud
mellom opprettede parkeringsoppsamlinger ved hovedinnfartsårene til byen.

Kommune planens samfunnsdel ( 2015 - 2030, vedtatt 30. 0 4.2015 )

Ringerike kommune skal ha klima - og miljø som retningsgivende for utforming av
framtidige utviklingsstrategi er. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn
teknologiutvikling.

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo
40 000 innbyggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.

Vi ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i
etableringsfasen. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og
regionhovedstad og være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi

og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive samferdselsløsninger, videre økt verdiskaping
og produktivitet i kommunen og et ro bust næringsliv med god bredde.

Av samfunnsdelen følger at byplan for Hønefoss skal utarbeides, hvor følgende tema er
viktige:

Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Bynære friluftsområder
Vurd ering og innarbeiding av Grønn p lakat
Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verne verdi
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Fortetting: utnyttelse og høyder
Senterstruktur i byen
Estetikk: materialbruk, farger og former
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Gjeldende regulering

Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra
forskjellige tidsperioder. Figur 2.3 viser en oversikt over gjeldende regulering. Eldre planer
er ikke digitalisert, hvor det vises bare planavgrensning. Den arealmessig største
reguleringsplanen i Hønefoss sentrum er reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.1976
(se figur 2.4) . Mange etterfølgende planvedtak i områder og kvartaler innenfor planen er
gjor t siden. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 24.04.2014, hvor det forutsettes
at planen og tilhørende delplaner erstattes.

Figur 2 - 4 Reguleringsplan nr. 64, Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976.Figur 2 - 3 Gjeldende regulering i Hønefoss se ntrum.
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Liste over gjeldende reguleringsplaner

S aksn r . Navn Vedtaksdato Planid
1900/244 Schjongslunden 21.10.2014 298 - 05

1900/26 Løkka og Schjongstangen 10.04.2014 120 - 03

2015/2635 Byporten 04.05.2015 313 - 02

1900/362 Kvartal 48 27.06.1996 64 - 48

1900/348 Hønefoss sentrum 20.12.1976 64 - 02

1900/34 Adkomst Benterudgaten 04.01.1979 128

1900/258 Boligområde på Benterud 04.05.2006 311

1900/353 Kvartal 19 27.09.1990 64 - 19

1900/35 Petersøya 29.10.1980 129

1900/358 Kvartal 35 - 36 23.09.1983 64 - 35 - 36

1900/356 Kvartal 25 26.10.1989 64 - 25

1900/357 Kvartal 31,32,33,34 29.11.1978 64 - 31 - 32 - 33 - 34

1900/355 Kvartal 23 26.10.1981 64 - 23

1900/229 Sentr.stopp for kollektiv 31.10.2002 289

1900/160 Gang/syk.v/Vesternbakken 28.09.2000 223

1900/364 Kvartal 51 C 08.06.1979 64 - 51c

1900/305 Hønengata 18 - 20 29.11.2012 358

2014/261 Hønengaten 26 27.10.2016 394

1900/363 Kvartal 51 A 13.03.1978 64 - 51a

1900/365 Kvartal 55 30.08.1990 64 - 55

2014/1183 Strandgata 1 - showscene og restaurant 10.12.2015 398

1900/222 HELGESBRÅTEN 26.09.2002 281

1900/245 Hønefoss - senteret 08.06.2006 300 - 02

1900/360 Kvartal 42 02.02.1979 64 - 42

1900/352 Kvartal 16 24.03.1988 64 - 16

1900/354 Kvartal 21, Ny adk. Tippen 23.05.1984 64 - 21

1900/231 Endring rutebilplata 07.07.2004 292 - 02

1900/266 Brutorget 05.12.2012 314 - 01

1900/350 Kvartal 11 21.10.1987 64 - 11

1900/125 Rådhuset 31.02.1956 20

1900/349 Hoffgårdsgt./forlengelse 22.11.1978 64 - 03

1900/310 Hofsfossveien 1,3 og 5 12.12.2013 369

1900/33 Movald 22.05.2003 127 - 05

1900/198 Rabba og Storløkka 23.11.2006 261

Gjeldende kommuneplan gjelder foran følgende gamle reguleringsplaner:
1900/372 Hønefoss 18.02.1956 7

1900/403 Ved St. Hanshaugen 07.01.1958 9

1900/406 Ankersgt./Blyberghaugen 21.03.1991 9 - 04

1900/55 S - V av Norderhov 25.08.1947 15

Tabell 2 - 1 Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplaner under arbeid

I tillegg til planarbeidet for Ringeriksbanen og Hønefoss stasjon er en rekke
reguleringsplaner under arbeid i området:

Pl anid N avn S tatus Kommentar
NO211604 Ringeriksbanen og E16 Planlegging igangsatt

427 Byporten Politisk oppstart

421 Lloyds marked Kunngjøring av
planoppstart

421 Stormarkedet Tippen Politisk oppstart Utsatt politisk

420 Kvartal 46 1. gangsbehandling HMA

414 Kvartal 36 Storgata -
Sundgata

Oppstart

387 Øya 2. gangsbehandling HMA Innsigelse

385 Arnemannsveien 2. gangsbehandling HMA

370 Askveien 1 - 3/ St. Olavsgate
7 - 9

2. gangsbehandling HMA Utsatt politisk

366 Områderegulering for
Kunnskapsparken Ringerike

2. gangsbehandling HMA Innsigelse
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395 Nordre park boligsameie Offentlig ettersyn Innsigelse

330 Soknedalsveien 5 - 27 1.gangsbehandling FSK Utsatt politisk

Tabell 2 - 2 Reguleringsplaner under arbeid i Hønefoss sentrum

Fremtidsbilder for Hønefoss - Parallelloppdrag for Ringerike komm une

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15:

1. Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i
Hønefoss

2. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag
3. Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

For å få tegnet et godt bilde av mulighetene for Hønefoss sentrum når Ringeriksbanen
kommer fikk kommunen utarbeidet et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske
arkitekters landsforbund (NAL). Tre arkitektgrupper med bred kompetanse fikk i oppdrag å
tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen , hvor hvert tema hadde noe ulik innfallsvinkel.

Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i, og gir et rikt tilfang av ideer som
kan brukes i videre byutvikling. Evalueringskomiteen kom med sine anbefalinger
22.6.2016 . Anbefalingene tar hensyn til nasjonale forventninger og har mål om å gi
føringer som sikrer at Hønefoss utvikler seg til å bli en selvstendig og vital by i
Osloregionen , med tydelig identitet og et velfungerende næringsliv.

Anbe falinger fra parallelloppdraget :

Knytt jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet
Sats på sykkelbyen Hønefoss
Lag sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert
Prioriter bussene og avlast sentrum for biltrafikk
Fortett og gi bygg, gater og plasser en bymessig u tforming i et utvidet
sentrumsområde
Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen
Flett elvelandskapet og sentrum sammen
Gjør sentrum til et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper

Sentrum må bli et attraktivt næringsområde
Det offentlige må legge s ine funksjoner i sentrum og legge opp til utstrakt sambruk
Suppler elektrisitet og fornybar fjernvarme med bygningsintegrerte energis ystemer
Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet

Andre planer og utredninger

Andre planer og utredninger som le g ges til grunn for planarbeidet (ikke uttømmende):

Energi - og klimaplan for Ringerike, vedtatt 0 2.12.2010
Temautredning for Kulturminner Hønefoss
Handels og by utviklingsanalyse for Hønefoss
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nes bakken og Vik
By - og stedsutvikling i Ringeriksregi onen 2030 – Samferdselsanalyse
Mulighetsstudie Schjongslunden
Gr ønn plakat, vedtatt 30.11.2000
Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.6.1995
Kartlegging av situasjon f or myke trafikanter
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2.3 Planavgrensning , plantype og detaljering
En plana vgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse . Forslag til
planavgrensning muliggjør å erstatte 64 – planen, vurdere kollektivknutepunkt og
trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for
Ringerikesbanen med InterCity - stasjon .

Avgrensingene er gjort etter nøye vurdering og er avpasset slik at den gir rom for å ta med
ulike alt ernative løsninger, for eks empel gangbruer, sykkelveier, veikorridorer og
grøntstruktur. Utarbeid elsen av en byplan er kompleks, derfor er avgrensingen satt slik at
den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene planarbeidet vil møte. Forslag til
p lanavgrensning i planprogram til fastsetting er vist i figur 2.5.

Planen fremmes som en områdereguleringsplan. Dette er hjemlet i behov for å sikre at
arealer som er nødvendige for gjennomføring av tiltak er juridisk bundet gjennom vedtatt
reguleringsplan . En områderegulering gir hjemmel for grunnerverv og er derfor det beste
verktøyet for å gjennomføre ulike tiltak som planen vil hjemle. Gjennomføring av plan vil
bli gitt større oppmerksomhet i både KU og planbeskrivelse.

En stor avgrensning gir fleksibi litet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige
løsninger og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er
særlig relevant for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.

Det vil for øvrig være både ti ds - og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for
et så stort sentrumsområde.

Størrelsen og forventninger til framdrift fram til vedtak av planen betinger at detaljene
knyttet til ny bebyggelse fastlegges i egne detaljreguleringer, gjennom at det stilles krav
om detaljregulering før utbygging kan skje.

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil
igangsettes egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5 - 27 og arealer inntil
jernbanestasjonen . Hensikten er å detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen
inn mot dagens sentrumskjerne og grensesnitt mot statlig detaljregulering for
Ringeriksbanen og E16.

Det vil kontinuerlig i planprosessen vurderes om områdereguleringen bør deles i mindre
enheter med ulik fremdrift og plangrense.

Nytt trafikksystem vil kunne strekke seg utover områdereguleringen. Tilførselsveier eller
omklassifisering av veier må løses ved at man igangsetter egne planer ett er at arbeidet
med områdereguleringen har gitt svar på hva det er behov for.

Figur 2 - 5 Varslet planavgrensning
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3 BESKRIVE LSE AV DAGE N S SITU ASJON
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av planområdet i dag.

3.1 By - og landskapsbilde

Beliggenhet

Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i Ringeriksregionen .
Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en
time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Osloregionens areal - og transportstrategi peker konkret på Drammen, Hønefoss,
Hokksund og Kongsberg som del av re gionens flerkjernete utvikling .

Den urbane strukturen i by kjernen omkranses av viktige og produktive jordbruksarealer og
skogkledde åser. Bebyggels esstrukturen i Hønefoss består i vesentlig grad av eneboliger,
også i de sentrale områdene. Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru
i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene H augsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km
unna sentrum, henholdsvis øst og vest for byen.

Landskapskarakter

Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter sammen til
Storelva. H ønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen

rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbru ksarealene i øst.

Stedskarakter

Mange anser etabler ingen av en
av de første sagene som starten
på historien omkring fossen og
etableringen av Hønefoss.
Hønefoss fikk offisiell bystatus i
1852, og ble en egen
bykommune. Den nye byen ble
kartfe stet i 1851 og byområdet
innlemmet da Sørsiden ned til
Sundet, Øya, Nordsiden med
Blyberghaugen, Holtangen og
deler av Vesterntangen.

Den gang var Nordsiden tettest
bebygd. Den første
reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært
retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til
nyere tid. Senere utbygging og
byplaner har fulgt
kvartalsstrukturen.

Frem til den industrielle
revolusjon besto Hønefoss
hovedsakelig av lav
trehusbebyggelse. Som følge av
flere bybranner (1854 og et par
mindre branner i 1870 - årene )
ble det innført nye byggeforskrifter som begrenset gesimshøyden for trehus til fem meter.
Myndighetene hadde som intensjon å presse frem økt interesse for oppføring av murhus.
Fra 1860 ble det oppført noe sentral murhusbebygge lse, og trenden tok seg opp mot
slutten av 1800 - tallet.

Figur 3 - 1 Oversiktsbilder av Hønefoss sentrum

Figur 3 - 2 Oppmålings - og reguleringskart vedtatt i 1856
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3.2 Kulturminner og kulturmiljø
Hønefoss har en svært rik kulturarv med
verneverdig bebyggelse og fredede anlegg.
Den parallelle fremveksten av skognæring,
industri og jordbruk har vært styrken til
Ring erike, og som etter hvert har utviklet
knutepunktet Hønefoss. Områdeplanen vil
berøre tre kulturmiljøer med båndlegging
hensynssone C jfr. pbl. § 11 - 9. Innenfor to
av de utvalgte hensynssonene ligger det
fredete anlegg som har en egen
båndlegging med hensy nssone D.

Den sentrale delen av Hønefoss, med
jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i
Stabellsgate, Storgata og deler av Søndre torv har bebyggelse med høy verneverdi.
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Bygningene viser variasjon innenfor
s tilperioden som rådet siste kvartal 1800 frem til første kvartal på 1900; jugend, historisme
og noe klassisme, men også bebyggelse av nyere dato.

I Hønefoss sentrum er flere store bygårder med en høy grad av autentisitet og høy
arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Industrietableringen og byen som handelsknutepunkt
kommer tydelig frem i denne delen av Hønefoss og er en del av vår viktige historie som
må synliggjøres.

N ordre torv er byens eldste torv. Nordre Torv er i dag regulert til område av antikvarisk
kulturell verdi. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra siste halvdel 1800 -
tallet. Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, med iblandet historisme, jugend og
myk - funkis. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på Blyberghaugen, men
det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss enn det
bevarte velstående bebygde miljø, er verdt å minnes.

Deler av planområde favner også om deler av det helhetlige villaområde Løkka, uten
nyere boliger eller andre bygningstyper. Mange bygninger har en høy grad av autentisitet.
Området er typisk for boligstrøk i byer og større tettsteder.

3.3 Blågrønn struktur og naturmangfold
Elvene og d e grønne åsene og dalsidene rundt gir byen et grønt preg, og er viktige
landskapselementer. I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden
og opp til Glatved brygge som ligger nedstrøms Hønefossen.

Schjongslunden er et viktig bynært friluftsområde for Hønefoss. Schjongslunden har
historisk vært et viktig område for folk i Hønefoss; en gang med uteteater, dansegulv og
restaurant, senere friluftsbad og idrettsarenaer.

I dag er det en godt etablert idrettspark i om rådet, med organisert og uorganisert idrett.
Schjongslundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger
seg langs Storelva rundt hele Schjongslunden.

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefos s.
Petersøya har det meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og
kirkegården. Petersøya ligger nær til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken),
utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er flomutsatte og er til tider
util gjengelige når større flommer opptrer.

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede
båtleden opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra.
Brygga er gjenstand for større og mindre arra ngementer, et uformelt treffsted utomhus og
et yndet sted for soling og mating av fugler.

Nordre park og Søndre
park er viktige grønne
lunger i byen. Parkene er
planlagt etter prinsipper for
gamle engelske
landskapsparker og
hovedtrekkene er bevart.
Pa rkene brukes ved
spesielle anledninger og er
med på å komplettere
aktivitetene som
regionbyen har å by på.
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Det er blant annet to viktige nat urtyper . Storelva ved Hønefoss, vest for Schjongslunden
tilhører den viktige naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandrende elveparti. Her er
også den nær truede arten fiskemåke observert (naturbase.no). På den søndr e delen av
Schjongslunden finnes den viktige naturtypen Gammel barskog (naturbase.no).

En del av fuglelivet i byen er nært knyttet til elvene. Kvinanda er en typisk karakterfugl for
Hønefoss by.

En gren av storørretstammen gyter et stykke oppe i Randselva og Storelva, forbi
Hønefoss, er viktig for storørreten for å komme seg fram til gyteplassene.

3.4 Sosial infrastruktur, idrett, skole, barnehage og rekreas jon

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings - og omsorgstilbud vil møte
store utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområdet. Kommunen må gjøre
lokaliseringsanalyser og vurdere organisering av tilbudene. Skoler, barne h ager og
omsorgstilbud finnes i liten grad representert innenfor planområde t .

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer liv og livsutfoldelse og bidra til
rasjonell sambruk av bygninger og arealer. Det er mange kirkesamfunn og menigheter
som skaper byliv i helgene og bidrar til et aktivt kulturliv.

Det bor få barnefamilier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamili ene overtar eneboligene i
utkanten. Vi har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass
samt skjerming mot trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges
også mye i utkanten av byen.

Som følge av kunnskapsbe driftene og innflytting fra Oslo og Bærum, har det etter hvert
utviklet seg en bykultur som verdsetter det urbane liv. Kulturlivet blomstrer og særlig
innenfor musikk og revy er det stor aktivitet på nasjonalt nivå. Utelivet er fortsatt
begrenset, men øken de. Det er også et vel etablert og rikt tilbud innenfor idrett; Hønefoss
arena er et sentralt møtested for idrett - og helsetilbud beliggende i sørøstre del av
planområdet.

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsområder. Samtidig er det konk urranse
fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må
avklares. For å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i
nærområdene, der folk bor.
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3.5 Teknisk infrastruktur - Dagens vegsystem er i prin sipp det samme som midt på 1800 - tallet. Det er ikke tilpasset
dagens og fremtidens behov. Bilen dominerer de daglige reisene, bilbruk dekker omkring
70 % av hovedtransporten, kollektivtransport dekker omkring 7 %. Det er dårlige forhold
for gående og særlig syklende, omkring 19 % går til fots og 4 % benytter sykkel.
Gatenettet bør styrkes for å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter,
kollektivtrafikk til sentrum og jernbanestasjon.

Det er få bruer. Bruene har smale fortau og kjø rebaner og ingen sykkelfelter. Hønengata
er bygd om i senere tid og har sykkelfelt. Gatebildet med gatemøbler er delvis fornyet i
forbindelse med framføring av fjernvarme. Det er en utfordring å skape et
sammenhengende gang - og sykkelnett som øker andelen myke trafikanter.

Hønefoss stasjon ligger nordvest i planområdet og knytter i dag trafikk fra Hønefoss til
Oslo via Roa og Drammen. Jernbanen har spilt en stor rolle historisk, men jernbanens
linje om Roa/Drammen har etter hvert mistet betydning som kommu nikasjon mot Oslo.
Med ny Ringeriksbane vil Hønefoss få en renessanse som jernbaneby. Hønefoss vil få en
stasjon på Inter - City - nettet, med en halv times reisetid til Oslo om Sandvika.

Det ligger også utfordringer knyttet til teknisk infrastruktur - overv annshån d tering i dagen
og ønske om å skille kloakk og overvann. Det er mye gamle vann - og avløpsledninger i
grunnen. Det meste er separert, kloakk /overvann, men ikke alt. Til nå har ikke Hønefoss
vært rammet av store skader på rørnett eller veier pga. ste rk nedbør. De fleste steder i
byen er det områder nær elva som er mottaker av overvann.

I H ønefoss er det etablert fjernvarme, basert på brenning av biologisk materiale.
Fjernvarmeanlegg med varmesentraler på Hvervenmoen og Follum, og i tillegg kan det
tilbys fjernkjøling. Sentralen på Follum kan produsere både kraft og varme. Vardar Varme
har konsesjon for levering av fjernvarme i planområdet.

3.6 Fareområde og forurensning

To store elver, Begna og Randselva møtes midt i byen, nedenfor fossen og danner
Storelva. Randselva og Storelva løper i meander i landskapet. Det er elver med mye vann
og de er flomutsatt.
Elvebreddene er ofte bratte og høye. Kantene er dekket av vegetasjon. Flommene og de
høye kantene har ført til at det er lite bebyggelse langs elv ene i motsetning til byer som
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har elveos i sjø. Elvebunnen er også i stadig endring. Elvene graver i yttersvingene og
utløser skred i skråningene. Det er noe båttrafikk på elva, men flommene og farten på
vannet setter begrensninger.

Byen, slik den fremst år i dag, har stor andel bilbasert trafikk og forårsaker høyt støynivå i
deler av planområdet. Lan gs hovedtrafikkårene overskrides grenseverdiene i henhold til
Klima - og miljødepartementets retningslinjer T - 1442/2016.

Luftforuren s ing anses å være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til
utsatte grupper som beveger langs hovedtrafikkårene. Det eksisterer per i dag ingen
målinger.

3.7 Sykkel
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangle r et trygt og
helhetlig sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon
som skaper konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og
gående, da mange velger å sykle på fortau. Syklister i Hønefo ss sentrum har i dag valget
mellom å sykle i blandet trafikk i svært trafikkerte gater eller på smale fortau.

Hovedaksen for all trafikk gjennom dagens Hønefoss strekker seg fra Hvervenkastet i sør,
langs fv. 35 gjennom sentrum, til «Gummikrysset» i nord . Sykkelløsningene langs denne
strekningen er stort sett fraværende. Den eneste tilretteleggingen er sykkelfeltet i nedre
Hønengata. Mange velger heller å sykle på fortau enn i sykkelfeltet. Bybrua og
Kvernbergsundbru, som også ligger langs denne strekning en, mangler løsning for sykkel
og er flaskehalser for all trafikk gjennom byen. Sykkelveiene i sentrum som går utenfor
hovedaksen er dårlig skiltet og oppstykkede.
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4 SEN TRALE TEM A I PLAN ARBEI DET
Under følger en kort fattet beskrivelse av hoved målsetninger og sentrale tema i
planarbeidet.

4.1 Bakgrunn og behov
Når Hønefoss stasjon blir en del av I nter C ity - strekingene bør det vurderes om busstasjon
og drosjesentral kan samlokaliseres med jernbane stasjonen , slik at byen få r ett felles
kollektivknutepunkt , hvor reisende effektivt kan by tte mellom ulike t ransportmidler.

Hønefos s skal rigges for befolknings - og arbeidsplassvekst for å bygge opp under de
statlige samferdselsinvesteringene. Store arealer nær stasjonsområdet har i dag lav
utnyttelse og stort potensial for byutvikling. Intercity - forbindelsen knytter ikke bare
Hønefos s nærmere Oslo , men også Osloregionen nærmere Hønefoss, noe som kan gi
mulighet for etablering av arbeidsintensive kontor er og lignende næringsvirksomhet nær
stasjonsområdet.

Fortetting og befolkningsvekst gir store muligheter for Hønefoss , men også utfor dringer
knyttet til behov for større kapasitet på teknisk infrastruktur , samt press på
rekreasjons arealer og andre arealer med historisk verdi og kvalitet, eller som gir byen
identitet og særpreg.

For å sikre en utvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes
gjennom etablering av Ringeriksbanen , og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen
særpreg og gjør Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo , arbeide og besøke, er det
nødvendig å ha en god areal plan i bunn . Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for valg av hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir
forutsigbarhet og føringer som sikrer at utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.

4.2 Knutepunktet i Hønefoss
Hønefoss s entrum bør knyttes opp mot den nye jernbanestasjonen med en styrking av
forbindelsen for myke trafikanter . En ny buss tasjon og drosjesentral kan vurderes plassert

mellom dagens sentrum skjerne og den nye j ernbanestasjon , for å legge til rette for et
sentralt kollekti vknutepunkt som forbinder I ntercity med annen kollektivtrafikk lokalt og
regionalt.

Stasjonstorget gis en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for
Hønefoss. Torgets funksjon i forhold til andre viktige plasser i Hønefoss må avklare s, men
det bør tilrettelegges for tilbud som bidrar til aktivitet. Torgets funksjon bør vurderes i et
langsiktig perspektiv som muliggjør etappevis utvikling.

De store arealene ved stasjonen vurderes transformer t til sentrumsbebyggelse med
kontorer, nærin g og bolig . Dette vil kunne gi en ny utviklingsretning for byen , med mer
aktivitet på strekningen mellom stasjonen og dagens bykjerne.

Knutepunktet må også sikres god tilgjengelighet for reisende fra mindre sentrale områder
utenfor Hønefoss.

Figur 3 - 1 Utvikling av knutepunktet i Høne foss ved jernbanestasjonen (Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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Systemer for transport og parkering bør utformes slik at reisende bidrar til aktivisering av
stasjonsområdet. Valg av løsning bør legge til rette for at reisende vil benytte seg av tilbud
i Hønefoss , slik at potensialet som skapes ved økt aktivitet realiseres.

4.3 Byutvi kling og fortetting
Hønefoss skal videreutvikles som et kompakt, urbant og bærekraftig regionsenter med
tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner.

Hønefoss bør fortettes innenfra og ut , slik at andelen som bor og jobber i byen øker , og
stadig fle re får gangavstand til daglige gjøremål.

Det bør tilrettelegges for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum, slik at byen styrkes som
arena for handel, tjenester, næring , kunnskap, kultur og opplevelser.

Videre bygging og fortetting må samtidig ta hensyn til , og bygge videre på byens historie
og kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det må legges til grunn en bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur , med høy arkitektonisk kvalitet.

Hønefoss skal være et bysentrum med aktivitet til ulike tider a v døgnet , med varierte
boligtyper for beboere i alle aldre , og være attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig
av funksjonsnivå.

4.4 Mobilitet
Byplanen må legge til rette for utvikling
av et hensiktsmessig og framtidsrettet
veisystem som reduser er det s amlede
transportbehovet. Vurdering av
veiareal , barrierevirkninge r og
parkering blir viktige tema i
planarbeidet.

V ed å etablere sammenhen gende
gatenett og sykkeltraseer skal
Hønefoss tilrettelegges slik det blir

attraktivt å gå og sykle i sentrum . Det skal s atse s på sykkelbyen Hønefoss.

Nye broer for gående og syklende vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene ,
gjøre elverommet mer tilgjengelig , og redusere barrierevirk ningen.

Det skal tilrettelegges for at det blir attraktivt å reise kolle ktivt i sentrale områder , blant
annet ved å forbedre kollektivtilbud et .

Veisystemet skal ivareta Hønefoss sin funksjon som regionalt handelssted , med god
tilgjengelighet for besøkende gjennom egnede innfartsveier , og etablering av sentralt
plasserte innfar tsparkeringer.

Tiltak for å begrense biltrafikk skal særlig fokusere trafikk en i sentrum , men tiltakene må

samtidig ta hensyn til transportbehovet fra bosatte i omkringliggende områder som
benytter tilbud i Hønefoss s entrum.

Figur 4 - 3 Prioritering av transportformer -
Hønefoss må utvikles til en by hvor det blir
attraktivt å gå og sykle

Figur 4 - 2 Det er behov for flere og gode krysningsmuligheter av elva, som vil bidra til gjøre byen
attraktiv for å gå og sykle, slik at flere vil bo i gang - og sykk elavstand til sentrum og til
kollektivknutepunktet ( Kilde: Illustrasjon fra parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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4.5 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Eksisterende byrom bør knyttes bedre sammen , fo r eksempel ved etablering av
sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert.

P lasser og torg bør utvikles slik at de blir tydelige i bybildet , og kan gis en klar identitet
som bygger opp under stedets funksjon og effekt.

Offentlige byrom og parker s kal være attraktive for alle befolkningsgrupper, og ivareta
barn og unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark) .

Parker, turveier og blågrønne strukturer må knyttes bedre sammen , og så med byrom og
møteplasser.

Tilgang til a ttraktive og funksjonelle uteområder skal sikres gjennom strategi er og
retningslinjer for etablering av offentlige byrom og parker, og hvilken rolle disse skal spille i
samspill med private utbyggingsområder.

Gjennom etablering av offentlige eller felles (allment tilgjengelige) strøksparker som
uteareal for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre kvalitet på utearealene som gjerne
blir små og skyggefulle hvis hver enkelt utbygger skal oppfylle kravet på sin tomt.

Byplanen må legge til rette for mulighete r til å knytte elva og byen sammen gjennom økt
tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke
vende ryggen til elva, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges
for ferdsel og opphold langs elva.

Figur 4 - 4 Utvikling av elva som blågrønt byrom i Hønefoss sentrum ( Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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5 FORSLAG TIL UTRE DNIN GSPROGRAM

5.1 P lanfaglige temaer som skal undersøkes og/eller utredes
I henhold til bestemmelser gitt i plan - og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets virkni ng på miljø - og samfunn utredes .

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss , deriblant Parallelloppdraget 2016 og h andels - og byutviklingsanalyse n (2012). Foreliggende
kunnskapsgrunnlag vil danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen , men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett / ikke foreliggende . Eksisterende og
nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming av plankart og bestemmelser m. v.

I tabellen under er det foreslått tema som skal undersøkes; dagens situasjon / problemstilling, nærmere utdyping om hva som skal undersøkes, fore slått metode om hvordan dette skal
undersøkes, og forslag til presentasjon. Metode og framstilling er nærmere omtalt i neste delkapittel.

Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Byanalyse Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant
beliggenhet og variert topografi mellom elveløp.
Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en
viktig kvalitet. Den første reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til nyere tid. Senere
utbygging og byplaner har fulgt kvartalsstrukturen .

Bysentrum er til viss grad utflytende, preget av mye
bil trafikk, store åpne p arkerings plasser, og uutnyttede
bykvartaler . Det er stort potensia l for transformasjon og
ny utvikling.

Viktige målpunkter som bussterminal og
jernbanestasjon har plassering isolert fra hverandre, og
jernbanestasjonen har uklar sammenheng med
bysentrum.

Ny bebyggelse vil ha virkning på sol/skygge.
Dagens lave sentru msbebyggelse gir gode solforhold i
store deler av sentrale områder.

Planen skal legge rammene for fortetting/videre i bygging
i sentrum med bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder,
byrom, torg, møteplasser og parker.

Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset vekst
og bærekraft gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser.

Bysentrum skal være et attraktivt og tilgjengelig sted å
leve og være for alle befolkningsgrupper uavhengig av
funksjonsnivå.

Bysentrum skal styrkes som arena for handel, næring,
kunn skap, kultur og opplevelser .

Virkning sol/skygge av ny og eksisterende bebyggelse
skal undersøkes.

På bakgrunn av virkning sol/skygge skal e gnethet for
ulike funksjoner i H ønefoss sentrum kort vurderes, og

Utredning sbehov:

- Overordnet b yanalyse med sol - og
skyggestudier hvor det ses
nærmere på funksjoner, bystruktur,
høyder, signalbygg, plasser,
gatenett.

A nalys en ses i sammenheng med
egne analyser av handel og
byutvikling og boligfortetting/bomiljø.

Rapport.

S ammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Eksisterende utredninger:
- Parallelloppdraget 2016
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik,
2011
- LIVSKRAFTI GE LOKALSAMFUNN
En kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune,
2013

ligge til grunn for andre analyser.

Handel og
byutvikling

Høne f oss fungerer som lokalt og regionalt
handelssenter, noe som gir behov for tilgjengelighet
med bil. Dette er utfordrende i forhold til målsetninger
om reduksjon av biltrafikk i sentrum.

Sentrumshandelen har utfordringer med
parkeringssituasjonen og endringer av kjøpemønster i
konkurranse med kjøpesenter og netthandel.
Hønefoss har et velfungerende kjøpesenter plassert
nært øvrig sentrumshandel.

Eksisterende utredning:
- Handels - og byutv iklingsanalyse (2012)

Hønefoss sentrum har stort potensial for transformasjon
og ny utvikling, inkludert handelsvirksomheter.

Det skal undersøkes hvordan h andel og aktivitet i byen
påvirker mulighetene for byutvikling.

Prinsipper for styrking av forbi ndelse mellom sentralt
kjøpesenter og sentrumshandelen og konsentrering av
publikumsfunksjoner.

Føringer for etablering av næring i og omkring sentrum for
å styrke Hønefoss som handelssentrum.

Analyse av handel og potensial og
sammenheng med byutvikling.

Utredningsbehov:
- Det t as utgangspunkt i
eksisterende handels - og
byutviklingsanalyse fra 2012 , som
oppdateres og suppleres.

Overordnet byanalyse ses i
sammenheng med analysen for
handel og byutvikling.

Rapport.

S ammendrag i
planbeskrivelsen .

Transport -
utredning
sykkel - og
parkerings -
strategi

Trafikksituasjonen i Hønefoss preges av mye biltrafikk
og store køproblemer på fv.35 gjennom sentrum.
Bussene står i samme kø som privatbilene, og det er
ikke etablert et godt sammenhengende gang - og
sykkelvegsystem gjennom byen.

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss
vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg til virkning for det
overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke
gatebruk, transport, mobilitet og trafikksikkerhet i
Hø nefoss sentrum. Ringeriksbane, ny E16 med
avkjøring og ny trasé Eggemoen – Nymoen vil endre
trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss .

Bysentrum er til viss grad utflytende og preget av store

Det skal utredes alternative løsninger for et helhetlig ,
framtidsrettet og miljøvennlig tra nsportsystem i Hønefoss
sentrum som skal vurdere transportløsninger for sykkel,
gange, kollekti vtransport og personbiltrafikk slik at det nye
t ransportsystemet skal gi befolkningen god mobilitet , og
effektiv næringstransport.

Transportsystemet skal bygge opp unde r ønsket by - og
arealutvikling. V ekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel,
gange og kollektivtransport. Sykkel, gange og
kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid
sammenlig net med personbil. E t langsiktig perspektiv
legges til grunn, slik at det kan tilpasses
transportbehovene til en voksende befolkning og endrede
reisevaner.

Utredningene skal ta utgangspunkt i
statlig regulering av Ringeriksbanen
og E16 og regional transportanalyse/ -
modell .
0 - vekstmålet legges til grunn.

Utredningsbehov:

Trafikkutredning: hovedvegsystem for
biltrafikk i Hønefoss med koblinger til
ny E16. A nalyseområde t vil dekke
større områder enn plan -
avgren sningen for Hønefoss sentrum
og ses i sammenheng med
Ringeriksbanen og E16 , og ny trasé

Rapport er .

S ammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

åpne p arkeringsplasser. Parkeringsforskriften må
revideres.

Ringerike kommune har inngått en treparts
sykkelbyavtale med Buskerud fylkeskommune og
Statens vegvesen for 2016 – 2020.

Eksisterende utredning er :

- Hovedplan Vei
- Trafikksikkerhetsplan
- Trygg sko levei
- Universell utforming (registreringer)
- Kollekti vutredning Hønefoss august 2017
- KVU Hønefoss
- Analyse – utvikling i tilknytning til Hønefoss I C - stasjon
april 2016
- Intercitystasjon – Illustrasjoner
Mulighetsstudie april 2016
- E16 – analyse og konsekvenser for Hønefoss, 2013
- By og stedsutvi kling i ringeriksregionen 2030
- SAMFERDSELS ANALYSE, 2012
- Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i
Hønefoss
- Myke trafikanter i Hønefoss Fotgjenger - og
sykkelobservasjoner, 2013
- Situasjon for sykkel Hønefoss
- Parkeringforbudtsone i Hønefoss, 2010

Hønefoss stasjon vil bli nytt kollektivknutepunkt. Det skal
legges til rette for god og effektiv k ollektivbetjening,
gange - og sykkeladkomst til Hønefoss
stasjon/kollektivknutepunkt, sentrum og andre større
arbeidsplasser/institusjoner.

Interntrafikken og transportbehovet til jernbane stasjonen
må løses, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som
kommunesenter og regionsenter (innfartsparkering,
trafikkløsninger) .

Det skal lages en sykkel - og parkeringsstrategi, og
arbeidet med denne skal samordnes med
trafikkutredningene. Dette er virkemidler for å nå mål om
nullvekst i personbiltrafikken, hvor tilrettelegging for
gange, sykkel og kollektiv er viktig.

for E16 Eggemoen – Nymoen .
Interntrafikken og transportbehovet til
Hønefoss og jernbane stasjonen må
løses .

Sykkel - og parkeringsstrategi:
Et h elhetlig og effektivt sykkel vegnett
utredes.
V irkemidler knyttet til parkering og
tilrettelegging for sykkel skal
undersøkes.

( I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune )

Kulturminner og
kulturmiljø

Hønefoss har en rik kulturarv i verneverdig
bebyggelse. Samtidig skal byen fortettes. Det te krever
gode rammevilkår og forutsigbarhet for utbyggere ved
at disse motsetningene avklares i planmessig.

Prioriteringer mellom vern og fornyelse, historie og
utvikling, forvaltning av kulturarven og økonomisk
bærekraft – kan innebære utfordringer ved u tvikling av
Hønefoss. Med vekst følger behovet for fortetting. Det

Fysisk planlegging og utforming er i stor grad avgjørende
for hvordan byen oppleves, og det finnes gode muligheter
for å visuelt og funksjonelt fremheve de sentrale
historiske bygningsmiljøene. Byggehøyder og
bebyggelsesstrukturer kan bidra til å dempe eller
fremheve naturlig terreng, bylandskap, signalbygg og
historiske anlegg.

Hønefoss har mange registrerte bygninger me d

Utredningsbehov:

- Arkeologisk registrering
- Registrering av nyere

tids kulturminner
(I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune)

Eksisterende og nytt

Rapport .

S ammendrag i
planbeskrivelse n.
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

som forventes i moderne bygg lar seg ikke lett
kombinere med vern. Krav til universell utforming kan
også være vanskelig å tilfredsstille. Det finnes få
virkemidler for å sikre at eier vedl ikeholder
kulturminnet i tilstrekkelig grad. På tross av
utfordringene ved eldre bygninger, finnes det likevel
tilpasningsmuligheter som åpner for at bygninger kan
få ny bruk, viderefører kulturarven, og tilfredsstiller
dagens behov.

Eksisterende utrednin ger / registreringer:

- SEFRAK – Alle bygninger eldre enn 1900 og
andre faste kulturminner yngre enn 1537 er
registrert.

- Kulturminneregistrering av bygninger i sentrale
deler av Hønefoss, registrering gjennomført i
perioden 2000 - 2002, initiert av Ringerike
kommune.

- Temautredning – Kulturmiljøer i Hønefoss,
vedtatt som grunnlag for videre arbeid med
revidering av kommuneplanens arealdel

verneverdi utenfor de prioriterte hensynssonene. Det er
behov for også å kunne sette disse bygningene på en
verneliste og gjennomføre kontrollregistr ering av
kulturminner i Hønefoss sentrum.

Hensyn som skal ivaretas:

- Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som
en ressurs i byutviklingen

- Det skal tilrettelegges for at verneverdig bebyggelse
får ny bruk.

- Hvordan fortette samtidig som Hønefoss særpreg og
historie bidrar til å forme fre mtiden

- Prioritere bebyggelse og miljøer som skal bevares

kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Utforming av plankart med
hensynssoner Bestemmelser og
retningslinjer for ivaretakelse og
forvaltning av verneverdig
bebyggelse.

- Bestemmelser og retningslinjer
som stiller krav til høy estetisk
kvalitet og sikrer godt samspill
mellom ny bebyggelse på den ene
siden og byens målestokk og
verneverdig bebyggelse og miljøer
på den andre.

Boligfortetting,
nærmiljø og
bomiljø

Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i vesentlig
grad av eneboliger, også i de sentrale områdene.
Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund
bru i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene
Haugsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km unna
sentrum, henholdsvis øst og vest for byen .

Det er forventet stor vekst bl.a. som følge av etab lering
av vei og baneprosjekt.

Store sentrale om råder i Hønefoss er dårlig utnyttet
eller benyttes til overflateparkering. Dette gir stort
potensial for fortetting.

Hvordan det kan tilrettelegges for en variert
befolkningssammensetning i sentrum. Boliger med
forskjellige boligtyper og - størrelser, god bokvalitet inne og
ute .
Andre virkemidler knyttet til boligsosiale formål
(utbyggingsavtaler)

Fortetting må forutsette gode og trygge bo og nærmiljøer.
Egnede områder for lek må sikres i sentrale områder.
Bruk av blågrønn struktur for å dekke behov for lek,
rekreasjon og trygge turveier.

Fortetting og plassering av boliger skal gi et redusert
transportbehov.

Utnyttelse av stasjonsnære områder som understøtter

Analysen tar utgangs punkt i kriterier
for bokvaliteter, og hvordan dette best
kan oppnås i og nær Hønefoss
sentrum.

Flerfunksjonalitet vurderes, med
boliginnslag i områder/kvartaler
tidligere tenkt som næringsarealer, og
omvendt i områder tidligere tenkt som
rene boligområd er.

S ammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

samferdselssatsningene.
Blågrønnstruktur
og n aturmangfold

Naturmangfold er i byer og bynære områder som regel
knyttet til parker og bynær grønnstruktur, samt bekker
og elver. Elveløp i Hønefoss er en viktig kvalitet, som
den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.

Byen henvender seg i liten grad mot elva, og
elverommet er lite tilgjengelig. Det er etablert tursti
langs deler av elva, men det mangler i dag deler som
gir sammenhengende forbindelser.

I Hønefoss er hensynet til naturmangfold primært
knyttet til elvedraget gjennom byen.

Det foreligger kun registreringer innenfor deler av
planområdet. Disse må suppleres.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Grønn plakat
- Naturtyperegistreringer

H ensyn :

- Naturmangsfoldsloven §§ 8 – 12.
- Muligheter for å ta elva i bruk, tilrettelegge for ferdsel

og opphold langs elva og flette elvelandskapet og
sentrum sammen.

- Gjennomgående blågrønne strukturer der elva er
ho vedstruktur.

- Hvordan sikre en robust grønnstruktur i sentrum og
sambruk for å tilrettelegge for høyere utnyttelse og
overvannshåndtering

- Hvordan sikre tilgjengelighet til grønnstruktur,
sammenhengende turstier og snarveier/ smett

- Det bør redegjøres for mulig bruk av
utbyggingsavtaler for bidrag til grønnstruktur.

Det tas utgangspunkt i Grønn plakat
og eksisterende naturtype -
registreringer .

Utredningsbehov:

- Kartlegging e ksisterende
ti lgjengelighet til grønnstruktur.

- Supplere nde naturtyperegistreringer .

Rapport / Notat

Om tale s i
planbeskrivelse

Friluftsliv, idrett
og aktivitet for alle

Fortetting av byen stiller større krav til
rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det
konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til
bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må avklares.

Eksisterende utredninger / registreringer:
- Ha ndlin gsplan for universell utforming
- Tilgjengelighetskart
- Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
2014
- Mulighetsstudie for Schj ongslunden Idrettspark

F or å forbedre folkehelsen må byen i større grad
tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, der folk bor. Det
gjelder i stor grad muligheter for den daglige “nærturen”.

Tilrettelegging bør ta sikte på å gi gode muligheter for
aktivitet for alle , og til uorganisert og organisert idrett .

Redusere transportbehov

Ta utgangspunkt i eksisterende
registreringer og rapporter.

Utredningsbehov:

- Vurderinger av tilgjengelighet

Omtale s i
planbeskrivelse /

N otat

Samfunns -
sikkerhet
( bl.a. skred, flom
og overvanns -
håndtering)

Byen omkranses av store elver med mye vann som er
flomutsatt. Det er risiko for 200 - og 500 årsflom langs
elvebredden.

Det er ikke gjort overordnet vurdering/planer for

Deler av bebyggelsen i Hønefoss ligger nær elva. Det er
behov for sikring av eksisterende boligom råder og det må
vurderes og stilles krav til sikring i områd ereguleringen for
videre regulering og søknader om tiltak for å forebygge
ødeleggelse fra skred og flom.

Utredningsbehov:

Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)
Det skal utarbeides ROS - analyse i
alle reguleringsplaner, jf. pbl § 4 - 3.

Flom - og
overvannsplan for
Hønefoss

Rapport (ROS -
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

overvannshåndtering med flomveier.

Eksisterende utredning/ registrering :

- Overordnet ROS - analyse som ligger til grunn for
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet (snart
ferdig revidert )

- Overordnet Beredskapsplan (snart ferdig revidert )
- Eksisterende flomveiberegninger og flomhøyder
- Overvannsveileder for Ringerike kommune (snart

ferdig)
- Eksisterende grunnundersøkelser (også fra FRE og

B aneNor).
- Risiko og sårbarhetsanalyse - brann - og

redningstjeneste.
- Oversikt over ledningsnett i kartportalen

Hensyn :

- Kapasitet på anlegg for overvannshåndtering ved
kraftig nedbør

- Sikring av gode flomveier for ulike nedbørsfelt
- Flom - og rassikring av eksisterende boligområder
- Planlegge for en åpen lokal overvannshåndtering,

bruke vannhåndtering og overvann til å berike
bymiljøet.

- Vurdere virkemidler (f.eks grønn arealfaktor)

Vurdering av sannsynlighet for
uønsket hendelse, kriteriene for å
vurdere konsekvenser og avbøtende
tiltak beskrives. Total risikovurdering
sammenstilles og oppsummeres med
spesifisering/tiltak.

Flom - og overvannsplan for Hønefoss
må utarbeides. Hensikte n med
planen er å kartlegge for gode
flomveier, kapasitet og mangel på
overvannsledninger ved kraftig
nedbør, gi sterke føringer og
retningslinjer i reguleringsplanarbeid
for håndtering av flom - og overvann i
Hø nefoss, spesielt for bebyggelse
nær elven.

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Angi hensynssoner og bestemmelser
for å forebygge skred - og flomskader
m.m.

analyse)

Omtale i plan -
beskrivelse .

Støy og
luftf orurensning

Stor andel bil trafikk forårsaker høye st øynivåer i deler
av planområdet. Langs hovedtrafikkårene overskrides
grenseverdiene i henhold til Miljødirektoratets
retningslinje T - 1442/2016.

Luftforurensning er en utfordring primært i byer stø rre
enn Hønefoss. D et antas for øvrig at det kan være
overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier
og nasjonale mål f or svevestøv og nitrogendioksid
langs de sterkt trafikkerte veiene. Bakgrunnen for dette
er nivåer i sammenlignbare byer, høy bilande l og kø -
situasjonen gjennom byen.

Støyhensyn skal være en integrert del av selve
plangrepet. Vurdere b ehov for avvikssoner fra støykrav i
sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt.

Det er behov for mer kunnskap om luftforurensnings -
situasjonen i Hønefoss. Målinger er nødvendig for å vite
den faktiske situasjonen i forhold til grenseverdiene og
helse. I planlegging av virksomhet eller bebyggelse, er
det i tillegg nødvendig med modellberegninger, hvor
nivåene vises gjennom luftsonekart .

Utredningsbehov:

- Beregninger av dagens
støysituasjon langs kommunale
veier.
- Beregning av framtidig støy, og
vurderinger av virkninger.

(Samordnes med Statens Vegvesen
eget arbeid)

- Målinger og modell beregning er
av luftforurensning (inkludert

Rapporter

S ammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Det er ing en målinger å vise til .

Luft:
K ommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17,
vedtatt at det skal gjennomføres ett års
luftkvalitetsmålinger i Hønefoss og at blant annet data
om lokal luftforurensing skal være et
kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen .

Prosjektet i samarbeid med SVV «MÅLING AV LOKAL
LUFTFORURENSNI NG I HØNEFOSS» er igangsatt og
vil gi nødve ndige indikasjoner til byplanarb eidet , men er
ikke forventet å bli ferdig til utarbeidelse av
planbeskrivelse med KU.
Dersom resultatene skal kunne benyttes i
byplanarbeidet i form av luftsonekart
(modellberegninger) er det anbefalt å
forskuttere/finansiere modellberegningene som skal
visualiseres i Luftsonekart.

Eksisterende utredninger:
- Støy kartlegging
- Pågående arbeid med luftkvalitetsmålinger.

framtidig situasjon) (luftsonekart)

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til gr unn for:

- Utforming av plankartet
- Støybestemmelser.
- Bestemmelser for avvikssoner fra
støykrav i sentrumsområder og nær
kollektivknutepunkt , inkluder t
vilkårsbestemmelser (avbøtende
tiltak) .
- Bestemmelser knyttet til
luftkvalitet.

Analysen ses i sammenheng med
egen analyse for boliger/bomiljø.

Teknisk
infrastruktur og
miljø

Mye av ledningsnettet i Hønefoss sentrum er nedslitt og
trenger utskiftning / oppgradering. Kritisk for avløp
innenfor plangrensa er Kongens gate; Stans gata og
Kvernbergsundbro.

Kapasiteten og tilstanden på vann - og avløpsledninger
er delvis ukjent.

Eksisterende utredning er / registrering :
- v annledninger, avløpsledninger, overvannsledninger,
AF - ledninger med dimensjoner på kommunens
kartløsninger
- Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017 - 2027.
- K apasitet på renseanlegg og drikkevannsanlegg

Hensyn som skal ivaretas i planarbeidet :

- Kartlegge status for tilstand og behov for tiltak på
eksisterende tekniske anlegg .

- Beskrivelse av dagens kapasitet; vannforsyning,
avløp og kloakkrensing.

- Behov for å etablere nettmodell for å beregne
kapasitet i offentlig infrastruktur.

- Vurdere føringer for utnyttelse, formål og
rekkefølgebestemmelser som sikrer forsvarlig
utnyttelse av kapasitet i eksisterende ledningsnett og
rask realisering av nyskapt potensiale ved
oppgradering av tekniske anlegg.

- B ruk av rekkefølgebestemmelser og
utbyggingsavtaler for bidrag til teknisk infrastruktur ,

Utredningsbehov:

- Nettmodell for ledningsnett
(kartløsning) :
Dette gir mulighet til modellering av
ny bebyggelse i forhold til kapasitet
på ledningsnett.

- Kartlegging av status for tilstand og
behov for tiltak på eksisterende
vann - og avløpsledninger (hvilke rør
som må s kiftes ut).

- Økonomiske konsekvenser av
veksten bør utredes.

S ammendrag i
planbeskrivelse .
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

- Energi og klimaplan torg og møteplasser , refusjon o.l. skal utredes.
- Miljøambisjoner innenfor områdene: Arealbruk,

mobilitet, energi, massehåndtering og overvann.

Nettmodell og kartlegging av tilstand
gir grunnlag for å si noe om
økonomiske konsekvenser av
veksten som det tilrettelegges for i
områdereguleringen.

- Miljøp rogram – overordnet

Klima og energi Ringerike kommune har som visjon å være et forbilde
innen energieffektivisering, bruk av fornybare
energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. For å
oppnå dette er det utarbeida en energi - og klimaplan,
hvor hovedmål, delmål og tiltak beskrives.

Kommunens energi - og klimaplan ble vedtatt 02.12.10 i
kommunestyret (sak 129/10), og arbeidet med
oppfølging av planen har pågått siden da. Nå er det
behov for å oppdatere denne.

I Hønefoss er det etablert fjernvarm e, basert på
brenning av biologisk materiale.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Energi og klimaplan 2010
- Oppfølging av Energi og klimaplan (årsrapport) 2014

Basert på dagens energi og klimaplan bør det legges til
grunn mål og tiltak rettet mot Hønefoss by. Det bør også
gjøres en vurdering ut fra dagens situasjon og eventuelt
revidere eller lage en ny energi og klimaplan.

Vurdere om man bør satse ensidig på fjernvarme eller la
den spille sammen med annen fornybar
energiproduksjon .

D et skal settes i gang arbeid med
revisjon av Energi og klimaplan fra
2010 .
Dersom revidert plan foreligger
tidsnok , vil den legges til grunn for
utarbeidelse av
områdereguleringen.

Ses i sammenheng med egen
analyse av teknisk infras truktur og
miljø, o g transportutredninger
( etablering av et helhetlig,
framtidsrettet og miljøvennlig
transportsystem)

Omtale i plan -
beskrivelse / notat

Sosial
infrastruktur
( skole, barnehage,
omsorgsboliger,
kulturarenaer,
idrettsanlegg og
offentlige tjenester )

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av
undervisnings - og omsorgstilbud vil møte betydelige
utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i
byområdet.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Skolebehovsplan
- Barnehagebehovsplan

Denne er under revisjon.

Planarbeidet bør vurdere behov for re - og nylokalisering
av sosial infrastruktur og hvordan disse kan samspille
med andre funksjoner både innenfor og utenfor
planområdet.

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer
aktivitet i bysentrum , redusere transportbehov, forebygge
ensomhet, og bidra til rasjonell sambruk av bygninger og
arealer.

Behov for utredninger/
registreringer:

- Arealbehov og behov for ny sosial
infrastruktur i sentrum.

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Tabell 5 - 1 Forslag til u tredningsprogram
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5.2 Metode og framstilling
Planarbeidet opererer ikke med et klart definert nullalternativ eller klart definerte ulike
alternativer som skal utredes. Under er det beskrevet hvordan nullalternativ og
utredningsalternativ skal forstås når virkninger av planen vurderes.

Null alternativ et

Nullalternativet er vanligvis definert som framtidig situasjon dersom tiltak ikke
gjennomføres. I Hønefoss er det på det rene at det kommer til å skje store endringer
knyttet til f.eks. statlige vei – og banetiltak, utviklingen er ønsket og planarbeidet for
Hønefoss sentrum skjer i samspill.

Nullalternativet er ikke klart definert, og kan tolkes ulikt etter hva som er hensiktsmessig
når virkninger på ulike tema vurderes, men bør for enkelhets skyld tolkes som dagen s
situasjon.

Utredningsalternativet

Det vil utredes mange ulike løsninger på ulike tema, men det er ikke klart definerte ulike
utredningsalternativer. Det er i praksis bare ett utredningsalternativ, som rommer alle
løsninger som vurderes.

Når virkninger vurderes kan man måtte forholde seg t il flere ulike aktuelle tiltak, avhengig
av temaet. Alt etter hva som er hensiktsmessig bør det komme fram av
teksten/beskrivelsen for hvilke tiltak virkningen er vurdert.

Presentasjon

Utredningsprogrammet i tabell 5.1 angir foreslått presentasjonsmåte. Det er angitt om
temaet bør presenteres i egen rapport eller i et enklere notat m.v.
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6 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT

6.1 Planprosess
Arealplanen er planlagt utarbeidet som en områderegulering etter plan - og
bygningslovens § 12 - 2. Plantypen brukes av kommunen der det er krav om slik plan i
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruken.

6.2 Organisering
Forslag til organisering av planarbeidet:

Prosjekteier Kommunestyre

Mandat Endelig fastsettelse av planprogram for
områderegulering og endelig vedtak av
områderegulering .

Deltakere Kommunestyre

Styringsgruppe Formannskapet

Mandat Formannskapet vil bli løpende orientert. Prinsipielle
spørsmål vil løftes underveis.

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet
underveis i planprosessen for å sikre deltakelse,
forankring og eierskap.

Deltakere Formannskapet

Prosjektansvarlig Rådmannen

Administrativ
styringsgruppe

Rådmannen

Mandat Gruppen skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk,
tverrsektoriell koordinering og forankring som sikrer
retning .

D eltakere Rådmann , kommunalsjef samfunn, avdelingsleder
a real - og byplankontoret og koordinator for regionalt
plansamarbeid.

Figur 6 - 1 Tre hovedtrinn i reguleringsplanprosessen. Figuren viser en oversikt over
den samlede planprosessen i tre hovedfaser. De formelle prosesskravene ligger i de
mørkegrønne boksene. I de lysegrønne boksene ligger arbeidstrinnene i
planprosessen. Den gule boksen angir samarb eid, medvirkning og informasjon.
(Kilde: Kommunal - og moderniseringsdepartementet)
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Prosjektgruppe Administrativ

Mandat Utarbeide planforslaget og sikre framdrift og
nødvendige avklaringer underveis .

Deltakere - Ringerike kommune, Areal og byplankontoret
(sekretær)

- Representanter fra de ulike fagetatene i Ringerike
kommune skal bistå prosjektgruppen ved behov

- Buskerud fylkeskommune
- Bane Nor

Tabell 6 - 1 Forslag til organisering av planarbeidet

6.3 Medvirkning
Plan - og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn
av planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrett elegging, herunder barn og unge.

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sent rum , på
www.ringvirkninger.com , hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge
med på framdriften.

Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne
informasjonsmøter og planverksteder / temamøter .

Møtene vil bli annonsert i Ringerikes B lad og på kommunens internettside. Det vil være
åpent for påmelding til planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil
inviteres spesielt.

Oppsummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som
legges fram til politisk behandling.

Mer detaljer om medvirkningsopplegget framgår i sak om fastsetting av planprogram.

6.4 F ra mdrift
Framdrift vil henge sammen med avgrensning av planområdet, målsetninger for
planarbeidet, plannivå og detaljering sgrad, ressurser til arb eidet. Rådmannen kommer
nærmere tilbake til framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet .

Tabellen under viser planlagt framdrift for planarbeidet:
Milepæl / delprosess Myndighet Tidspunkt

Utarbeidelse av planprogram

Planverksted for kommunestyret

Vedtak om varsel om oppstart og utleggelse
av planprogram til offentlig ettersyn

Formannskapet Juni 2017

Offentlig ettersyn av planprogram (6 uker) + 3
uker jf. v edtak i formannskapet.

Revidering av planprogram og forfase

Fastsettelse av planprogram Kommunestyret Mars 2018

Utarbeidelse av planforslag

Åpne informasjonsmøter/ planverksteder

Regionalt planforum

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn (1.
gangs behandling)

Formannskapet Juni 2019

Offentlig ettersyn (6 uker)

Revidering av planforslag

Sluttbehandling (2.gangs behandling) Formannskapet Februar 2020

Vedtak Kommunestyret Mars 2020
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Tabell 6 - 2 Planlagt framdrift for planarbeidet

Detaljert framdriftsplan finnes som vedlegg til planprogrammet.
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REFERAN SER

Liste over relevant e arbeid er som er gjort tidligere og som danne r en del av grunnlaget for
plan arbeide (ikke uttømmende) t :

- KDP for hovedvegsystemet i Hønefoss. Planbeskrivelse og KU (Norconsult /
Ringerike kommune) (2008)

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030. Vedtatt 30.04.2015 (Ringerike kommune)
(2015)

- KVU Hønefoss. Fremtidens transportsystem i Hønefossområdet . Mai 2015 (Statens
veg vesen) (2015)

- Parallelloppdrag «Fremtidsbilder for Hønefoss». Norske arkitektkonkurranser nr.
466/2016 (Norske arkitekters landsforbund / Ringerike kommune) (2016)

- Innfart Hønefoss E16
- Handels og byutviklingsanalyse
- Samferdselsanalyse
- Fortettingsanalyse
- Dokumenter i forbindelse med planarbeidet for Ringeriksbanen og E16
- Utvikling i tilknytning til Hønefoss IC - stasjon
- Rapport Ringeriksbanen mai 2015, Sasson, Ramsøy og Reve
- Mulighetsstudie Intercitystasjon april 2016
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VEDLE GG
Milepæl/ delprosess Myndighet 2017 2018 2019 2020

j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m
Igangsetting av planarbeid
og vedtak om høring av
planprogram

Formannskapet 2 m

Varsel om oppstart av
planarbeid og høring a v
planprogram
Merknadsbehandling
Revidering av planprogram
Behandling av
planprogram

Formannskapet 2 m

Fastsettelse av
planprogram

Kommunestyret m

Anbud
Utarbeide planforslag med
konsekvensutrednin g ( KU )
Medvirkning politisk o o p p

p
p p p o

Medvirkning offentlig o p p p p p
Medvirkning B & U
Medvirkning grunneiere/
initiativtakere

o o o

Regionalt planforum R R
1. gangs behandling av
planfor slag med KU

Formannskapet 2 m

Offentlig ettersyn av
planforslag med KU (mi nst
6 uker)
Merknadsbehandling
Bearbeiding av plan forslag
med KU
Medvirkning politisk o
2.gangs behandling av
planforsl ag med KU

Formannskapet 2 m

Vedtak av planforslag med
KU

Kommunestyret m

Eventuell klagebehandling
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Plannavn OMRÅDEREGU LERI N G FOR HØN EFOSS

ESA ID 17/1379

Plan I D 431

Hensikt med planen Hensikten er å gi overordnede rammer for hvor og hvordan Hønefoss sentrum skal utvikles. Fire hovedmålsetninger/tema:
- Kollektivknutepunktet i Hønefoss – bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen
- Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser
- Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
- Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

Planavgrensning Foreslått planavgrensning til fastsetting av planprogram er vist på side 13. Avgrensningen er satt slik at den gir rom for en planmessig løsning av
utfordringene planarbeidet vil møte.

Sammendrag Planprogrammet redeg jør for:

- Mandat, hensikt og målsetninger for planarbeidet (Innledning)
- Rammer og premisser for planarbeidet
- Beskrivelse av dagens situasjon
- Sentrale tema i planarbeidet
- Forslag til utredningsprogram
- Planprosess og framdrift

Planprogrammet skal ligge til grunn for videre planarbeid og utredninger i arbeidet med områderegulering for Hønefoss .

Framdriftsplan Vedtak av oppstart og utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn: juni 2017
Fastsettelse av planprogram : vår 2018
Utarbeidelse av planforslag
Vedtak om høring av planforslag: vinter 2019
Vedtak av plan: høst 20 19

Organisering Forslagsstiller: Ringerike kommune
Planmyndighet: Ringerike kommune
Ansvarlig myndighet konsekvensutredning: Ringerike kommune

Prosjektgruppe: Rådmannen med innleide konsulenter
Styringsgruppe: Formannskapet
Administrativ styringsgruppe: Rådmannen
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FORORD

Det er satt i gang formelt planarbeid for Hønefoss sentrum. He nsikten med arbeidet er å
legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, og lage en plan som kan gi
noen overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles .

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity - tilbud som gir ca. 30
min. reisetid til Oslo. Som følge av Ringerikesban en f orventes det en økt befolkningsvekst
i Hønefoss, og som kan gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 20 30. Ringerike
kommune vil kunne ha 40.000 innbygg ere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny
jernbanes tasjon i Hønefoss må planlegges som et godt inte gr ert kollektivknutepunkt i
byen.

I brev fra Samferdselsdepartementet ( datert 30.08.2015 ) forventes det at lokale
myndigheter bygger opp under investeringene for Ringeriksbanen og ny E16 gjennom
aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder , og at transport etatene og lokale myndigheter
i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

Hønefoss er en by og regionsenter m ed korte avstander. En h andels - og
byutvikling sanalyse fra 2012 viste at 60 % av befolkningen b or i eller rett utenfor sentrum .
30 % bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65 % har mindre enn 15 minutters
sykk eltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss
sentrum med flere boliger og ar beidsplasser tett på stasjonen. Dette igjen gi r stort
pot ensial for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.

Ringerike kommune, 06.02.2018
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1 I N N LEDNIN G

1.1 Bakg runn / mandat for planarbeidet
Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål , rammer - og
retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger , utredningsbehov, medvirkning og
fra mdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet .

M andatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er
kommunestyret s vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen.
Det er gjort flere sentrale vedtak som har ført frem til denne prosessen.

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr . 64 (stadfestet i
1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum . Dette ble gjort for å legge til rette for
en samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet og innfart sløsninger
fra E16. Det ble vedtatt at 64 - planen bør oppheves gjennom en plan prosess hvor en ny
plan tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.

Parallelt med plan arbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for
Ringeriksregionen , hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til
rette for en bærekraftig utvikli ng for bolig, næring, arealbruk og transport. Arbeidet er
igangsatt. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan
videreføres i en utviklingsavtale med staten (jf. sak om oppstart av Ringerikspakke og
konseptvalgutredning vedtatt i KST 2.12.2010 og kap. 2.2 i planprogrammet) .

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det
bli nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for
buss, gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret
med ny E16 og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan
være at man skal kjøre inn til byen og ut i gjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes
gode løsninger som tangerer byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye
bruer kan være en del av en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for
fremtidsrettet løsninger som auto nome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger
som bedre passer inn i et trivelig bybilde. Noen av tiltakene vil være så omfattende at de
vanskelig vil kunne finansieres over fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For

Hønefoss sentrum er det en r ekke utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir
svært viktige. Dette forutsetter god og samordnet koordinering mellom fylkeskommunen,
kommunene og staten for de ulike planene i regionen.

Figur 1 - 1 Ringeriksregionen består av Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner (Kilde:
Næringsmagasin 1 - 2015 for Ringeriksregionen)
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1.2 Formål med planen og planprosessen
Hensikten med planforsla get er å fastlegge noen overordnede ramme r for utvikling av
Hønefoss som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter , med en tydelig identitet
og et bredt utvalg av funksjoner. I Hønefoss skal det bygges opp under de store
samferdselsinvesteringene som kommer , ved å tilrettelegge for befolkningsvekst og nye
arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i kommuneplanens samfunnsdel -
Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. En bærekraftig og
funksjonell løsning for trafikkavvik ling en i Hønefoss vil være en sentral del av arbeidet .

Ringeriksbanen er under planlegging , og det er ventet at reguleringsplanen for prosjektet
legges ut til offentlig ettersyn våren 2018 . I følge Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029
blir byggestart for Ringeriksbanen og E16 i 2021 . Ringeriksbanen vil forkorte reisetiden
me llom Oslo og Bergen betraktelig. Ringeriksbanen vil være en del av IC - nettverket rundt
Oslo, og knytte regionen og Oslo sammen . Bergensbanen vil på sikt kunne ta over noe av
flytraf ikken mellom Østlandet og Vestlandet. B åde InterCity - togene og B ergensbanen vil
stoppe i sentrum .

V ekstkraften Ringeriksbanen utløser skal brukes til å videreutvikle Hønefoss . Med de rette
grepene kan Hønefoss utvikles til en levende og vital by, noe mer enn kun en soveby for
Oslo. Hønefoss skal bli mer kompakt og tilgjengelig , slik at innbyggerne kan nå det meste
til fots eller med sykkel . Dette vil igjen gi grunnlag for mer bykvalitet og liv i sentrum, et
bedre marked for sentrumshandel , og et variert service - og kulturtilbud. Hønefoss skal bli
triveligere og mer tilgjengelig for alle, også for de som av ulike grunner har begrenset
aksjonsradius , som funksjonshemmede, barn og eldre.

Tilknytning mellom Hønefoss stasjon, sentrum og annet k ollektivtilbud blir en viktig del av
planarbeidet. Muligheter for å etablere en kollektivakse og bedre framkommeligheten for
buss vil også være viktig.

Det skal planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem , tilpasset
forventet og ønsket befolknings - og næringsvekst. Stasjonsområdet bør være lett
tilgjengelig for gående, syklende og kollektiv reisende. Det må også v urderes hvordan
bilen kan komme seg effektivt inn til sentrum og jernbanestasjonen, og ut igjen ut en
nødvendigvis å måtte k jør e gjennom byen. Et framtidig trafikksystem må blant annet løse
transportbehovet til stasjonen. E n del av løsningen vil kunne bli et nytt veisystem .

Statens v egvesen har på bestilling fra Samferdselsdepartementet , utarbeidet en
konseptvalgutredning (KVU) for Hønefoss.

S tatlig plan for Ringeriksbanen og E16 og regional plan for Ringeriksregionen vil eventuelt
sammen med KVU legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum og mulighetene
for å søke om en utviklingsavtale med staten .

KVU Hønefoss omfatter mulige strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss sentrum
fram mot 2040. Statens vegvesen anbefaler M iljøkonseptet , som innebærer stor satsing
på kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder
nord - og sørsiden av byen bedre sammen.

1. Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss ( 27.8.2015 ) Ringerike kommune
mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for fremtidens
transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Høn efoss når
Ringeriksbanen blir bygd.

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at
Miljøkonseptet legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

3. Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i
framtid en. En kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor
medtas i den videre planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra
jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i sentrum.

4. Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gje nnomføring av
en eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for
regjeringens konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må
derfor oppfattes som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Buskerud fylkeskommune har an svar for store deler av veinettet i Hønefoss og vil i løpet
av 201 8 gjennomføre en omfattende trafikkutredning for Hønefoss i samarbeid med
kommunen . Tiltak som framk ommer i denne utredningen bør innarbeides i planarbeidet
for Hønefoss sentrum .

En utfordring for planarbeidet er ønsket om sterk vekst i Hønefoss parallelt med nasjonale
forventning er om en reduksjon i biltrafikken i byområde r . Uten et effektivt transportsystem
øker presset på arealene utenfor byen , som igjen bidrar til å svekke sent rum som
knutepunkt og bomiljøkvaliteter forringes. Det blir viktig å se på tiltak som kan hindre
byspredning.
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1.3 Målsetninger
Overordnede mål for byutviklingen:

(1) Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der
mennesker trives.

(2) Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp.
(3) Vekst i persontransport skal tas av kolle k tiv, sykkel og gange.

Fire sentrale målsetninger/temaer er valgt for planarbeidet :

Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bu ssterminal,
drosjesen tral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjon en
Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser
Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
Offentlige rom, p arker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende , og
sikre nye når byen fortettes

Dette er nærmere utdypet i kap. 4, Sentrale tema for planarbeidet .
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET

Dette kapitlet gir en kort fattet oversikt over de mest sentrale rammene for planarbeidet –
statlige, regionale og kommunale rammer og planforutsetninger.

Forslag til planavgrensning ved fastsetting av planprogram , er redegjort for og vist i
delkapittel 2.3.

2.1 Statlige og regionale planforutsetninger
Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud

Osloregionens areal - og transportstrategi

Pågående arbeid med regional areal - og transportplan

Regional plan for ve rdiskaping og næringsutvikling

Nasjonale forventninger til reg ional og kommunal planlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Retningslinjer fo r behandling av støy i planleggingen T - 1442/2016

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520

LOV 2008 - 06 - 20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne (diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

KV U Hønefoss - Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet

Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble
ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige
strategier for ut vikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040. I
prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune,
Buskerud fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.

Konseptvalgutredningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert,
og forholder seg i liten grad til effektene av Ringerik sbanen. KVU er til behandling i
kommunal - og moderniseringsdepartementet .

Ringerike kommunes uttalelse til KVU Hønefoss (vedtak i kommunestyret 27. 0 8. 20 15 ):

Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for
fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss når
Ringeriksbanen blir bygd.

Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens a nbefaling om at Miljøkonseptet
legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss.

Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. En
kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den videre
planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis plasseringen blir i
sentrum.

Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en
eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeri ngens
konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes som
logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet.

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

Tiltaket er definert som fellesprosjekt veg/bane og statlig reguleringsplan, og berører tre
kommuner (Bærum, Hole og Ringerike) og to fylker (Akershus og Buskerud).
Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet - Hønefoss (FRE) er bundet prosjekt i
gjelden de Nasjonal transportplan (NTP). V edtak av NTP 2018 - 2029 er planlagt i Stortinget
sommeren 2017. Følgend e vil legge føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum :
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Plassering og utforming av Hønefoss jernbanestasjon
Prosjektet, og særlig Ringeriksbanen, vi l knytte Ringerike nærmere Oslo ( r eisetid
med jernbanen fra Hønefoss til Oslo reduseres med 50 minutter fra dagens 1 time og
30 minutter til en reisetid på ca. 40 minutter , tilsvarende blir det redusert reisetid på
Bergensbanen)
Ny innkjøring og kryssplass e ring fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye
trafikkmønstre og trafikkbelastning

Avgrensning for planarbeidet for Hønefoss sentrum vil tangere , eventuelt overlappe
plangrense for statlig regulering av Ringeriksbanen og E16. Varselområdet vil stedvis
overlappe med planområdet for FRE. Den statlige reguleringen vil kun omfatte
stasjonsområdet for jernbanen. Eventuelt kollektivknutepunkt med buss ved stasjonen må
kommunen avklare med planarbeidet for Hønefoss sentrum. Tilsvarende gjelder
arealutvikling rundt stasjonen.

P lanprogram for fellesprosjektet ble sendt på høring vinteren 2016 med frist 10. januar
2017. Planprogrammet er planlagt fastsatt våren 2017, offentlig ettersyn av
r egu leringsplanforslaget er planlagt høsten 2017 og vedtak er planlagt i 2018.
Byggestart/ferdigstillelse er avhengig av prioritering i NTP 2018 - 2029.

Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen

Trafikkvurderingen anslår, avhengig av løsning, en redusert trafikkbelastning på Fv. 35
gjennom Hønefoss på opp mot 20 %. Planprogram for KDP E16 Eggemoen – Nymoen ble
fastsatt i formannskapet 20.09.2016 (sak 175/16).

Regional plan f or Ringeriksregionen

D et skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av
Buskerud fylkeskommune. Planen vil legge premisser for areal - og transportbruk i
Ringerike.

Figur 2 - 1 K ommuneplan ens arealdel 2007 - 2019
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2.2 Kommunale rammer og planforutsetninger
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 30.08.2007) dekker hele Ringerike kommune og viser
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder be hov for
vern og utbygging. Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens
overordnete målsettinger som framgår i samfunnsdelen (se figur 2 - 1) . Utsnitt fra

kommuneplanens arealdel for Hønefoss sentrum er vist i figur 2.2.

Kommuneplanens arealdel er unde r revisjon, den er under bearbeidelse etter offentlig
ettersyn.

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss

I 2008 ble forslag til kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss lagt fram til
sluttbehandling, etter en lengre prosess med utredning av flere alternativer.

Vedtak i kommunestyret 30.10.2008:

1. Forslag til Kommuned elplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes.
2. Alternativ 0+ vedtas.
3. Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort - og mellomlang sikt gir de beste

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med Statens
vegvesen.

4. Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede fremtidige
løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet vurdering av forbindelse
mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbindelsen mellom K ongens gate og
Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. Det legges til grunn at
utredningene med alternative løsninger gjøres i nært samarbeid med Statens vegvesen.

5. Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillelse av stamvege n Rv 35
Nymoen – Eggemoen.

6. Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009.

Alternativ 0+ innebærer å utbedre eksisterende vegsystem (ny e tilfarter og optimalisering).
Dette er ikke ytterligere definert.

Reguleringsplan nr. 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene –
framdrift og planprosess (sak 59/14)

Vedtak i kommunestyret 24. 04.2014 :

1. Oppheving av reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner, inkludert Vesttangenten,
avventer avklaringer i overordna plan - og utredningsarbeid knytta til byutvikling og
transportbehov. Dette gjelder først og fremst Ringeriksbanen med stasjonsområde, innfart til
byen fra E16 samt KVU for transportsystemet i Hønefoss - området.

2. Reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner bør oppheves gjennom en p lanprosess hvor
en ny plan tilpassa framtidige behov erstatter den gamle.

Figur 2 - 2 Utsnitt for Hønefoss sentrum fra kommuneplanens arealdel 2007 - 2019
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3. Sluttbehandling av 0605_370 Detaljregulering for Askvegen 1 - 3/St. Olavsgate 7 - 9 utsettes
inntil videre. Hensikten er å holde mulighetene åpne for en form for sentral
avlastningsveg/k ollektivakse. Utsettelsen vil gjelde inntil transportbehovet i området er
avklart.

Oppstart av Ringerikspakke og konseptvalgutredning

Vedtak i Kommunestyret 2.12.2010:

De trafikale utfordringene i Hønefoss er utilfredsstillende og det er derfor behov fo r å
komme fram til en framtidig transportløsning for Hønefoss der veg, kollektiv og sykkel ses
i sammenheng. Det foreslås å starte arbeid med en Ringerikspakke der løsninger og
finansiering ses i sammenheng. Første steg på vegen er å utarbeide en konsept -
v algutredning.

1. Kommunestyret beslutter oppstart av arbeid med Ringerikspakke.
2. Samferdselsdepartementet oppfordres til å igangsette KVU/KS1 for framtidig

transportsystem i Hønefossområdet.
3. Arbeidet med KVU organiseres og gjennomføres i henhold til beskrivelsen i saken.

Oversendelsesforslag til rådmannen fra Einar Zwaig (Rødt):
Det bes spesielt tatt med i vurderingen tiltak for å redusere den tidligere påviste store
interne biltrafikken mellom nord og sør i Hønefoss, inkludert styrket kollektivtilbu d
mellom opprettede parkeringsoppsamlinger ved hovedinnfartsårene til byen.

Kommune planens samfunnsdel ( 2015 - 2030, vedtatt 30. 0 4.2015 )

Ringerike kommune skal ha klima - og miljø som retningsgivende for utforming av
framtidige utviklingsstrategier. Kommunen skal bli en foregangskommune innenfor grønn
teknologiutvikling.

Ringerikes visjon fram mot 2030 er at vi skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet, veksten skal være balansert og livskraftig og målet er at det innen dette skal bo
40 000 innby ggere i kommunen. 70 % av veksten skal tas i Hønefoss.

Vi ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i
etableringsfasen. Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og
regionhovedstad og være et forbilde innen energieffek tivisering, bruk av fornybar energi

og reduksjon av utslipp, Vi skal ha effektive samferdselsløsninger, videre økt verdiskaping
og produktivitet i kommunen og et ro bust næringsliv med god bredde.

Av samfunnsdelen følger at byplan for Hønefoss skal utarbeid es, hvor følgende tema er
viktige:

Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Bynære friluftsområder
Vurd ering og innarbeiding av Grønn p lakat
Verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byro m
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Fortetting: utnyttelse og høyder
Senterstruktur i byen
Estetikk: materialbruk, farger og former
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Gjeldende regulering

Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra
forskjellige tidsperioder. Figur 2.3 viser en oversikt over gjeldende regulering. Eldre planer
er ikke digitalisert, hvor det vises bare planavgrensning. Den area lmessig største
reguleringsplanen i Hønefoss sentrum er reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.1976
(se figur 2.4) . Mange etterfølgende planvedtak i områder og kvartaler innenfor planen er
gjor t siden. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 24.04.2014 , hvor det forutsettes
at planen og tilhørende delplaner erstattes.

Figur 2 - 4 Reguleringsplan nr. 64, Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976.Figur 2 - 3 Gjeldende regulering i Hønefoss sentrum.



1 1

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

Liste over gjeldende reguleringsplaner

S aksn r . Navn Vedtaksdato Planid
1900/244 Schjongslunden 21.10.2014 298 - 05

1900/26 Løkka og Schjongstangen 10.04.2014 120 - 03

2015/2635 Byporten 04.05.2015 313 - 02

1900/362 Kvartal 48 27.06.1996 64 - 48

1900/348 Hønefoss sentrum 20.12.1976 64 - 02

1900/34 Adkomst Benterudgaten 04.01.1979 128

1900/258 Boligområde på Benterud 04.05.2006 311

1900/353 Kvartal 19 27.09.1990 64 - 19

1900/35 Petersøya 29.10.1980 129

1900/358 Kvartal 35 - 36 23.09.1983 64 - 35 - 36

1900/356 Kvartal 25 26.10.1989 64 - 25

1900/357 Kvartal 31,32,33,34 29.11.1978 64 - 31 - 32 - 33 - 34

1900/355 Kvartal 23 26.10.1981 64 - 23

1900/229 Sentr.stopp for kollektiv 31.10.2002 289

1900/160 Gang/syk.v/Vesternbakken 28.09.2000 223

1900/364 Kvartal 51 C 08.06.1979 64 - 51c

1900/305 Hønengata 18 - 20 29.11.2012 358

2014/261 Hønengaten 26 27.10.2016 394

1900/363 Kvartal 51 A 13.03.1978 64 - 51a

1900/365 Kvartal 55 30.08.1990 64 - 55

2014/1183 Strandgata 1 - showscene og restaurant 10.12.2015 398

1900/222 HELGESBRÅTEN 26.09.2002 281

1900/245 Hønefoss - senteret 08.06.2006 300 - 02

1900/360 Kvartal 42 02.02.1979 64 - 42

1900/352 Kvartal 16 24.03.1988 64 - 16

1900/354 Kvartal 21, Ny adk. Tippen 23.05.1984 64 - 21

1900/231 Endring rutebilplata 07.07.2004 292 - 02

1900/266 Brutorget 05.12.2012 314 - 01

1900/350 Kvartal 11 21.10.1987 64 - 11

1900/125 Rådhuset 31.02.1956 20

1900/349 Hoffgårdsgt./forlengelse 22.11.1978 64 - 03

1900/310 Hofsfossveien 1,3 og 5 12.12.2013 369

1900/33 Movald 22.05.2003 127 - 05

1900/198 Rabba og Storløkka 23.11.2006 261

Gjeldende kommuneplan gjelder foran følgende gamle reguleringsplaner:
1900/372 Hønefoss 18.02.1956 7

1900/403 Ved St. Hanshaugen 07.01.1958 9

1900/406 Ankersgt./Blyberghaugen 21.03.1991 9 - 04

1900/55 S - V av Norderhov 25.08.1947 15

Tabell 2 - 1 Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplaner under arbeid

I tillegg til planarbeidet for Ringeriksbanen og Hønefoss stasjon er en rekke
reguleringsplaner under arbeid i området:

Pl anid N avn S tatus Kommentar
NO211604 Ringeriksbanen og E16 Planlegging igangsatt

427 Byporten Politisk oppstart

421 Lloyds marked Kunngjøring av
planoppstart

421 Stormarkedet Tippen Politisk oppstart Utsatt politisk

420 Kvartal 46 1. gangsbehandling HMA

414 Kvartal 36 Storgata -
Sundgata

Oppstart

387 Øya 2. gangsbehandling HMA Innsigelse

385 Arnemannsveien 2. gangsbehandling HMA

370 Askveien 1 - 3/ St. Olavsgate
7 - 9

2. gangsbehandling HMA Utsatt politisk

366 Områderegulering for
Kunnskapsparken Ringerike

2. gangsbehandling HMA Innsigelse
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395 Nordre park boligsameie Offentlig ettersyn Innsigelse

330 Soknedalsveien 5 - 27 1.gangsbehandling FSK Utsatt politisk

Tabell 2 - 2 Reguleringsplaner under arbeid i Hønefoss sentrum

Fremtidsbilder for Hønefoss - Parallelloppdrag for Ringerike komm une

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15:

1. Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i
Hønefoss

2. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag
3. D et avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016 - 2019.

For å få tegnet et godt bilde av mulighetene for Hønefoss sentrum når Ringeriksbanen
kommer fikk kommunen utarbeidet et parallelloppdrag, i samarbeid med Norske
arkitekters landsforbund (NAL). Tre arkitektgrupper med bred kompetanse fikk i oppdrag å
tegne hvert sitt fremtidsbilde av byen , hvor hvert tema hadde noe ulik innfallsvinkel.

Forslagene viser hvilken retning byen kan utvikle seg i, og gir et rikt tilfang av ideer som
kan brukes i videre byutvikling. Evalueringskomiteen kom med sine anbefalinger
22.6.2016 . Anbefalingene tar hensyn til nasjonale forventninger og har mål om å gi
føringer som sikrer at Hønefoss utvikler seg til å bli en selvstendi g og vital by i
Osloregionen , med tydelig identitet og et velfungerende næringsliv.

Anbe falinger fra parallelloppdraget :

Knytt jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet
Sats på sykkelbyen Hønefoss
Lag sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert
Prioriter bussene og avlast sentrum for biltrafikk
Fortett og gi bygg, gater og plasser en bymessig utforming i et utvidet
sentrumsområde
Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen
Flett elvelandskapet og sentrum sammen
Gjør sentrum til et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper

Sentrum må bli et attraktivt næringsområde
Det offentlige må legge sine funksjoner i sentrum og legge opp til utstrakt sambruk
Suppler elektrisitet og fornybar fjernvarme med bygningsin tegrerte energis ystemer
Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet

Andre planer og utredninger

Andre planer og utredninger som le g ges til grunn for planarbeidet (ikke uttømmende):

Energi - og klimaplan for Ringerike, vedtatt 0 2.12.2010
Temautredning for Kulturminner Hønefoss
Handels og by utviklingsanalyse for Hønefoss
Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik
By - og stedsutvikling i Ringeriksregi onen 2030 – Samferdselsanalyse
Mulighetsstudie Schjongslunden
Gr ønn plakat, vedtatt 3 0.11.2000
Kommunedelplan for gående og syklende, vedtatt 29.6.1995
Kartlegging av situasjon f or myke trafikanter
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2.3 Planavgrensning , plantype og detaljering
En plana vgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse . Forslag til
planavgrensning muliggjør å erstatte 64 – planen, vurdere kollektivknutepunkt og
trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for
Ringerikesbanen med InterCity - stasjon .

Avgrensingene er gjort etter nøye vurdering og er avpasset slik at den gir rom for å ta med
ulike alternative løsninger, for eks empel gangbruer, sykkelveier, veikorridorer og
grøntstruktur. Utarbeid elsen av en byplan er kompleks, derfor er avgrensingen satt slik at
den gir rom for en planmessig løsning av utfordringene planarbeidet vil møte. Forslag til
planavgrensning i planprogram til fastsetting er vist i figur 2.5.

Planen fremmes som en områdereguleringsplan. Dette er hjemlet i behov for å sikre at
arealer som er nødvendige for gjennomføring av tiltak er juridisk bundet gjennom vedtatt
reguleringsplan. En områderegulering gir hjemmel for grunnerverv og er derfor det beste
verktøyet for å gjennomføre ulike tiltak som planen vil hjemle. Gjennomføring av plan vil
bli gitt større oppmerksomhet i både KU og planbeskrivelse.

En stor avgrensning gir fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige
løsninger og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er
særlig relevant for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.

Det vil for øvrig være både tids - og ressurskrevende å utarbeide en områderegulering for
et så stort sentrumsområde.

Størrelsen og forventninger til framdrift fram til vedtak av planen betinger at detaljene
knyttet til ny bebyggelse fa stlegges i egne detaljreguleringer, gjennom at det stilles krav
om detaljregulering før utbygging kan skje.

Innenfor avgrensningen er det innlemmet arealer opp mot jernbanestasjonen som det vil
igangsettes egne reguleringsplaner for; Soknedalsveien 5 - 27 o g arealer inntil
jernbanestasjonen . Hensikten er å detaljere stasjonstorg, kollektivknutepunkt, forbindelsen
inn mot dagens sentrumskjerne og grensesnitt mot statlig detaljregulering for
Ringeriksbanen og E16.

Det vil kontinuerlig i planprosessen vurderes om områdereguleringen bør deles i mindre
enheter med ulik fremdrift og plangrense.

Nytt trafikksystem vil kunne strekke seg utover områdereguleringen. Tilførselsveier eller
omklassifisering av veier må løses ved at man igangsetter egne planer etter at arbeidet
med områdereguleringen har gitt svar på hva det er behov for.

Figur 2 - 5 Varslet plana vgrensning
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3 BESKRIVE LSE AV DAGE N S SITU ASJON
Dette kapittelet gir en kortfattet beskrivelse av planområdet i dag.

3.1 By - og landskapsbilde

Beliggenhet

Hønefoss er kommunesenter i Ringerike kommune og regionsenter i Ringeriksregionen .
Hønefoss er trafikknutepunkt for bil, tog og buss. Her møtes E16, Rv 7, Rv 35 samt
Bergensbanen. Oslo, Drammen, Hokksund og Gardermoen kan nås med bil i løpet av en
time. Sandvika, Asker og Lier nås innen 40 minutter.

Osloregionens areal - og transportstrategi peker konkret på Drammen, Hønefoss,
Hokksund og Kongsberg som del av re gionens flerkjernete utvikling .

Den urbane strukturen i by kjernen omkranses av vikti ge og produktive jordbruksarealer og
skogkledde åser. Bebyggels esstrukturen i Hønefoss består i vesentlig grad av eneboliger,
også i de sentrale områdene. Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund bru
i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellitte ne H augsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km
unna sentrum, henholdsvis øst og vest for byen.

Landskapskarakter

Bystrukturen ligger hovedsakelig på flatene der Begna og Randselva flyter sammen til
Storelva. Hønefoss sentrum er delt i flere deler av elvenes slyngninger. Bebyggelsen

rundt strekker seg opp på furumoene i vest og mot de frodige jordbru ksarealene i øst.

Stedskarakter

Mange anser etabler ingen av en
av de første sagene som starten
på historien omkring fossen og
etableringen av Hønefoss.
Hønefoss fikk offisiell bystatus i
1852, og ble en egen
bykommune. Den nye byen ble
kartfestet i 1851 og byområdet
innlemmet da Sørsiden ned til
Sundet, Øya, Nordsiden med
Blyberghaugen, Holtangen og
deler av Ve sterntangen.

Den gang var Nordsiden tettest
bebygd. Den første
reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært
retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til
nyere tid. Senere utbygging og
byplaner har fulgt
kvartalsstrukturen.

Frem t il den industrielle
revolusjon besto Hønefoss
hovedsakelig av lav
trehusbebyggelse. Som følge av
flere bybranner (1854 og et par
mindre branner i 1870 - årene )
ble det innført nye byggeforskrifter som begrenset gesimshøyden for trehus til fem meter.
Myndighe tene hadde som intensjon å presse frem økt interesse for oppføring av murhus.
Fra 1860 ble det oppført noe sentral murhusbebyggelse, og trenden tok seg opp mot
slutten av 1800 - tallet.

Figur 3 - 1 Oversiktsbilder av Hønefoss sentrum

Figur 3 - 2 Oppmålings - og reguleringskart vedtatt i 1856
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3.2 Kulturminner og kulturmiljø
Hønefoss har en svært rik kulturarv med
ve rneverdig bebyggelse og fredede anlegg.
Den parallelle fremveksten av skognæring,
industri og jordbruk har vært styrken til
Ringerike, og som etter hvert har utviklet
knutepunktet Hønefoss. Områdeplanen vil
berøre tre kulturmiljøer med båndlegging
hensynss one C jfr. pbl. § 11 - 9. Innenfor to
av de utvalgte hensynssonene ligger det
fredete anlegg som har en egen
båndlegging med hensynssone D.

Den sentrale delen av Hønefoss, med
jugendgårdene og sentrumsbebyggelse i
Stabellsgate, Storgata og deler av Søndre t orv har bebyggelse med høy verneverdi.
Historien strekker seg tilbake til byens første år. Bygningene viser variasjon innenfor
stilperioden som rådet siste kvartal 1800 frem til første kvartal på 1900; jugend, historisme
og noe klassisme, men også bebyggel se av nyere dato.

I Hønefoss sentrum er flere store bygårder med en høy grad av autentisitet og høy
arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Industrietableringen og byen som handelsknutepunkt
kommer tydelig frem i denne delen av Hønefoss og er en del av vår viktige historie som
må synliggjøres.

N ordre torv er byens eldste torv. Nordre Torv er i dag regulert til område av antikvarisk
kulturell verdi. Området har et autentisk uttrykk med bebyggelse fra siste halvdel 1800 -
tallet. Bydelen representerer sveitserstilens uttrykk, med iblandet historisme, jugend og
myk - funkis. Det er i dag ikke mye igjen av småhusbebyggelsen på Blyberghaugen, men
det lille arbeidersamfunnet, som representerer en annen side av Hønefoss enn det
bevarte velstående bebygde miljø, er verdt å minnes.

Deler av planområde favner også om deler av det helhetlige villaområde Løkka, uten
nyere boliger eller andre bygningstyper. Mange bygninger har en høy grad av autentisitet.
Området er typisk for boligstrøk i byer og større tettsteder.

3.3 Blågrønn struktur og naturmangfold
Elvene og d e grønne åsene og dalsidene rundt gir byen et grønt preg, og er viktige
landskapselementer. I Storelva er det etablert og merket en farled for båter fra Tyrifjorden
og opp til Glatved brygge som ligger nedstrøms Hønefossen.

Schjongslunden er et viktig by nært friluftsområde for Hønefoss. Schjongslunden har
historisk vært et viktig område for folk i Hønefoss; en gang med uteteater, dansegulv og
restaurant, senere friluftsbad og idrettsarenaer.

I dag er det en godt etablert idrettspark i området, med organ isert og uorganisert idrett.
Schjongslundens desidert mest brukte enkeltelement er turstien Elvelangs som slynger
seg langs Storelva rundt hele Schjongslunden.

Petersøya er en av de større øyene som ligger i Storelva i sentrum av Hønefoss.
Petersøya har det meste av året landkontakt med området bak Hønefoss kirke og
kirkegården. Petersøya ligger nær til Søndre park med sin aktivitetspark (Tufteparken),
utescene og stiene elvelangs. Øyene i dette området er flomutsatte og er til tider
utilgjengelige når s tørre flommer opptrer.

Et viktig nytt element i bybilde er Glatved brygge. Her er endepunktet for den merkede
båtleden opp fra Tyrifjorden og utgangspunkt for båtsightseeing med Dronning Tyra.
Brygga er gjenstand for større og mindre arrangementer, et uf ormelt treffsted utomhus og
et yndet sted for soling og mating av fugler.

Nordre park og Søndre
park er viktige grønne
lunger i byen. Parkene er
planlagt etter prinsipper for
gamle engelske
landskapsparker og
hovedtrekkene er bevart.
Parkene brukes ved
spesielle anledninger og er
med på å komplettere
aktivitetene som
regionbyen har å by på.
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Det er blant annet to viktige nat urtyper . Storelva ved Hønefoss, vest for Schjongslunden
tilhører den viktige naturtypen Kroksjøer, flomdammer og meandrende elvep arti. Her er
også den nær truede arten fiskemåke observert (naturbase.no). På den søndr e delen av
Schjongslunden finnes den viktige naturtypen Gammel barskog (naturbase.no).

En del av fuglelivet i byen er nært knyttet til elvene. Kvinanda er en typisk kar akterfugl for
Hønefoss by.

En gren av storørretstammen gyter et stykke oppe i Randselva og Storelva, forbi
Hønefoss, er viktig for storørreten for å komme seg fram til gyteplassene.

3.4 Sosial infrastruktur, idrett, skole, barnehage og rekreasjon

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av undervisnings - og omsorgstilbud vil møte
store utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i byområdet. Kommunen må gjøre
lokaliseringsanalyser og vurdere organisering av tilbudene. Skoler, barne hager og
omso rgstilbud finnes i liten grad representert innenfor planområde t .

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer liv og livsutfoldelse og bidra til
rasjonell sambruk av bygninger og arealer. Det er mange kirkesamfunn og menigheter
som skaper byliv i helgene og bidrar til et aktivt kulturliv.

Det bor få barnefamilier i sentrum, spesielt i de nye leilighetene. Byen opplever det kjente
mønsteret med at eldre flytter til sentrum, og barnefamili ene overtar eneboligene i
utkanten. Vi har den klassiske utfordringen for byboligene med å gi de stor nok uteplass
samt skjerming mot trafikkstøy. Det bygges og planlegges boliger i sentrum. Det bygges
også mye i utkanten av byen.

Som følge av kunnskapsbe driftene og innflytting fra Oslo og Bærum, har det etter hvert
utviklet seg en bykultur som verdsetter det urbane liv. Kulturlivet blomstrer og særlig
innenfor musikk og revy er det stor aktivitet på nasjonalt nivå. Utelivet er fortsatt
begrenset, men øken de. Det er også et vel etablert og rikt tilbud innenfor idrett; Hønefoss
arena er et sentralt møtested for idrett - og helsetilbud beliggende i sørøstre del av
planområdet.

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsområder. Samtidig er det konk urranse
fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må
avklares. For å bedre folkehelseprofilen må byen i større grad tilrettelegges for aktivitet i
nærområdene, der folk bor.
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3.5 Teknisk infrastruktur - Dagens vegsystem er i prin sipp det samme som midt på 1800 - tallet. Det er ikke tilpasset
dagens og fremtidens behov. Bilen dominerer de daglige reisene, bilbruk dekker omkring
70 % av hovedtransporten, kollektivtransport dekker omkring 7 %. Det er dårlige forhold
for gående og særlig syklende, omkring 19 % går til fots og 4 % benytter sykkel.
Gatenettet bør styrkes for å sikre god fremkommelighet for myke trafikanter,
kollektivtrafikk til sentrum og jernbanestasjon.

Det er få bruer. Bruene har smale fortau og kjø rebaner og ingen sykkelfelter. Hønengata
er bygd om i senere tid og har sykkelfelt. Gatebildet med gatemøbler er delvis fornyet i
forbindelse med framføring av fjernvarme. Det er en utfordring å skape et
sammenhengende gang - og sykkelnett som øker andelen myke trafikanter.

Hønefoss stasjon ligger nordvest i planområdet og knytter i dag trafikk fra Hønefoss til
Oslo via Roa og Drammen. Jernbanen har spilt en stor rolle historisk, men jernbanens
linje om Roa/Drammen har etter hvert mistet betydning som kommu nikasjon mot Oslo.
Med ny Ringeriksbane vil Hønefoss få en renessanse som jernbaneby. Hønefoss vil få en
stasjon på Inter - City - nettet, med en halv times reisetid til Oslo om Sandvika.

Det ligger også utfordringer knyttet til teknisk infrastruktur - overv annshån d tering i dagen
og ønske om å skille kloakk og overvann. Det er mye gamle vann - og avløpsledninger i
grunnen. Det meste er separert, kloakk /overvann, men ikke alt. Til nå har ikke Hønefoss
vært rammet av store skader på rørnett eller veier pga. ste rk nedbør. De fleste steder i
byen er det områder nær elva som er mottaker av overvann.

I H ønefoss er det etablert fjernvarme, basert på brenning av biologisk materiale.
Fjernvarmeanlegg med varmesentraler på Hvervenmoen og Follum, og i tillegg kan det
tilbys fjernkjøling. Sentralen på Follum kan produsere både kraft og varme. Vardar Varme
har konsesjon for levering av fjernvarme i planområdet.

3.6 Fareområde og forurensning

To store elver, Begna og Randselva møtes midt i byen, nedenfor fossen og danner
Storelva. Randselva og Storelva løper i meander i landskapet. Det er elver med mye vann
og de er flomutsatt.
Elvebreddene er ofte bratte og høye. Kantene er dekket av vegetasj on. Flommene og de
høye kantene har ført til at det er lite bebyggelse langs elvene i motsetning til byer som
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har elveos i sjø. Elvebunnen er også i stadig endring. Elvene graver i yttersvingene og
utløser skred i skråningene. Det er noe båttrafikk på elva , men flommene og farten på
vannet setter begrensninger.

Byen, slik den fremstår i dag, har stor andel bilbasert trafikk og forårsaker høyt støynivå i
deler av planområdet. Lan gs hovedtrafikkårene overskrides grenseverdiene i henhold til
Klima - og miljø departementets retningslinjer T - 1442/2016.

Luftforuren s ing anses å være en utfordring og det råder bekymring for helsetilstand til
utsatte grupper som beveger langs hovedtrafikkårene. Det eksisterer per i dag ingen
målinger.

3.7 Sykkel
Dagens infrastruktur i Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. Det mangler et trygt og
helhetlig sykkelveinett gjennom sentrum, hvor det er stor biltrafikk. Dette er en situasjon
som skaper konflikter i trafikken mellom biler og syklister, og også mellom syklister og
gåen de. Syklister i Hønefoss sentrum har i dag valget mellom å sykle i svært trafikkerte
gater eller på smale fortau.

Hoved aksen for all trafikk gjennom dagens Hønefoss strekker seg fra Hvervenkastet i sør,
langs fv. 35 gjennom sentrum, til «Gummikrysset» i nord. Sykkelløsningene langs denne
strekningen er stort sett fraværende. Den eneste tilretteleggingen er sykkelfeltet i nedre
Hønengata, men det har dårlig kvalitet og er ikke vedlikeholdt. Bybrua og
Kvernbergsundbru, som også ligger langs denne strekninge n, mangler løsning for sykkel
og er flaskehalser for all trafikk gjennom byen. Sykkelveiene i sentrum som går utenfor
hoved aksen er dårlig skiltet og oppstykkede.
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4 SEN TRALE TEM A I PLAN ARBEI DET
Under følger en kort fattet beskrivelse av hoved målsetninger og sentrale tema i
planarbeidet.

4.1 Bakgrunn og behov
Når Hønefoss stasjon blir en del av I nter C ity - strekingene bør det vurderes om busstasjon
og drosjesentral kan samlokaliseres med jernbane stasjonen , slik at byen få r ett felles
kollektivknutepunkt , hvor reisende effektivt kan by tte mellom ulike t ransportmidler.

Hønefoss skal rigges for befolknings - og arbeidsplassvekst for å bygge opp under de
statlige samferdselsinvesteringene. Store arealer nær stasjonsområdet har i dag lav
utnyttelse og stort potensial for byutvikling. Interc ity - forbindelsen knytter ikke bare
Hønefoss nærmere Oslo , men også Osloregionen nærmere Hønefoss, noe som kan gi
mulighet for etablering av arbeidsintensive kontor er og lignende næringsvirksomhet nær
stasjonsområdet.

Fortetting og befolkningsvekst gir sto re muligheter for Hønefoss , men også utfordringer
knyttet til behov for større kapasitet på teknisk infrastruktur , samt press på
rekreasjons arealer og andre arealer med historisk verdi og kvalitet, eller som gir byen
identitet og særpreg.

For å sikre en u tvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes
gjennom etablering av Ringeriksbanen , og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen
særpreg og gjør Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo , arbeide og besøke, er det
nødvendig å ha en go d areal plan i bunn . Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt
beslutningsgrunnlag for valg av hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir
forutsigbarhet og føringer som sikrer at utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.

4.2 Knutepunktet i Hønefoss
Hønefoss s entrum bør knyttes opp mot den nye jernbanestasjonen med en styrking av
forbindelsen for myke trafikanter . En ny buss tasjon og drosjesentral kan vurderes plassert

mellom dagens sentrum skjerne og den nye j ernbanestasjon , for å legge til rette for et
sentralt kollektivknutepunkt som forbinder I ntercity med annen kollektivtrafikk lokalt og
regionalt.

Stasjonstorget gis en klar identitet og vil fungere som en attraktiv inngangsportal for
Hønefoss. Torgets funksjon i forhold til andre viktige plasser i Hønefoss må avklares, men
det bør tilrettelegges for tilbud som bidrar til aktivitet. Torgets funksjon bør vurderes i et
langsiktig perspektiv som muliggjør etappevis utvikling.

De store arealene ved stasjonen vurderes transformer t til sentrums bebyggelse med
kontorer, næring og bolig . Dette vil kunne gi en ny utviklingsretning for byen , med mer
aktivitet på strekningen mellom stasjonen og dagens bykjerne.

Knutepunktet må også sikres god tilgjengelighet for reisende fra mindre sentrale områder
u tenfor Hønefoss.

Figur 3 - 1 Utvikling av knutepunktet i Hønefoss ved jernbanestasjonen (Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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Systemer for transport og parkering bør utformes slik at reisende bidrar til aktivisering av
stasjonsområdet. Valg av løsning bør legge til rette for at reisende vil benytte seg av tilbud
i Hønefoss , slik at potensialet som skapes ved økt aktivitet realiseres.

4.3 Byutvikling og fortetting
Hønefoss skal videreutvikles som et kompakt, urbant og bærekraftig regionsenter med
tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner.

Hønefoss bør fortettes innenfra og ut , slik at andelen som bor og jobber i byen øker , og
stadig flere får gangavstand til daglige gjøremål.

Det bør tilrettelegges for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum, slik at byen styrkes som
ar ena for handel, tjenester, næring, kunnskap, kultur og opplevelser.

Videre bygging og fortetting må samtidig ta hensyn til , og bygge videre på byens historie
og kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det må legges til grunn en bymessig utforming og
bebyg gelsesstruktur , med høy arkitektonisk kvalitet.

Hønefoss skal være et bysentrum med aktivitet til ulike tider av døgnet , med varierte
boligtyper for beboere i alle aldre , og være attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig
av funksjonsnivå.

4.4 Mobilitet
Byplanen må legge til rette for utvikling
av et hensiktsmessig og framtidsrettet
ve isystem som reduser er det samlede
transportbehovet. Vurdering av
veiareal , barrierevirkninge r og
parkering blir viktige tema i
planarbeidet.

V ed å etablere sammenhen gende
gatenett og sykkeltraseer skal
Hønefoss tilrettelegges slik det blir

attraktivt å gå og sykle i sentrum . Det skal s atse s på sykkelbyen Hønefoss.

Nye broer for gående og syklende vil bedre forbindelsesmulighetene på tvers av elvene ,
gjøre elverommet mer tilgjengelig , og redusere barrierevirk ningen.

Det skal tilrettelegges for at det blir attraktivt å reise kollektivt i sentrale områder , blant
annet ved å forbedre kollektivtilbud et .

Veisystemet skal ivareta Hønefoss sin funksjon som regionalt handelssted , med god
tilgjengelighet for besøkende gjennom egnede innfartsveier , og etablering av sentralt
plasserte innfartsparkeringer.

Tiltak for å begrense biltrafikk skal særlig fokusere trafikk en i sentrum , men tiltakene må

samtidig ta hensyn til transportbehovet fra bosatte i omkringliggende områder som
benytter tilbud i Hønefoss s entrum.

Figur 4 - 3 Prioritering av transportformer -
Hønefoss må utvikles til en by hvor det blir
attraktivt å gå og sykle

Figur 4 - 2 Det er behov for flere og gode krysningsmuligheter av elva, som vil bidra til gjøre byen
attraktiv for å gå og sykle, sli k at flere vil bo i gang - og sykkelavstand til sentrum og til
kollektivknutepunktet ( Kilde: Illustrasjon fra parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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4.5 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer
Eksisterende byrom bør knyttes bedre sammen , for eksempel ved etablering av
sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert.

P lasser og torg bør utvikles slik at de blir tydelige i bybildet , og kan gis en klar identitet
som bygger opp under stedets funksjon og effekt.

Offentlige byrom og parker skal være attraktive for alle befolkningsgrupper, og ivareta
barn og unge gjennom tilrettelegging for aktivitet og lek (for eksempel skatepark) .

Parker, tur veier og blågrønne strukturer må knyttes bedre sammen , og så med byrom og
møteplasser.

Tilgang til attraktive og funksjonelle uteområder skal sikres gjennom strategi er og
retningslinjer for etablering av offentlige byrom og parker, og hvilken rolle disse s kal spille i
samspill med private utbyggingsområder.

Gjennom etablering av offentlige eller felles (allment tilgjengelige) strøksparker som
uteareal for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre kvalitet på utearealene som gjerne
blir små og skyggefulle hv is hver enkelt utbygger skal oppfylle kravet på sin tomt.

Byplanen må legge til rette for muligheter til å knytte elva og byen sammen gjennom økt
tilgjengelighet og flere aktiviteter ved fossen og langs elvene. Ny bebyggelse skal ikke
vende ryggen til elv a, og elverommet må være tilgjengelig for alle. Det bør tilrettelegges
for ferdsel og opphold langs elva.

Figur 4 - 4 Utvikling av elva som blågrønt byrom i Hønefoss sentrum ( Kilde: Illustrasjon fra
parallelloppdraget «Fremtidsbilder for Hønefoss»)
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5 FORSLAG TIL UTRE DNIN GSPROGRAM

5.1 P lanfaglige temaer som skal undersøkes og/eller ut redes
I henhold til bestemmelser gitt i plan - og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets virkni ng på miljø - og samfunn utredes .

Det foreligger allerede en mengde relevante utredninger og analyser for byen Hønefoss , deriblant Parallelloppdraget 2 0 1 6 og h andels - og byutviklingsanalyse n (2012). Foreliggende
kunnskapsgrunnlag vil danne grunnlag for utarbeidelsen av områdereguleringen , men må suppleres der det er ufullstendig, utdatert eller ikke komplett/ ikke foreliggende . Eksisterend e og
nytt kunnskapsgrunnlag skal legges til grunn for utforming av plankart og bestemmelser m.v.

I tabellen under er det foreslått tema som skal undersøkes; dagens situasjon / problemstilling, nærmere utdyping om hva som s kal undersøkes, foreslått metode o m hvordan dette skal
undersøkes, og forslag til presentasjon. Metode og framstilling er nærmere omtalt i neste delkapittel.

Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Byanalyse Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant
beliggenhet og variert topografi mellom elveløp.
Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en
viktig kvalitet. Den første reguleringsplanen ble vedtatt i
1856 og denne har vært retningsgivende for utviklingen
av Hønefoss sentrum frem til nyere tid. Senere
utbygging og byplaner har fulgt kvartalsstrukturen .

Bysentrum er til viss grad utflytende, preget av mye
bil trafikk, store åpne p arkerings plasser, og uutnyttede
bykvartal er . Det er stort potensial for transformasjon og
ny utvikling.

Viktige målpunkter som bussterminal og
jernbanestasjon har plassering isolert fra hverandre, og
jernbanestasjonen har uklar sammenheng med
bysentrum.

Ny bebyggelse vil ha virkning på sol/sk ygge.
Dagens lave sentrumsbebyggelse gir gode solforhold i
store deler av sentrale områder.

Planen skal legge rammene for fortetting/videre i bygging
i sentrum med bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder,
byrom, torg, møteplasser og parker.

Bysentrum skal bli mer komp akt og urbant, tilpasset vekst
og bærekraft gjennom fortetting med boliger og
arbeidsplasser.

Bysentrum skal være et attraktivt og tilgjengelig sted å
leve og være for alle befolkningsgrupper uavhengig av
funksjonsnivå.

Bysentrum skal styrkes som arena for handel, næring,
kunnskap, kultur og opplevelser .

Virkning sol/skygge av ny og eksisterende bebyggelse
skal undersøkes.

På bakgrunn av virkning sol/skygge skal e gnethet for
ulike funksjoner i H ønefoss sentrum kort vurderes, og

Utredningsbehov:

- Overordnet byanalyse med sol - og
skyggestudier hvor det ses
nærmere på funksjoner, bystruktur,
høyder, signalbygg, plasser,
gatenett.

Analysen ses i sammenheng med
egne analyser av handel og
byutvikling og boligfortetting/bomiljø.

Rapport.

Sammendrag i
planbeskrivelsen
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Eksisterende utredninger:
- Parallelloppdraget 2016
- Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik,
2011
- LIVSKRAFTI GE LOKALSAMFUNN
En kartlegging av lokalsamfunn i Ringerike kommune,
2013

ligge til grunn for a ndre analyser.

Handel og
byutvikling

Hønefoss fungerer som lokalt og regionalt
handelssenter, noe som gir behov for tilgjengelighet
med bil. Dette er utfordrende i forhold til målsetninger
om reduksjon av biltrafikk i sentrum.

Sentrumshandelen har utfordringer med
parkeringssituasjonen og endringer av kjøpemønster i
konkurranse med kjøpesenter og netthandel.
Hønefoss h ar et velfungerende kjøpesenter plassert
nært øvrig sentrumshandel.

Eksisterende utredning:
- Handels - og byutviklingsanalyse (2012)

Hønefoss sentrum har stort potensial for transformasjon
og ny utvikling, inkludert handelsvirksomheter.

Det skal undersøkes hvordan h andel og aktivitet i byen
påvirker mulighetene for byutvikling.

Prinsipper for styrking av forbindelse mellom sentralt
kjøpesenter og sentrumshandelen og konsentrering av
publikumsfunksjoner.

Føringer for etablering av næring i og omkring sentrum for
å styrke Hønefoss som handelssentrum.

Analyse av handel og potensial og
sammenheng med byutvikling.

Utredningsbehov:
- Det tas utgangspunkt i
eksisterende handels - og
byutviklingsanalyse fra 2012, som
oppdateres og suppleres.

Overo rdnet byanalyse ses i
sammenheng med analysen for
handel og byutvikling.

Rapport.

S ammendrag i
planbeskrivelsen .

Transport -
utredning
sykkel - og
parkerings -
strategi

Trafikksituasjonen i Hønefoss preges av mye biltrafikk
og store køproblemer på fv.35 gjennom sentrum.
Bussene står i samme kø som privatbilene, og det er
ikke etablert et godt sammenhengende gang - og
sykkelvegsystem gjennom byen.

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss
vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg til virkning for det
overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke
gatebruk, transport, mobilitet og trafikksikkerhet i
Hø nefoss sentrum. Ringeriksbane, ny E16 med
avkjøring og ny trasé Eggemoen – Nymoen vil endre
trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss .

Bysentrum er til viss grad utflytende og preget av store

Det skal utredes alternative l øsninger for et helhetlig ,
framtidsrettet og miljøvennlig tra nsportsystem i Hønefoss
sentrum som skal vurdere transportløsninger for sykkel,
gange, kollekti vtransport og personbiltrafikk slik at det nye
t ransportsystemet skal gi befolkningen god mobilitet , og
effektiv næringstransport.

Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by - og
arealutvikling. Vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel,
gange og kollektivtransport. Sykkel, gange og
kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid
sammenlig net med personbil. E t langsiktig perspektiv
legges til grunn, slik at det kan tilpasses
transportbehovene til en voksende befolkning og endrede
reisevaner.

Utredningene skal ta utgangspunkt i
statlig regulering av Ringeriksbanen
og E16 og regional transportanalyse/ -
modell .
0 - vekstmålet legges til grunn.

Utredningsbehov:

Trafikkutredning: hovedvegsystem for
biltrafikk i Hønefoss med koblinger til
ny E16. A nalyseområde t vil dekke
større områder enn plan -
avgren sningen for Hønefoss sentrum
og ses i sammenheng med
Ringeriksbanen og E16 , og ny trasé

Rapport er.

S ammendrag i
planbeskrivelsen



24

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss

Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

åpne p arkeringsplasser. Parkeringsforskriften må
revideres.

Ringerike kommune har inn gått en treparts
sykkelbyavtale med Buskerud fylkeskommune og
Statens vegvesen for 2016 – 2020.

Eksisterende utredninger:

- Hovedplan Vei
- Trafikksikkerhetsplan
- Trygg skolevei
- Universell utforming (registreringer)
- Kollekti vutredning Hønefoss august 2017
- KVU Hønefoss
- Analyse – utvikling i tilknytning til Hønefoss I C - stasjon
april 2016
- Intercitystasjon – Illustrasjoner
Mulighetsstudie april 2016
- E16 – analyse og konsekvenser for Hønefoss, 2013
- By og stedsutvi kling i ringeriksregionen 20 30
- SAMFERDSELSANALYSE, 2012
- Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i
Hønefoss
- Myke trafikanter i Hønefoss Fotgjenger - og
sykkelobservasjoner, 2013
- Situasjon for sykkel Hønefoss
- Parkeringforbudtsone i Hønefoss, 2010

Hønefoss stasjon vil bli nytt kollektivknutepunkt. Det skal
legges til rette for god og effektiv k ollektivbetjening,
gange - og sykkeladkomst til Hønefoss
stasjon/kollektivknutepunkt, sentrum og andre større
arbeidsplasser/institusjoner.

Interntrafikken og transportbehovet til jernbane stasjonen
må løses, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som
kommunesenter og regionsenter (innfartsparkering,
trafikkløsninger) .

Det skal lages en sykkel - og parkeringsstrategi, og
arbeidet med denne skal samordnes med
trafikkutredningene. Dette er virkemidler for å nå mål om
nullvekst i personbiltrafikken, hvor tilrettelegging for
gange, sykkel og kollektiv er viktig.

for E16 Eggemoen – Nymoen .
Interntrafikken og transportbehovet til
Hønefoss og jernbane stasjonen må
løses .

Sykkel - og parkeringsstrategi:
Et h elhetlig og effektivt sykkel vegnett
utredes.
Virkemidler knyttet til parkering og
tilrettelegging for sykkel skal
undersøkes.

( I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune )

Kulturminner og
kulturmiljø

Hønefoss har en rik kulturarv i verneverdig
bebyggelse. Samtidig skal byen fortettes. Det te krever
gode rammevilkår og forutsigbarhet for utbyggere ved
at disse motsetningene avklares i planmessig.

Prioriteringer mellom vern og fornyelse, historie og
utvikling, forvaltning av kulturarven og økonomisk
bærekraft – kan innebære utfordringer ved u tvikling av
Hønefoss. Med vekst følger behovet for fortetting. Det

Fysisk planlegging og utforming er i stor grad avgjørende
for hvordan byen oppleves, og det finnes gode muligheter
for å visuelt og funksjonelt fremheve de sentrale
historiske bygningsmiljøene. Byggehøyder og
bebyggelsesstrukturer kan bidra til å dempe eller
fremheve naturlig terreng, bylandskap, signalbygg og
historiske anlegg.

Hønefoss har mange registrerte bygninger me d

Ut redningsbehov:

- Arkeologisk registrering
- Registrering av nyere

tids kulturminner
(I samarbeid med Buskerud
fylkeskommune)

Eksisterende og nytt

Rapport .

Sammendrag i
planbeskrivelse n.
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

som forventes i moderne bygg lar seg ikke lett
kombinere med vern. Krav til universell utforming kan
også være vanskelig å tilfredsstille. Det finnes få
virkemidler for å sikre at eier vedl ikeholder
kulturminnet i tilstrekkelig grad. På tross av
utfordringene ved eldre bygninger, finnes det likevel
tilpasningsmuligheter som åpner for at bygninger kan
få ny bruk, viderefører kulturarven, og tilfredsstiller
dagens behov.

Eksisterende utrednin ger / registreringer:

- SEFRAK – Alle bygninger eldre enn 1900 og
andre faste kulturminner yngre enn 1537 er
registrert.

- Kulturminneregistrering av bygninger i sentrale
deler av Hønefoss, registrering gjennomført i
perioden 2000 - 2002, initiert av Ringerike
kommune.

- Temautredning – Kulturmiljøer i Hønefoss,
vedtatt som grunnlag for videre arbeid med
revidering av kommuneplanens arealdel

verneverdi utenfor de prioriterte hensynssonene. Det er
behov for også å kunne sette disse bygningene på en
verneliste og gjennomføre kontrollregistr ering av
kulturminner i Hønefoss sentrum.

Hensyn som skal ivaretas:

- Kulturminner og kulturmiljøer skal brukes aktivt som
en ressurs i byutviklingen

- Det skal tilrettelegges for at verneverdig bebyggelse
får ny bruk.

- Hvordan fortette samtidig som Hønefoss særpreg og
historie bidrar til å forme fre mtiden

- Prioritere bebyggelse og miljøer som skal bevares

kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Utforming av plankart med
hensynssoner Bestemmelser og
retningslinjer for ivaretakelse og
forvaltning av verneverdig
bebyggelse.

- Bestemmelser og retningslinjer
som stiller krav til høy estetisk
kvalitet og sikrer godt samspill
mellom ny bebyggelse på den ene
siden og byens målestokk og
verneverdig bebyggelse og miljøer
på den andre.

Boligfortetting,
nærmiljø og
bomiljø

Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i vesentlig
grad av eneboliger, også i de sentrale områdene.
Sentrumskjernen er konsentrert mellom Kvernbergsund
bru i sør og Hønefoss bru i nord. Boligsatellittene
Haugsbygda og Heradsbygda ligger 3 – 5 km unna
sentrum, henholdsvis øst og vest for byen .

Det er forventet stor vekst bl.a. som følge av etablering
av vei og baneprosjekt.

Store sentrale om råder i Hønefoss er dårlig utnyttet
eller benyttes til overflateparkering. Dette gir stort
potensial for fortetting.

Hvordan det kan tilrettelegges for en variert
befolkningssammensetning i sentrum. Boliger med
forskjellige boligtyper og - størrelser, god bokvalitet inne og
ute .
Andre virkemidler knyttet til boligsosiale formål
(utbyggingsavtaler)

Fortetting må forutsette gode og trygge bo og nærmiljøer.
Egnede områder for lek må sikres i sentrale områder.
Bruk av blågrønn struktur for å dekke behov for lek,
rekreasjon og trygge turveier.

Fortetting og plassering av boliger skal gi et redusert
transportbehov.

Utnyttelse av stasjonsnære områder som understøtter

Analysen tar utgangs punkt i kriterier
for bokvaliteter, og hvordan dette best
kan oppnås i og nær Hønefoss
sentrum.

Flerfunksjonalitet vurderes, med
boliginnslag i områder/kvartaler
tidligere tenkt som næringsarealer, og
omvendt i områder tidligere tenkt som
rene boligområd er.

Sammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

samferdselssatsningene.
Blågrønnstruktur
og n aturmangfold

Naturmangfold er i byer og bynære områder som regel
knyttet til parker og bynær grønnstruktur, samt bekker
og elver. Elveløp i Hønefoss er en viktig kvalitet, som
den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.

Byen henvender seg i liten grad mot elva, og
elverommet er lite tilgjengelig. Det er etablert tursti
langs deler av elva, men det mangler i dag deler som
gir sammenhengende forbindelser.

I Hønefoss er hensynet til naturmangfold primært
knyttet til elvedraget gjennom byen.

Det foreligger kun re gistreringer innenfor deler av
planområdet. Disse må suppleres.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Grønn plakat
- Naturtyperegistreringer

Hensyn:

- Naturmangsfoldsloven §§ 8 – 12.
- Muligheter for å ta elva i bruk, tilrettelegge for ferdsel

og opphold langs elva og flette elvelandskapet og
sentrum sammen.

- Gjennomgående blågrønne strukturer der elva er
hovedstruktur.

- Hvordan sikre en robust grønnstruktur i sentrum og
sambruk for å tilrettelegge for høyere utnyttelse og
overvannshåndtering

- Hvord an sikre tilgjengelighet til grønnstruktur,
sammenhengende turstier og snarveier/ smett

- Det bør redegjøres for mulig bruk av
utbyggingsavtaler for bidrag til grønnstruktur.

Det tas utgangspunkt i Grønn plakat
og eksisterende naturtype -
registreringer.

Utredningsbehov:

- Kartlegging eksisterende
tilgjengelighet til grønnstruktur.

- Supplerende naturtyperegistreringer.

Rapport / Notat

Omtale s i
planbeskrivelse

Friluftsliv, idrett
og aktivitet for alle

Fortetting av byen stiller større krav til
rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det
konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til
bybebyggelse. Disse interessekonfliktene må avklares.

Eksisterende utredninger / registreringer:
- Ha ndlingsplan for universell utforming
- Tilgjengelighetskart
- Kartlegging av bynære friluftsområder i Hønefoss,
2014
- Mulighetsstudie for Schjongslunden Idrettspark

F or å forbedre folkehelsen må byen i større grad
tilrettelegges for aktivitet i nærområdene, der folk bor. Det
gjelder i stor grad muligheter for den daglige “nærturen”.

Tilrettelegging bør ta sikte på å gi gode muligheter for
aktivitet for alle, og til uorganisert og organisert idrett.

Redusere transportbehov

Ta utgangspunkt i eksisterende
registreringer og rapporter.

Utredningsbehov:

- Vurderinger av tilgjengelighet

Omtale s i
planbeskrivelse /

N otat

Samfunns -
sikkerhet
(bl.a. skred, flom
og overvanns -
håndtering)

Byen omkranses av store elver med mye vann som er
flomutsatt. Det er risiko for 200 - og 500 årsflom langs
elvebredden.

Det er ikke gjort overordnet vurdering/planer for

Deler av bebyggelsen i Hønefoss ligger nær elva. Det er
behov for sikring av eksisterende boligområder og det må
vurderes og stilles krav til sikring i områdereguleringen for
videre regulering og søknader om tiltak for å forebygge
ødeleggelse fra skred og flom.

Utredningsbehov :

Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)
Det skal utarbeides ROS - analyse i
alle reguleringsplaner, jf. pbl § 4 - 3.

Flom - og
overvannsplan for
Hønefoss

Rapport (ROS -
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

overvannshåndtering med flomveier.

Eksisterende utredning/ registrering :

- Overordnet ROS - analyse som ligger til grunn for
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet (snart
ferdig revidert)

- Overordnet Beredskapsplan (snart ferdig revidert)
- Eksisterende flomveiberegninger og flomhøyder
- Overvannsveileder for Ringerike kommune (snart

ferdig)
- Eksisterende grunnundersøkelser (også fra FRE og

B aneNor).
- Risiko og sårbarhetsanalyse - brann - og

redningstjeneste.
- Oversikt over ledningsnett i kartportalen

Hensyn :

- Kapasitet på anlegg for overvannshåndtering ved
kraftig nedbør

- Sikring av gode flomveier for ulike nedbørsfelt
- Flom - og rassikring av eksisterende boligområder
- Planlegge for en åpen lokal overvannshåndtering,

bruke vannhåndtering og overvann til å berike
bymiljøet.

- Vurdere virkemidler (f.eks grønn arealfaktor)

Vurdering av sannsynlighet for
uønsket hendelse, kriteriene for å
vurdere konsekvenser og avbøtende
tiltak beskrives. Total risikovurdering
sammenstilles og oppsummeres med
spesifisering/tiltak.

Flom - og overvannsplan for Hønefoss
må utarbeides. Hensikte n med
planen er å kartlegge for gode
flomveier, kapasitet og mangel på
overvannsledninger ved kraftig
nedbør, gi sterke føringer og
retningslinjer i reguleringsplanarbeid
for håndtering av flom - og overvann i
Hø nefoss, spesielt for bebyggelse
nær elven.

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til grunn for:

- Angi hensynssoner og bestemmelser
for å forebygge skred - og flomskader
m.m.

analyse)

Omtale i plan -
beskrivelse .

Støy og
luftf orurensning

Stor andel bil trafikk forårsaker høye st øynivåer i deler
av planområdet. Langs hovedtrafikkårene overskrides
grenseverdiene i henhold til Miljødirektoratets
retningslinje T - 1442/2016.

Luftforurensning er en utfordring primært i byer større
en n Hønefoss. D et antas for øvrig at det kan være
overskridelser av både juridisk bindende grenseverdier
og nasjonale mål f or svevestøv og nitrogendioksid
langs de sterkt trafikkerte veiene. Bakgrunnen for dette
er nivåer i sammenlignbare byer, høy bilandel og kø -
situasjonen gjennom byen.

Støyhensyn skal være en integrert del av selve
plangrepet. Vurdere behov for avvikssoner fra støykrav i
sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt.

Det er behov for mer kunnskap om luftforurensn ings -
situasjonen i Hønefoss. Målinger er nødvendig for å vite
den faktiske situasjonen i forhold til grenseverdiene og
helse. I planlegging av virksomhet eller bebyggelse, er
det i tillegg nødvendig med modellberegninger, hvor
nivåene vises gjennom luftson ekart.

Utredningsbehov:

- Beregninger av dagens
støysituasjon langs kommunale
veier.
- Beregning av framtidig støy, og
vurderinger av virkninger.

(Samordnes med Statens Vegvesen
eget arbeid)

- Målinger og modellberegninger
av luftforurensning (inkludert

Rapporter

S ammendrag i
planbeskrivelse
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

Det er ing en målinger å vise til .

Luft:
K ommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17,
vedtatt at det skal gjennomføres ett års
luftkvalitetsmålinger i Hønefoss og at blant annet data
om lokal luftforu rensing skal være et
kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen .

Prosjektet i samarbeid med SVV «MÅLING AV LOKAL
LUFTFORURENSNI NG I HØNEFOSS» er igangsatt og
vil gi nødvendige indikasjoner til byplanarbeidet , men er
ikke forventet å bli ferdig til utarbeidelse av
planbeskrivelse med KU.
Dersom resultatene skal kunne benyttes i
byplanarbeidet i form av luftsonekart
(modellberegninger) er det anbefalt å
forskuttere/finansiere modellberegningene som skal
visualiseres i Luftsonekart.

Eksisterende utredninger:
- Støykartlegging
- Pågående arbeid med luftkvalitetsmålinger.

framtidig situasjon) (luftsonekart)

Eksisterende og nytt
kunnskapsgrunnlag skal bl.a. legges
til gr unn for:

- Utforming av plankartet
- Støybestemmelser.
- Bestemmelser for avvikssoner fra
st øykrav i sentrumsområder og nær
kollektivknutepunkt , inkludert
vilkårsbestemmelser (avbøtende
tiltak) .
- Bestemmelser knyttet til
luftkvalitet.

Analysen ses i sammenheng med
egen analyse for boliger/bomiljø.

Teknisk
infrastruktur og
miljø

Mye av ledningsnettet i Hønefoss sentrum er nedslitt og
trenger utskiftning / oppgradering. Kritisk for avløp
innenfor plangrensa er Kongens gate; Stans gata og
Kvernbergsundbro.

Kapasiteten og tilstanden på vann - og avløp sledninger
er delvis ukjent.

Eksisterende utredninger/ registrering :
- v annledninger, avløpsledninger, overvannsledninger,
AF - ledninger med dimensjoner på kommunens
kartløsninger
- Hovedplan for avløp og vannmiljø 2017 - 2027.
- Kapasitet på renseanlegg og drikkevannsanlegg

Hensyn som skal ivaretas i planarbeidet :

- Kartlegge status for tilstand og behov for tiltak på
eksisterende tekniske anlegg .

- Beskrivelse av dagens kapasitet; vannforsyning,
avløp og kloakkrensing.

- Behov for å etablere nettmodell for å beregne
kapasitet i offentlig infrastruktur.

- Vurdere føringer for utnyttelse, formål og
rekkefølgebestemmelser som sikrer forsvarlig
utnyttelse av kapasitet i eksisterende ledningsnett og
rask realiserin g av nyskapt potensiale ved
oppgradering av tekniske anlegg.

- Bruk av rekkefølgebestemmelser og
utbyggingsavtaler for bidrag til teknisk infrastruktur,

Utredningsbehov:

- Nettmodell for ledningsnett
(kartløsning) :
Dette gir mulighet til modellering av
ny bebyggelse i forhold til kapasitet
på ledningsnett.

- Kartlegging av status for tilstand og
behov for tiltak på eksisterende
vann - og avløpsledninger (hvilke rør
som må skiftes ut).

- Økonomiske konsekvenser av
veksten bør utredes.

S ammendrag i
planbeskrivelse .
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Virkninger av planforslaget
Tema Dagens situasjon / problemstilling Hva skal u tredes ? Metode / Hvordan skal dette

u tredes ?
Presentasjon

- Energi og klimaplan torg og møteplasser, refusjon o.l. skal utredes.
- Miljøambisjoner innenfor områdene: Arealbruk,

mobilite t, energi, massehåndtering og overvann.

Nettmodell og kartlegging av tilstand
gir grunnlag for å si noe om
økonomiske konsekvenser av
veksten som det tilrettelegges for i
områdereguleringen.

- Miljøp rogram – overordnet

Klima og energi Ringerike kommune har som visjon å være et forbilde
innen energieffektivisering, bruk av fornybare
energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. For å
oppnå dette er det utarbeida en energi - og klimaplan,
hvor hovedmål, delmål og tiltak beskrives.

Kommunens energi - og klimaplan ble vedtatt 02.12.10 i
kommunestyret (sak 129/10), og arbeidet med
oppfølging av planen har pågått siden da. Nå er det
behov for å oppdatere denne.

I Hønefoss er det etablert fjernvarme, basert på
brenning av biologisk materiale.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Energi og klimaplan 2010
- Oppfølging av Energi og klimaplan (årsrapport) 2014

Basert på dagens energi og klimaplan bør det legges til
grunn mål og tiltak rettet mot Hønefoss by. Det bør også
gjøres en vurdering ut fra dage ns situasjon og eventuelt
revidere eller lage en ny energi og klimaplan.

Vurdere om man bør satse ensidig på fjernvarme eller la
den spille sammen med annen fornybar
energiproduksjon .

D et skal settes i gang arbeid med
revisjon av Energi og klimaplan f ra
2010 .
Dersom revidert plan foreligger
tidsnok, vil den legges til grunn for
utarbeidelse av
områdereguleringen.

Ses i sammenheng med egen
analyse av teknisk infrastruktur og
miljø, og transportutredninger
(etablering av et helhetlig,
framtidsrettet o g miljøvennlig
transportsystem)

Omtale i plan -
beskrivelse / notat

Sosial
infrastruktur
( skole, barnehage,
omsorgsboliger,
kulturarenaer,
idrettsanlegg og
offentlige tjenester )

Sosial infrastruktur for tjenesteyting i form av
undervisnings - og omsorgstilbud vil møte betydelige
utfordringer dersom befolkningen skal øke kraftig i
byområdet.

Eksisterende utredninger/ registreringer:
- Skolebehovsplan
- Barnehagebehovsplan

Denne e r under revisjon.

Planarbeidet bør vurdere behov for re - og nylokalisering
av sosial infrastruktur og hvordan disse kan samspille
med andre funksjoner både innenfor og utenfor
planområdet.

Integrering av institusjoner i sentrum kan føre til mer
aktivitet i bysentrum, redusere transportbehov, forebygge
ensomhet, og bidra til rasjonell sambruk av bygninger og
arealer.

Behov for utredninger/
registreringer:

- Arealbehov og behov for ny sosial
infrastruktur i sentrum.

Rapport /
sammendrag i
planbeskrivelse

Tabell 5 - 1 Forslag til u tredningsprogram
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5.2 Metode og framstilling
Planarbeidet opererer ikke med et klart definert nullalternativ eller klart definerte ulike
alternativer som skal utredes. Under er det beskrevet hvordan nullalternativ og
utredningsalternativ skal forstås når virkninger av planen vurderes.

Null alternativ et

Nullalternativet er vanligvis definert som framtidig situasjon dersom tiltak ikke
gjennomføres. I Hønefoss er det på det rene at det kommer til å skje store endringer
knyttet til f.eks. statlige vei – og banetiltak, utviklingen er ønsket og planarbeidet for
Hønefoss sentrum skjer i samspill.

Nullalternativet er ikke klart definert, og kan tolkes ulikt etter hva som er hensiktsmessig
når virkninger på ulike tema vurderes, men bør for enkelhets skyld tolkes som dagen s
situasjon.

Utredningsalternativet

Det vil utredes mange ulike løsninger på ulike tema, men det er ikke klart definerte ulike
utredningsalternativer. Det er i praksis bare ett utredningsalternativ, som rommer alle
løsninger som vurderes.

Når virkninger vurderes kan man måtte forholde seg til flere ulike aktuelle tiltak, avhengig
av temaet. Alt etter hva som er hensiktsmessig bør det komme fram av
teksten/beskrivelsen for hvilke tiltak virkningen er vurdert.

Presentasjon

Utredningsprogrammet i tabell 5.1 angir foreslått presentasjonsmåte. Det er angitt om
temaet bør presenteres i egen ra pport eller i et enklere notat m.v.
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6 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT

6.1 Planprosess
Arealplanen er planlagt utarbeidet som en områderegulering etter plan - og
bygningslovens § 12 - 2. Plantypen brukes av kommunen der det er krav om slik plan i
kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruken.

6.2 Organisering
Forslag til organisering av planarbeidet:

Prosjekteier Kommunestyre

Mandat Endelig fastsettelse av planprogram for
områderegulering og endelig vedtak av
områderegulering .

Deltakere Kommunestyre

Styringsgruppe Formannskapet

Mandat Formannskapet vil bli løpende orientert. Prinsipielle
spørsmål vil løftes underveis.

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet
underveis i planprosessen for å sikre deltakelse,
forankring og eierskap.

Deltakere Formannskapet

Prosjektansvarlig Rådmannen

Administrativ
styringsgruppe

Rådmannen

Mandat Gruppen skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk,
tverrsektoriell koordinering og forankring som sikrer
retning .

D eltakere Rådmann , kommunalsjef samfunn, avdelingsleder
a real - og byplankontoret og koordinator for regionalt
plansamarbeid.

Fig ur 6 - 1 Tre hovedtrinn i reguleringsplanprosessen. Figuren viser en oversikt over
den samlede planprosessen i tre hovedfaser. De formelle prosesskravene ligger i de
mørkegrønne boksene. I de lysegrønne boksene ligger arbeidstrinnene i
planprosessen. Den gul e boksen angir samarbeid, medvirkning og informasjon.
(Kilde: Kommunal - og moderniseringsdepartementet)
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Prosjektgruppe Administrativ

Mandat Utarbeide planforslaget og sikre framdrift og
nødvendige avklaringer underveis .

Deltakere - Ringerike kommune, Areal og byplankontoret
(sekretær)

- Representanter fra de ulike fagetatene i Ringerike
kommune skal bistå prosjektgruppen ved behov

- Buskerud fylkeskommune
- Bane Nor

Tabell 6 - 1 Forslag til organisering av planarbeidet

6.3 Medvirkning
Plan - og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn
av planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.

Det vil opprettes en internettside for planarbeidet for Hønefoss sentrum , på
www.ringvirkninger.com , hvor man kan finne kunngjøringer, dokumenter i saken og følge
med på framdriften.

Det skal legges opp til medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne
informasjonsmøter og planverksteder / temamøter .

Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad og på kommunens internettside. Det vil være
åpent for påmelding til planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil
inviteres spesielt.

Opps ummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som
legges fram til politisk behandling.

Mer detaljer om medvirkningsopplegget framgår i sak om fastsetting av planprogram.

6.4 F ra mdrift
Framdrift vil henge sammen med avgrensning a v planområdet, målsetninger for
planarbeidet, plannivå og detaljering sgrad, ressurser til arbeidet. Rådmannen kommer
nærmere tilbake til framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet .

Tabellen under viser planlagt framdrift for planarbeidet:
Milepæl / delprosess Myndighet Tidspunkt

Utarbeidelse av planprogram

Planverksted for kommunestyret Mai 2017

Vedtak om varsel om oppstart og utleggelse
av planprogram til offentlig ettersyn

Formannskapet Juni 2017

Offentlig ettersyn av planprogram (6 uker) + 3
uker jf. v edtak i formannskapet.

Revidering av planprogram og forfase

Fastsettelse av planprogram Kommunestyret Mars 2018

Utarbeidelse av planforslag

Åpne informasjonsmøter/ planverksteder

Regionalt planforum

Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn (1.
gangs behandling)

Formannskapet J an. 2019

Offentlig ettersyn (6 uker)

Revidering av planforslag

Sluttbehandling (2.gangs behandling) Formannskapet August 2019

Vedtak Kommunestyret August 2019
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Tabell 6 - 2 Planlagt framdrift for planarbeidet

Detaljert framdriftsplan finnes som vedlegg til planprogrammet.
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REFERAN SER

Liste over relevant e arbeid er som er gjort tidligere og som danne r en del av grunnlaget for
plan arbeide (ikke uttømmende) t :

- KDP for hovedvegsystemet i Hønefoss. Planbeskrivelse og KU (Norconsult /
Ringerike kommune) (2008)

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030. Vedtatt 30.04.2015 (Ringerike kommune)
(2015)

- KVU Hønefoss. Fremtidens transportsystem i Hønefossområdet . Mai 2015 (Statens
vegvesen) (2015)

- Parallelloppdrag «Fremtidsbilder for Hønefoss». Norske arkitektkonkurranser nr.
466/2016 (Norske arkitekters lands forbund / Ringerike kommune) (2016)

- Innfart Hønefoss E16
- Handels og byutviklingsanalyse
- Samferdselsanalyse
- Fortettingsanalyse
- Dokumenter i forbindelse med planarbeidet for Ringeriksbanen og E16
- Utvikling i tilknytning til Hønefoss IC - stasjon
- Rapport Ringer iksbanen mai 2015, Sasson, Ramsøy og Reve
- Mulighetsstudie Intercitystasjon april 2016
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VEDLE GG
Milepæl/ delprosess Myndighet 2017 2018 2019 2020

j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m
Igangsetting av planarbeid
og vedtak om høring av
planprogram

Formannskapet 2 m

Varsel om oppstart av
planarbeid og høring av
p lanprogram
Merknadsbehandling
Revidering av planprogram
Behandling av
planprogram

Formannskapet 2 m

Fastsettelse av
planprogram

Kommunestyret m

Anbud
Utarbeide planforslag med
konsekvensutredning ( KU )
Medvirkning politisk o o

p
p
p

o

Medvirkning offentlig o
p

p
p

Medvirkning B & U
Medvirkning grunneiere/
initiativtakere

o o

Regionalt planforum R
1. gangs behandling av
planforslag me d KU

Formannskapet 2 m

Offentlig ettersyn av
planforslag med KU (minst
6 uker)
Merknadsbehandling
Bearbeiding av plan forslag
med KU
Medvirkning politisk o
2.gangs behandling av
planforslag med KU

Formannskapet 2 m

Vedtak av planforslag med
KU

Kommunestyret m

Eventuell klagebehandling



36

Ringerike kommune – Planprogram for områderegulering Hønefoss



  

 

 

VURDERING AV UTTALELSER VED  

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 

 

Plan nr. 431 

 

OMRÅDEREGULERING HØNEFOSS 
 

Liste over uttalelser 
 

Nr Navn Dato 

  Offentlige myndigheter:   

1 Oslo kommune 29.09.2017 

2 Fylkesmannen i Buskerud 03.10.2017 

3 Statsbygg   

4 Bane BOR SF 06.10.2017 

5 Buskerud Fylkeskommune Eiendom 09.10.2017 

6 Den norske kirke 10.10.2017 

7 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen 09.10.2017 

8 Jevnaker kommune (utsatt frist 03.11.2017) 03.11.2017 

9 Statens Vegvesen (Utsatt frist 17.10.2017) 17.10.2017 

  Kommunale uttaleparter:   

10 Boligtjenesten (utsatt frist 30.10.2017) 01.11.2017 

  Organisasjoner   

11 Ringerike næringslivsforening 03.10.2017 

12 Nordsia Vel 03.10.2017 

13 Petersøyas Venner v/ Hans Bergan 03.10.2017 

  Private:   

14 Anne-Berit Haugen Rijken 24.05.2017 

15 Halvorsen og Reine AS på vegne av Tronrud Holding AS 14.07.2017 

16 Martin Amundsen 17.07.2017 

17 Jan H. Johansen 31.07.2017 

18 Lillann Aslaksrud  og Reidar Aslaksrud 17.08.2017 

19 Reidar Rokseth 24.08.2017 

20 Harald Heggen Brørby 06.09.2017 

21 Block Watne AS v/ Frank Engejordet og Bjørn Røgeberg 07.09.2017 

22 Jan Solberg 04.10.2017 

23 Bodil Anne-Lise Gusgaard og Eirik Ørbog 08.10.2017 

24 Ole Haakon Opperud 08.10.2017 

25 Tronrud Eiendom AS 09.10.2017 

26 Knut Helle 09.10.2017 

27 Knut Ridderhus 09.10.2017 

28 Hans Bergan 10.10.2017 

29 Ole Hervik Frantzen 09.11.2017 

30 St. Hanshagens boligsameie v/ Arnbjørn Moløkken 13.10.2017 
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 Oppsummering av uttalelser Rådmannens kommentar 

1 

Oslo kommune 

  

1. Omtrent 1000 personer pendler fra Ringerike til Oslo, og kommunens 

arealplanlegging spiller en viktig rolle for transportutvikling i vestkorridoren. 

Innfartsårene gjennom Oslo vest er allerede sterkt trafikkbelastet. Oslo kommune 

er derfor opptatt av at biltrafikken inn til Oslo ikke øker. 

2. Oslo kommune foreslår at satsning på sykkelby konkretiseres under punktet 

transportutredninger i virkninger av planforslaget. Virkningene av 

transportsystemet på trafikken inn mot Oslo bør også utredes. 

3. Oslo kommune forutsetter at områderegulering for Hønefoss følger 

Osloregionens areal- og transportstrategi.  

4. Det er et mål at persontransportsveksten i byområder skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Dette forutsetter en kompakt og bymessig 

utvikling av Hønefoss sentrum med boliger i gangavstand til arbeid, handel og 

tjenester. Spesielt rundt togstasjonen er det viktig å legge til rette for høy 

arealutnyttelse. 

5. Oslo kommune er opptatt av at det legges til rette for en restriktiv 

parkeringspolitikk samtidig som premissene for de gående, syklende og 

kollektivreisende forbedres. 

6. Det forventes at hensynet til vannkvaliteten i Holsfjorden ivaretas. 

1. Det skal utredes løsninger for et helhetlig transportsystem i Hønefoss sentrum. Transportsystemet 

skal bygge opp under ønsket by- og arealutvikling. I transportutredningen skal nullvekstmålet legges 

til grunn, og det forutsettes at vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og 

kollektivtransport. Med Ringeriksbanen og intercity legges det opp til at en større del av 

pendlergruppen vil velge klimavennlige transportformer fremfor privatbil. 

2.Det planlegges også E16 Eggemoen- Olum og etter hvert Eggemoen- Nymoen. 

Samferdselssatsningene vil skape en ny ringvei rundt Oslo og avlaste trafikken inn mot Oslo 

sentrum, for eksempel vil det bli mer naturlig å kjøre om Roa hvis du kommer fra Hallingdal/Valdres 

og skal til Gardermoen.  

Ringerike kommunen bygger opp under banesatsningen ved å tilrettelegge før høy vekst, og ved at 

det i områdereguleringen for Hønefoss skal utredes alternative løsninger for et helhetlig, 

framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem, deriblant godt kollektivsystem og helhetlig sykkel- og 

gangveinett. Vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport.   

Ringerike kommune har inngått en treparts sykkelbyavtale med Buskerud fylkeskommune og Statens 

vegvesen for 2016 – 2020. Det er igangsatt arbeid med sykkel- og parkeringsstrategi. 

Vurdering av eventuell økt trafikk inn mot Oslo bør eventuelt redegjøres for i statlig regulering av 

Ringeriksbanen og ny E16. 

3. Tas til orientering.  

4. Hønefoss stasjon vil bli nytt kollektivknutepunkt. Det skal legges til rette for god og effektiv 

kollektivbetjening, gange- og sykkeladkomst til Hønefoss stasjon/kollektivknutepunkt, sentrum og 

andre større arbeidsplasser/institusjoner. Sykkel, gange og kollektivbetjening skal gi 

konkurransedyktig reisetid sammenlignet med personbil. 

5. Det skal lages en sykkel- og parkeringsstrategi i utredningsfasen. Den skal bygge opp om mål om 

nullvekst.  

6. Hensynet til vannkvalitet i Holsfjorden vil ivaretas.  

2 Fylkesmannen i 

Buskerud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Det er viktig at kommunen legger til rette for en sentrumsplan som bygger opp 

under det fortettingspotensialet som er i sentrum og som bygger opp under det 

nye knutepunktet som er under planlegging. 

2. Fylkesmannen viser til statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging hvor det er mål om at utbyggingsmønster og 

transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, og hvor 

en viktig føring er at fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 

utbyggingsområder tas i bruk. 

3. Støy- og luftforurensning. 

Støyhensyn må ivaretas i tråd med retningslinje for støy i arealplanlegging T-

1442/2016. Det kan aksepteres avvik i fra anbefalt støygrense i områder nært 

kollektivknutepunktet forutsatt at alle boliger sikres en stille side. De ber om at 

en støyfaglige utredninger følger saken. 

1. Fortetting i sentrum og rundt jernbanestasjon er i samsvar med målene for byutviklingen. Det vil i 

det videre planarbeidet utarbeides en overordnet byanalyse /urban analyse som vil se nærmere bl.a. 

på fortetting.  

2. Retningslinjene vil være førende for det videre planarbeidet. 

3. Støyhensyn skal være en integrert del av selve plangrepet. Det skal vurderes behov for avvikssoner 

fra støykrav i sentrumsområder og nær kollektivknutepunkt, vilkår (og avbøtende tiltak)sikres i 

bestemmelser. 

Kommunestyre har i møte 5. oktober 2017, sak 107/17, vedtatt at det skal gjennomføres ett års 

luftkvalitetsmålinger i Hønefoss og at blant annet data om lokal luftforurensing skal være et 

kunnskapsgrunnlag i byplanleggingen.  

Kommunen er i gang med arbeid med måling av luftkvalitet, rådmannen foreslår at 

modellberegninger og luftsonekart gjennomføres i forbindelse med områderegulering for Hønefoss.   
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T-1520 må legges til grunn for behandling av luftkvaliteten. Bruksformål som er 

følsom for luftforurensning bør lokaliseres i områder med god luftkvalitet. I rød 

sone bør det ikke tillates etablering av boliger. 

4. Barn og unge 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge må følges opp. Spesielt punkt 5b 

lekeareal for barn i alle aldre er viktig.  Det må redegjøres for trafikksikker 

skolevei. Lekeareal på tak kan ikke aksepteres som eneste løsning, kun som et 

supplement til areal på bakkenivå. 

5. Landskap, natur og friluftsliv.  

Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. Schjongslunden, 

St. Hanshaugen og Petersøya bør i den sammenheng sikres i planen som 

friområder i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen viser til St. meld. 

nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er 

føringer om at vassdrag skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer 

vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Det vises til at randsoner 

langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til 

landskapsøkologi og biologisk mangfold. 

6. Klima og energi 

Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 

fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme 

innarbeides en reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. 

7. Samordnet areal- og transportplanlegging er det viktig å legge til rette for. 

Fylkesmannen ber om at trafikksikre løsninger for gående og syklende til 

sentrum og stasjonsområdet spesielt. 

8. Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Det vises 

til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 

funksjonsevne. Tilrettelegging må sikres fulgt opp gjennom bestemmelser. 

 9. Det er krav om utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. 

4. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge vil legges til grunn for planarbeidet. Det vil 

redegjøres for trafikksikker skolevei, planen vil se overordnet på lekeareal og ha bestemmelser for 

hvor lekeareal kan plasseres.  

5. Det vil utarbeides en kartlegging av tilgjengelige grønnstrukturer. Områdereguleringen vil ha et 

sterkt fokus på å ta i bruk elva og tilrettelegge for ferdsel og opphold langs elva og flette 

elvelandskapet og sentrum sammen. Det vil også tas utgangspunkt i eksisterende 

utredninger/registreringer, grønn plakat og naturtyperegistreringer, og virkning for naturmangfold 

skal utredes.  

6. Ivaretas av forskriften. 

7.  Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. september 

2014 vil være førende for det videre arbeidet og være med å sikre god byutvikling. 

Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes slik at transportbehovet kan beregnes og at 

det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det skal utredes løsninger for et 

helhetlig transportsystem i Hønefoss sentrum. Transportsystemet skal bygge opp under ønsket by- og 

arealutvikling. I transportutredningen skal nullvekstmålet legges til grunn - det forutsettes at 

trafikkvekst skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. 

8. Lov om diskriminering vil være førende i det videre planarbeidet. 

9 Tas til etterretning. 

3 Statsbygg Planen overlapper med områderegulering for Kunnskapsparken Ringerike. De 

ber om å bli orientert om det videre planarbeidet og eventuelt hvilke 

konsekvenser byplanarbeidet kan få for deres plan. 

Statsbygg vil bli orientert om det videre planarbeidet gjennom høring og offentlig ettersyn. 

4 Bane NOR SF  1. Områderegulering Hønefoss overlapper med reguleringsplanen for 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Dette er en statlig plan og vil gjelde 

foran områdeplanen. 

2. Planprogrammet bør diskutere om Hønefoss bør ha en ambisjon som går 

lenger enn målsetting om nullvekst i bruk av privatbil. Intensjonen bør være at 

transportarbeid overføres fra privatbil til andre transportslag. 

1. I møter med Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har det kommet fram at Bane NOR har vært i 

kontakt med KMD om dette. Sist vedtatte plan vil gjelde. Dette er også det kommunen forholder seg 

til i dette tilfellet. 

2. Planen vil bygge opp under målet om nullvekst, dette er ambisiøst nok i første omgang da det er 

svært få som bor i sentrum i dag. Kommunen kan sette seg høyere mål når byen blir tettere befolket. 

En viktig målsetning, og grunnlag for trafikkutredninger og nytt helhetlig framtidsrettet 

trafikksystem, er at vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport.   
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3. Nasjonal transportplan 2018-2029 bør omtales og refereres. 

4. Behovet for et eventuelt kollektivknutepunkt bør avvente kollektivutredningen 

Buskerud Fylkeskommune er i gang med. 

5. Anbefaler at det fastsettes maksimalt antall parkeringsplasser pr. bolig og 

andre bygningsfunksjoner. 

6. Det bør aktivt prioriteres utbygging der miljøgevinsten er størst. 

Arbeidsplasser bør legges i nærheten av stasjonsområdet. Det samme bør 

handelsvirksomhet, andre tjenestetilbud og offentlige servicefunksjoner så langt 

det er mulig. 

7. Det må tilrettelegges for sammenhengende løsninger for gang- og 

sykkelmuligheter, samt gode overgangsmuligheter mellom buss og tog. 

8. Ønsker følgende tilføyd under punkt 4.1: «Eventuell ny bussterminal og 

drosjesentral i dette området må vurderes opp mot ønske om å knytte stasjonen 

bedre til eksisterende sentrum.» 

9. Planprogrammet bør ha et større fokus på gjennomførbarhet, for eksempel bør 

det foretas en markedsvurdering i forbindelse med planarbeidet. 

10. Planområdet er for stort til en sentrumsplan. Området nord for stasjonsbygget 

(Meieritomta) er delvis omfattet av reguleringsplan for ny stasjon, samt 

reguleringsplan for utvikling av området (reguleringsplan fra Tronrud). Bane 

NOR foreslår at disse områdene tas ut av områdereguleringen. 

11. Det bør tas høyde for å utvide dagens parkeringsbehov for fremtidig behov 

med Ringeriksbanen. Dette trenger ikke løses ved stasjonsområdets umiddelbare 

nærhet. 

12. Planprogrammet bør ha et større fokus på gjennomførbarhet, som f.eks. det 

bør foretas en vurdering av markedet i forbindelse med planarbeid. Det bør også 

utarbeides en teknisk hovedplan (nye veier, broer, nedgravd teknisk infrastruktur) 

som grunnlag for utbyggingsavtaler. Dette er viktig for å få en oversikt over 

totalbilde av behovet, samt at det vil fungere som et grunnlag for en vurdering av 

de reelle kostnadene og hvordan utbyggere, kommunen og andre parter kan 

finansiere dette. 

Adkomst til stasjonsbygget må opprettholdes. 

3. Forholdet er i varetatt i planprogram til fastsetting. 

4. Tas til orientering.  

5. Det skal utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi, som sammen med transportutredningen vil 

legges til grunn for reguleringsbestemmelser/parkeringsvedtekt. Parkeringsstrategien vil vurdere 

virkemidler for å nå nullvekstmålet og tilrettelegge for høy fortetting.  

6. Det vil tilrettelegges for høy utnyttelse og sentrumsformål for arealene nær stasjonen, det vil 

fremmes privat detaljregulering for området. I det videre planarbeidet utarbeides en overordnet 

byanalyse /urban analyse som vil se nærmere på funksjoner, bystruktur, høyder, signalbygg, plasser 

og fortetting. Handel og byutviklingsanalysen skal revideres. Eventuelle bestemmelser for 

næringsareal vil være tema i planen. 

7. Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. september 

2014 vil være førende for det videre arbeidet og være med å sikre god byutvikling. 

Utbyggingsmønster og transportsystem skal samordnes slik at transportbehovet kan beregnes og at 

det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det skal utredes løsninger for et 

helhetlig transportsystem i Hønefoss sentrum. I transportutredningen skal nullvekstmålet legges til 

grunn, og det forutsettes at vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. 

For å sikre gode overgangsmuligheter for buss og tog vil man forsøke å bygge opp under de 

løsningene som fellesprosjektet (FRE16) legger opp til. 

8. Dette blir en vurdering i det videre planarbeidet. 

9. I medvirkningsprosessen vil næringslivet, grunneiere og organisasjoner inviteres inn. Politisk 

forankring vil ivaretas. Dette vil danne et grunnlag for at parter som skal sikre gjennomførbarhet 

høres. 

10. Det vil fremmes privat detaljregulering for disse arealene. Grensesnittet mellom byplanen, statlig 

detaljregulering og detaljregulering for Soknedalsveien 5-27 vil avklares i det videre planarbeidet.  

11. Pendlerparkering er et av flere tema som vil vurderes av sykkel- og parkeringsstrategi samt 

trafikkutredningen, men vil ikke nødvendigvis berøre arealer innenfor byplan.  

12. Dette er fokusområde (oversikt over kapasitet og tilstand, forholdet til teknisk infrastruktur og 

utbyggingsavtaler/refusjon). 

Det vil være mulig at arealene rundt jernbanestasjon og framtidig stasjonstorg reguleres i egen plan. 

Atkomst til stasjonsbygget vil sikres.  

5 Buskerud 

Fylkeskommune Eiendom 

Til orientering skal Ringerike videregående skole utvides i løpet av 2018/2019. Innspillet tas til orientering. 

6 Den norske kirke Kirke og gravplass er ikke nevnt i dagens situasjon i planprogrammet. 

Gravplassen kan bli en viktig del av grønnstrukturen i Hønefoss sentrum, 

samtidig men er samtidig sårbar for fortetting i området. 

Signalbygget Hønefoss kirke må fremtre uten visuelt konkurrerende naboer. 

Innspillet tas til orientering. 
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7 Buskerud 

fylkeskommune 

utviklingsavdelingen 

1. Vi gjør oppmerksom på følgende regionale planer og ber om at de føres opp 

som i kapittel 2 i planprogrammet: 

 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 

 Regional plan for kulturminnevern i Buskerud (vedtatt 27. april 2017) 

 Arbeidet med Regionalareal- og transportplan pågår. Planforslaget er på 

høring tom 27 oktober 2017 

2. Høringsuttalelsen til kommuneplanen tar for seg forholdet mellom 

kommuneplan og områderegulering. Dette må tas med i det videre arbeidet. 

3. Områdereguleringen må avklare arealbruken slik at det kan gi grunnlag for å 

gå rett fra områderegulering til byggesak uten krav om at det gjennomføres 

detaljplan. 

4. Fremdriftsplanen i kapittel 6.4 bør oppdateres. For å følge fellesprosjektets 

framdrift bør alle utredninger være startet opp i løpet av høsten 2017. 

5. Kommunen må utpeke en prosjektleder for områdereguleringen som har 

ansvar for at framdriftsplanen følges opp. Det vil sannsynligvis være behov for 

en administrativ styringsgruppe. 

6. Medvirkning – bedre orientering ut til publikum og andre som er berørt av 

planarbeidet. Dato for informasjonsmøte med utbyggere og tiltakshavere bør 

fastsettes samtidig med planprogrammet. 

7. Ringerike videregående skole skal bygges ut med start høsten 2018. 

8. Det er viktig at igangsatt planarbeid samkjøres med områdereguleringen. Det 

bør i den forbindelse avholdes et orienteringsmøte for partene så raskt som 

mulig. 

9. Buskerud Fylkeskommune viser til de ulike utredningene som skal 

gjennomføres og anbefaler at utredningsarbeidet og grunnlaget for 

konsekvensutredning igangsettes i løpet av oktober og november 2017. 

10. Fylkeskommunen ber om at de to automatisk fredede gravhaugene (ID81462 

og ID3789) og deres sikringssoner legges inn på plankartet samt at følgende 

reguleringsbestemmelse for hensynssone tas med: 

"Båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor gjeldende område (H730) 

ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke forekomme noen form for 

inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor disse sonene uten tillatelse fra 

kulturminnemyndighetene". 

 

Fredede kulturminner skal avmerkes som hensynssone d) båndlagt etter 

kulturminneloven (H730) med følgende bestemmelse: Tiltak på fredete 

bygninger, utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 

kulturminneloven. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep i et fredet 

kulturminne innenfor hensynssone d) sendes rette kulturmyndighet i god tid før 

arbeidet er planlagt utført. Alt vedlikehold må skje med tradisjonelle materialer 

og metoder, og større vedlikeholdsarbeider bør meldes fra om. 

Alle tiltak som kommer i direkte berøring med eller ligger i nærheten av 

kulturminne eller kulturmiljø fredet etter kulturminneloven skal sendes 

1. Dette vil tas inn i kapittel 2 i planprogrammet. 

2. Tas til orientering 

3. Områdereguleringen vil være overordnet, med krav til detaljreguleringer.  

4. Forslag til fremdriftsplan vil fremgå av planprogram til fastsettelse. 

5. Prosjektleder og administrativ styringsgruppe er opprettet. 

6. Tas til orientering.  

7. Tas til orientering 

8. Tas til orientering. Håndtering av pågående planer og koordinering med områdereguleringen er 

temaer i egen sak som skal fremmes samtidig med sak om fastsettelse av planprogrammet. 

9. Deler av utredningstemaene er igangsatt, resten av utredningene vil startes når planprogrammet er 

fastsatt. 

10. De automatisk fredete gravhaugene, deres sikringssoner og øvrige fredete anlegg innenfor 

planområdet vil legges inn i plankartet og bestemmelsene for hensynssone D vil sikres i tråd med 

Kulturminnelova.  

Det vises til Temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss og forslag til revidert arealdel av 

kommuneplan. Her foreslås fem hensynssoner (H570) som sikres i overordnet plan. Sonene som 

ligger innenfor planområdets avgrensning vil videreføres i områderegulering Hønefoss.  

Kulturminnelova § 9, Undersøkelsesplikt vil sikres. Det vises til temautredningen Kulturmiljø i 

Hønefoss som vil ligge til grunn for det videre planarbeidet. Hensynssoner sikres i kommuneplanens 

arealdel med tilhørende retningslinjer. 

Planprogrammet, under overordnede føringer vil Riksantikvarens bystrategi, forvaltning av NB!-

registrerte områder, regional plan for kulturminnevern i Buskerud. Forslag til retningslinjer i 

kommuneplanens arealdel tilhørende de utvalgte hensynssonene i Hønefoss vil videreføres i 

områdereguleringen, eller være grunnlag for bestemmelser.   
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kulturminneforvaltningen til uttalelse, jf. Pbl § 11-9 nr. 7.  

Kulturmiljøer og verneverdige enkeltbygg avmerkes med hensynssone c) 

bevaring av kulturmiljø (H570). Det må utarbeides bestemmelser til 

hensynssonen. 

 

Det gjøres oppmerksom på de fredete miljøene samt at Hønefoss stasjon er 

oppført i Landsverneplanen for jernbane og er kategorisert med “administrativt 

vern”. Begna bru nevnes også.  

 

Store deler av planområdet er utbygd og har derfor et lavt potensiale for funn av 

bevarte automatisk fredete kulturminner. Enkelte områder består fremdeles av 

utmark og her er potensiale for funn noe større. Det må utføres en registrering av 

områdene.  

  

Fylkeskommunen ber om at kap 3.2 henviser tydeligere til riksantikvarens NB!-

register, regional plan for kulturminnevern i Buskerud og kommunens 

kulturminneregistrering og avsatte bevaringsområder/hensynssoner i gjeldende 

planverk. 

  

Det anbefales at det tas tilbørlig hensyn til de lokale, regionale og nasjonale 

kulturminner og -miljøer. Det anbefales videre at ny bebyggelse utformes i 

samspill med den historiske bebyggelsen. Det er viktig å vurdere sumvirkningen 

av de enkelte byggetiltakene/byggeområdene. 

  

  

8 Jevnaker kommune 1. Jevnaker sentrums rolle opp mot Hønefoss som regionsenter må tas stilling til i 

det videre arbeidet. 

2. Jevnaker kommune ønsker å bli tidlig involvert og delta aktivt i prosjekter som 

kommer i kjølevannet av områdereguleringen, for eksempel en 

«Ringerikspakke». 

1. Dette er hensyn som sikres på Kommuneplannivå, og igangsatt arbeid med regional plan for 

Ringeriksregionen. 

2. Tas til orientering. 

9 Statens vegvesen 1. En helhetlig transportløsning for Hønefoss burde inneholde innfartsparkering 

og gang/sykkelveier ut til boligområdene. Avgrensningen av planområdet burde 

utvides slik at dette kommer med. 

2. Det bør utarbeides en kommunedelplan parallelt med områdereguleringen. 

Kommunedelplanen vedtas først. 

3. Samferdsel bør få en mer sentral plass i planprogrammet og planarbeidet. 

Transportutredningen må inneholde en transportmodell som beregner forventede 

trafikkstrømmer. 

1. Trafikkutredningens analyseområde vil dekke større områder enn planavgrensningen for byplanen, 

og ses i sammenheng med Ringeriksbanen og kobling til E16, og ny trasé for E16 Eggemoen – 

Nymoen.  

Igangsatt arbeid med sykkelstrategi har også et større analyseområde.  

2. Plantype har vært vurdert, det vises til utsendt planprogram samt saksfremleggets vurderinger. 

Planen vil fremmes som en overordnet områderegulering. Det er viktig å få på plass en slik plan så 

fort som mulig, for å styre videre bygging og fortetting og bygge opp under statlige investeringer i 

Ringeriksbane og E16. Eventuelle tiltak som pekes på i trafikkutredning og sykkelstrategi vil 

eventuelt reguleres i egne planer.  

3. Samferdsel er tilstrekkelig belyst i planprogrammet. Influensområde i trafikkanalysen er større og 

nytt trafikksystem for Hønefoss vil gå utover planavgrensningen og løses i andre planer. 

Transportutredning vil komme i utredningsfasen. Dette er beskrevet under utredningsprogrammet. 
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10 Ringerike kommune - 

boligtjenesten 

Det bør foretas en kartlegging og analyse av boligbehov for fremtiden. Dette vil ikke være utredningstema i områdereguleringen, men er viktig for kommunen som grunnlag 

for planlegging.  

11 Ringerike 

næringslivsforening 

1. Næringslivsforeningen mener det kan være klokt ikke å videreføre 

parkeringsforskriften når vi vet at bilen trolig vil få en helt annen status i 

fremtidens byutvikling.  

2. Trafikkløsninger må vies betydelig oppmerksomhet i det videre planarbeidet. 

Kommunen må ta styringen over trafikkløsningene ved enten å bygge på 

KVU’en som ble utarbeidet for noen år siden, eller raskt velge å gå en annen vei. 

3. Andre velutviklede byer har innført en «høykommersiell sone» i 

sentrumskjernen med egne bygningskrav i forhold til utforming og innhold. 

Næringslivsforeningen ønsker at Ringerike kommune skal gjøre det samme i 

Hønefoss. Innenfor denne sonen bør det stilles krav om at alle nye bygg skal ha 

næringsarealer i første etasje. 

4.  Flere næringsaktører og grunneiere er bekymret for fremdriften for 

områdereguleringen. Det pekes på kommunens måltall for veksten i 

innbyggertall og at dette krever en høy takt i bygging og ferdigstillelse av boliger 

for å imøtekomme vekst. Det poengteres at alle langt fremskredne og ikke 

kontroversielle planer må kunne fullføres også i prosessen hvor det arbeides med 

“byplan”. Det er ønske om en mer detaljert fremdriftsplan.  

5. Næringslivsforeningen tar for gitt at de har alle med seg når de mener at vi 

ikke kan stille oss slik at fravær av lokale planer for en forutsatt vekst, kan få lov 

til å gi grunn til tvil om riktigheten av å starte byggingen av Ringeriksbanen og 

E16 til den tid vi alle har kjempet frem. 

6. Foreningen ønsker at det rigges møteplasser hvor grunneiere får anledning til å 

føre dialog utenom folkemøter og informasjonsmøter. 

1. Det skal utarbeides en sykkel- og parkeringsstrategi. Denne, samt målsetninger for byutviklingen) 

vil ligge til grunn for eventuell ny parkeringsforskrift eller bestemmelser (parkeringsnorm) i 

arealplaner. 

2.  Trafikkløsninger vil være en svært sentral del av det videre planarbeidet. En utredning der 

helhetlig transportsystem, med et analyseområde som dekker større områder enn planavgrensningen 

for Hønefoss sentrum, vil utarbeides. Utredningen skal ta utgangspunkt i statlig regulering av 

Ringeriksbanen og E16 og regional transportanalyse/-modell som utarbeides i forbindelse med 

fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16, og KVU for Hønefoss. Første fase er en utredning av et 

framtidsrettet kollektivsystem der god kobling til Hønefoss stasjon med kollektivknutepunkt 

vektlegges. Kollektivtransporten skal ha prioritet i vegsystemet. Det utredes et hovedvegsystem for 

biltrafikk i Hønefoss med koblinger til ny E16.0-vekstmålet legges til grunn. Hovedvegsystemet må 

ses i sammenheng med framtidsrettet kollektivsystem Et hensiktsmessig og effektivt transportsystem 

må også løse interntrafikken, transportbehovet til jernbanestasjonen og i tillegg tilgjengeligheten til 

Hønefoss som kommunesenter og regionsenter (f.eks. innfartsparkering).   

Vekst i personbiltrafikk skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. Helhetlig og effektivt gang- 

og sykkelvegnett utredes. Sykkel, gange og kollektivbetjening skal gi konkurransedyktig reisetid 

sammenlignet med personbil. 

3. Konkrete plangrep for å gjøre Hønefoss attraktivt for handel og næring vil være tema i det videre 

planarbeidet, f.eks at nye bygg skal ha høye etasjer på bakkeplan. 

4. Håndtering av pågående planer og koordinering med områdereguleringen er temaer i egen sak som 

skal fremmes samtidig med sak om fastsettelse av planprogrammet. 

Mer detaljert revidert framdriftsplan for områdereguleringen ligger i planprogram til fastsetting.  

5. Håndtering av pågående planer og koordinering med områdereguleringen er temaer i egen sak som 

skal fremmes samtidig med sak om fastsettelse av planprogrammet. 

6. I planprogrammet vil opplegg for medvirkning detaljeres nærmere. I medvirkningsprosessen vil 

næringslivet, grunneiere og organisasjoner inviteres inn. Politisk forankring vil ivaretas. Dette vil 

danne et grunnlag for at parter som skal sikre gjennomførbarhet høres. 

 

 

12 Nordsia Vel 1. Ønske om god medvirkning. 

2. Nordsia Vel undres over at formannskapet, den 20.06.2017, anbefaler oppstart 

av områderegulering nr.431 – Omregulering for Hønefoss. Området omfatter 

bare en del av byen. Vi har ikke funnet at den grunnleggende planen for hele 

byen er ferdigbehandlet enda. 

3. Sentrumssonene er fulle av kulturminner og kulturmiljøer. Med den ønskede 

fortettingen mener Nordsia vel at dette kulturmiljøer og fortetting vanskelig lar 

seg kombinere. Nordsia vel mener at det er viktig å bestemme hvor den 

kompakte fortettingen skal være og hvor i byen kulturminnene og kulturmiljøene 

1. I planprogrammet vil opplegg for medvirkning detaljeres nærmere. I medvirkningsprosessen vil 

næringslivet, grunneiere og organisasjoner inviteres inn. Politisk forankring vil ivaretas. Dette vil 

danne et grunnlag for at parter som skal sikre gjennomførbarhet høres. 

2. Et planprogram er en plan for planen. Avgrensningen er fundamentert på faglige vurderinger og 

politiske føringer. Planprogrammet skal ligge til grunn for det videre arbeidet med områderegulering 

Hønefoss som vil erstatte eksisterende reguleringsplan fra 1976.  

3. Planen tar sikte på å sikre de samme hensynssonene (H570) som foreslått ved revidering av 

kommuneplanens arealdel. Her foreslås det å sikre 5 soner i Hønefoss og det er tatt stilling til hvor i 

byen kulturminnene og kulturmiljøene skal prioriteres. En av de foreslåtte sonene inkluderer 
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skal ha det sterkeste argument. Foreningen ønsker at flere verneverdige områder 

på nordsia blir tatt inn i punkt 3.2 og at dette punktet generelt blir utbedret. 

4. Det anmodes om at politikerne utarbeider en mer variert og detaljert 

overordnet fortettingsplan, som omfatter hele det utvidete sentrumsområdet. De 

områdene som strekker seg fra Almemoen til Hvervenmoen + vestover og 

østover fra sentrum. 

Det anmodes om at ordlyden på s. 20 i planprogrammet «en bymessig utforming 

og bebyggelsesstruktur» blir definert bedre. Historieskattene i byen må bygges 

fram, ikke ned. 

5. Mange i Nordsia Vel synes det er underlig at byens sentrum bare skal være 

rundt Søndre Torg og at den kompakte fortettingen skal starte rett på utsiden av 

dette torget. De ber politikerne lete etter gode, bærekraftige fortettingsområder i 

byen, men utenfor sentrum. I den forbindelse er det ønskelig med en snarlig 

utredelse av fortettingspotensialet ved Eikli, Benterud, vest for stasjonen, 

Krakstadmarka og øvre Hønengata. 

Nordsia Vel ønsker ikke et blinkende og ruvende høyhus rett ved siden av fossen, 

heller ikke boligbebyggelse på Tippen. Tippen burde i stedet få langt lavere 

bebyggelse. Områdene rundt elva og fossen bør bli som en kulturell, historisk og 

stemningsfull magnet for byen. Tippen foreslås av Nordsia vel tilrettelagt som 

opplevelsesområde.  

6. Foreningen ønsker reell medvirkning i planarbeidet. 

7. Velforeningen ønsker at målsettingen om at byen skal bli en kompakt by, skal 

fortettes innenfra og utover revurderes. 

Nordresida/Blyberghaugen/Lagesens gate/Hammerbrogate/Riddergården/Torvgata/Strandgata. Det 

vises videre til vedtatt Temautredning for kulturmiljøer i Hønefoss, med tilhørende forslag til 

retningslinjer. Det tas sikte på å innarbeide disse i plan, eller de vil være grunnlag for bestemmelser.   

4. Dette er areal som strekker seg utenfor planavgrensningen.  

5. Det videre planarbeidet skal ta tak de overordnede grepene og svare ut og legge rammene for 

fortetting i sentrum med bymessig utforming og bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, 

høyder, byrom, torg, møteplasser og parker. Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset 

vekst og bærekraft gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser. Bysentrum skal være et 

attraktivt og tilgjengelig sted å leve og være for alle befolkningsgrupper uavhengig av funksjonsnivå. 

Bysentrum skal styrkes som arena for handel, næring, kunnskap, kultur og opplevelser. En 

overordnet byanalyse skal ligge til grunn for beslutning i områdereguleringen. 

Utredning om fortettingspotensiale vest for stasjonen, Krakstadmarka, øvre Hønengata samt deler av 

Eilki og Benterud ligger utenfor planområde. 

Fortetting skal skje slik at flest mulig mennesker får gangavstand til daglige gjøremål, derfor kan 

man ikke fortette like mye overalt i Hønefoss – man må styre veksten for å bygge opp under dette. 

Fortettingen bør først skje rundt jernbanestasjonen og i kort avstand til denne. 

6. Det vises til pkt. 1. 

7. Hensynet til eksisterende bebyggelse og kulturmiljøer vil veies opp mot hensynet til videre 

utbygging og fortetting Målet om sentrumsfortetting er veloverveid og vil ikke revurderes. 

 

13 Petersøyas Venner 1. Petersøyas Venner mener Petersøya må være det viktigste blågrønne 

friområdet i Hønefoss, og ønsker derfor at Petersøya i planen blir lagt ut som 

friområde. 

I kommunens kartlegging av bynære friluftsområder, fra 2014, ble Petersøya 

definert som A-område. Petersøyas venner samlet i 2015 inn 2 500 underskrifter 

til støtte for bevaring av Petersøya som friområde. 

1. Petersøya vil inngå i kartleggingen over tilgjengelige grønnstrukturer. Områdereguleringen vil ha 

et sterkt fokus på å ta i bruk elva og tilrettelegge for ferdsel og opphold langs elva og flette 

elvelandskapet og sentrum sammen. Offentlige byrom, parker og blågrønne strukturer er et av de 

sentrale temaene i planprogrammet. 

  

14 Anne-Berit Haugen 

Rijken 

1. Hønefoss må bruke det som er spesielt og som gjør byen unik. 

2. Ønsker at det vurderes om det er bedre at fortettingen strekker seg jevnere 

utover, f.eks. Eikli/Benterud, rundt nordre del av Hønengata og vest for 

stasjonen. 

3. Ønsker en fortettingsanalyse inn i planprogrammet. 

4. Anmoder kommunen om å bruke kulturminner aktivt i byutviklingen. 

5. Det er nødvendig å ha en god arealplan i bunnen (s.19)Den grunnleggende 

arealplanen skal omfatte hele Hønefoss, slik at man får en helhetlig oversikt før 

man går nærmere inn på områdereguleringen. 

1. Tas til orientering 

2. Det foreligger politisk vedtak for planavgrensing, se sak 20/17, Formannskapet 2.  

Plantype er valgt, og områdereguleringen vil være overordnet, med krav til detaljreguleringer. 

Avgrensningen er fundamentert på faglige vurderinger og politiske føringer 

3. Analyser og utredninger kommer inn i neste fase av planarbeidet. Fortettingsanalyse vil være del 

av byanalysen. 

4. Planprogrammet vil henvise tydeligere til Riksantikvarens NB!-register, regional plan for 

kulturminnevern i Buskerud og kommunens kulturminneregistrering og avsatte 

bevaringsområder/hensynssoner i gjeldende planverk. 

5. Den gode arealplanen det er snakk om er områdereguleringen Hønefoss når den blir vedtatt. 
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15 Halvorsen og Reine AS 

på vegne av Tronrud 

Holding AS 

1. Ønsker at hele området som reguleres i områdereguleringen Soknedalsveien 5-

27 tas ut av områderegulering for Hønefoss. Et argument for dette er at området 

henger mer sammen med stasjonsområdet enn sentrum. 

Forslag til ny avgrensning ligger i innspillet. 

1. Plan ID 330 Soknedalsveien 5-27 er igangsatt med egen detaljregulering. Grensesnittet mellom 

Områdereguleringen, statlig detaljregulering og detaljregulering ID 330 vil avklares i det videre 

planarbeidet. 

16 Martin Amundsen 1. Deler av tomta Gnr./ bnr. 39/49 er delvis inne og delvis ute i foreslått 

avgrensning. Ønsker at området blir boligformål og at det ses på avgrensning for 

gammel reguleringsplan og avgrensning for områdeplan for Hønefoss 

1. Gnr. / bnr. 39/49 er tatt inn i planavgrensningen. Formålsavklaring er en del av den videre 

planprosessen. 

  

17 Jan H. Johansen 1. Reguleringsplan nr. 335 kan tas opp igjen og legges inn i områdereguleringen. 1. Denne planen ligger utenfor planområdet. Eventuelle behov for endringer vil tas i en senere 

behandling. 

18 Lillann og Reidar 

Aslaksrud 

1. Har negativ erfaring med støy i bygg med både bolig og andre formål. De 

anmoder sterkt om at det for bygninger hvor bolig er en del av 

reguleringsformålet velges (og håndheves) eventuelle kombinasjoner av 

reguleringsformål med stor hensyntagen til uheldige virkninger, ikke minst 

støyplager. 

1. Støyhensyn skal være en integrert del av selve plangrepet. 

19 Reidar Rokseth 1. Det anmodes om at Ringerike kommune bør satse mer på å gi barn og unge 

gode tilbud, også utenom de organiserte aktivitetene. 

2. Ønsker at det settes av et område til skatepark i byplanarbeidet. 

1. Planen legger opp til å sikre de offentlige byrom og parker som skal være attraktive for ulike aldrer 

og grupperinger i samfunnet. Det vil underveis i planprosessen sikres aktiv medvirkning fra grupper 

som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Gjennom planprosessen vil det forsøkes 

kartlagt hvordan gjøre sentrum bedre for barn og unge.  

2. Barn og unge vil underveis i medvirkningsarbeidet kunne være med å definere ønsker og behov, 

herunder ønske om skatepark. 

20 Harald Heggen Brørby 1. Eier Bloms gate 3 og ønsker størst mulig utnyttelse i reguleringsplanen. Han 

sier det bør være mulig å få en utnyttelsesgrad som er tilsvarende andre 

eiendommer i sentrum. 

1. Innspillet tas til orientering, men vil ikke medføre justeringer i planprogrammet. 
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21 Block Watne AS v/ 

Frank Engejordet og 

Bjørn Røgeberg 

1. Innspill til område tidligere regulert i Plan 64-51c Kvartal 51 C datert 

08.06.1979. Arbeid med ny plan ble midlertidig stanset i 2015, men det er ønske 

om å få inn disse ønskene i byplanen. 

Primært omhandler innspillet kvartalet sørvest for krysset Hønengata – Nygata. 

Dette ønskes avsatt til bolig/kontor med tilrettelegging for forlengelse av 

Parkveien i sydvestlig retning. Videre ber de om at det i dette området åpner for 

inntil 6 etasjer. Dette begrunnes i behov for fortetting og effektiv arealutnyttelse i 

sentrum. 

  

1. Planprogrammet har vært på høring for å innhente uttalelser både fra regionale myndigheter og 

andre. Uttalelsene blir vurdert og kommentert og danner grunnlag for endringer i planprogrammet. 

De konkrete planene som Block Watne AS tar med i sin uttalelse til planprogrammet vurderes i det 

videre planarbeidet, men vil ikke medføre justeringer av det konkrete planprogrammet som er en plan 

for planen. 

 

22 Jan Solberg  1. BA-tec har planer for utvikling av Hotell Ringerike, Citygården og 

Thoresengården. Ønskene for Hotell Ringerike er et nytt bygg på 9 etasjer. De 

nyeste delene av Citygården blir erstattet av et nybygg på 8 etasjer for bolig og 

næring, mens det er ønskelig å utvide Thoresengården med inntil 3 etasjer til 

boligformål. Ønsker ikke å bli satt unødvendig på vent som en følge av 

områdeplan Hønefoss. Planintensjonene er i tråd med målene i planprogrammet 

til høring. 

2. Nye reguleringsplaner som er i tråd med overordna mål og visjoner i 

planprogrammet og ellers uten interessekonflikter mellom rekreasjonsområder og 

utbyggingsområder, bør kunne behandles i planperioden før ny områdeplan 

vedtas, såfremt man stiller krav til dokumentasjon og utredning av viktige tema. 

3. Det bør vurderes frikjøpsordninger for henholdsvis parkeringskrav og 

lekeområder/ felles uteoppholdsareal i områder for fortetting. Temaene 

parkering/lekeområder bør være en del av utbyggingsavtalene. 

 

1. Arbeidsmøte avholdt. De konkrete planene som Jan Solberg tar med i sin uttalelse til 

planprogrammet tas med i det videre planarbeidet, men vil ikke medføre justeringer av det konkrete 

planprogrammet som er en plan for planen. 

2. Hva som er i tråd eller i konflikt med områderegulering Hønefoss vil bli klarere etter at 

utredningene er gjennomført. Dette gjelder alt fra trafikkbildet til uteoppholdearealer. 

3. Tas til orientering. Slike løsninger vil vurderes i det videre planarbeidet. 
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23 Bodil Anne-Lise 

Gusgaard og Eirik Ørbog 

1. Vi ber om at Løkka og Schjongstangen fjernes fra planarbeidet og at bo-

området beholder sin eksisterende reguleringsplan som er fra 10.04.2014. Dette 

er et intakt, velfungerende småhusområde med bo- og livskvalitet i den sydligste 

del av byen. Vekst i sentrum vil hovedsakelig komme i byens nordvestlige 

område med kollektivknutepunkt ved jernbanestasjonen. 

2. Ny bebyggelse i sentrum må ta hensyn til kvartalsstrukturen, verneverdig 

bebyggelse, kulturmiljøer og byggehøyde til nærliggende bebyggelse. 

3. Ønsker at det anlegges ny turvei (gang- og sykkelvei) langsetter Storelvas 

elvekant som binder sykkelveien i Ringeriksgata med den oppgraderte gang-

/sykkelveien fra Tippen til Petersøya. 

4. Ny nær ringvei på østsiden av Storelva og/eller tunnel/kulvert, f.eks. under 

nåværende hovedgjennomfartsåre, som slik kan tilbakeføres til en levende bygate 

i Hønefoss. 

5. Ønsker et administrativt vern av Schjongslunden slik en i dag har på Hovsenga 

slik at det ikke blir utbygd.  

6. Byens naturområder, de historiske bymiljøene på Sørsida og Nordsida og det 

moderne Hønefoss fra bydelssenteret Torget Vest, Øya-området til Tippen, er 

bærende strukturer som bidrar til å gjøre sentrum til et attraktivt sted å oppholde 

seg for alle befolkningsgrupper, som parallelloppdraget anbefalte – en 

aldersvennlig by med kvalitet.   

1. I oppstartssaken vedtok Formannskapet at Schjongstangen skulle innlemmes som del av 

planområdet. Dette vil videreføres som del av planen. Det vises til politisk sak 20/17, Formannskapet 

2. Løkka ligger inne for å ivareta overordnede plangrep, som blant annet turvei langs elva. Til 

orientering ligger Løkka inne som forslag til hensynssone i kommuneplanens arealdel. 

2. Verneverdig bebyggelse, kulturmiljø og byggehøyde vil ses på i det videre planarbeidet. Det vises 

til planprogram kapittel 5.1, Virkninger av planforslaget; Kulturminner og kulturmiljøer. En 

overordnet byanalyse skal ligge til grunn for beslutning i områdereguleringen. 

3. Dette vil utredes videre i planarbeidet. se kapittel 5.1, Virkninger av planforslaget; Landskap og 

blågrønn struktur. 

4. Transportsystem skal utredes i det videre planarbeid. Trafikkutredningen vil vurdere alternative 

transportruter for Hønefoss. 

5. Et administrativt vern av Schjongslunden er ikke tenkt gjennomført på nåværende tidspunkt. 

Schjongslunden har bl.a. en viktig rolle for utøvelse av friluftsliv og idrett i byen. 

6. Tas til orientering. 

 

 

24 Ole Haakon Opperud 1. Det må tilrettelegges for menneskelig nærkontakt med fossen og elva i 

fremtiden. 

2. Øyaområdet bør åpnes mot fossen og tilrettelegges for folks opplevelse av 

fossen. For eksempel et treforedlingsmuseum eller et elvekraftmuseum. 

3. Tippen bør i størst mulig grad tilrettelegges som park og aktivitetsområde. 

Petersøya må bevares som naturområde. 

Det bør etableres gangbro mot elveskråningen ved Søndre park med gangveg 

langs elva mot Schjongslunden. 

4. Bebyggelse bør konsentreres mellom Kongens gate og Holmboes gate, og 

område ved Hønefoss stasjon. Jernbanestasjonen bør flyttes sentralt i byen. 

Triangelet St. Olavsgate Stabellsgate og jernbanesporet bør benyttes til 

høyhusbebyggelse hvis stasjonen ikke kan flyttes. 

Meieriet og arealene vestover bør benyttes til høyhus. 

1. Byplan har som målsetting om å knytte elva og byen sammen gjennom økt tilgjengelighet og flere 

aktiviteter ved fossen og langs elvene. 

2. Reguleringsarbeid for Øya har stoppet opp som følge av innsigelse fra Statens vegvesen, etter 

offentlig ettersyn. Avklaringer knyttet til fremtidig transportsystem må gjøres i forbindelse med 

områdereguleringen. Øvrige innspill om opplevelsestilbud må tas opp i de enkelte 

detaljreguleringene innenfor områderegulering Hønefoss. 

3. Tippen, Petersøya, Søndre park og Schjongslunden vil inngå i kartleggingen over tilgjengelige 

grønnstrukturer. Områdereguleringen vil ha et sterkt fokus på å ta i bruk elva og tilrettelegge for 

ferdsel og opphold langs elva og flette elvelandskapet og sentrum sammen.  

4. Det vil i det videre planarbeidet utarbeides en overordnet byanalyse /urban analyse som vil se 

nærmere på funksjoner, bystruktur, høyder, signalbygg, plasser og gatenett. I denne analysen vil det 

tas sikte på å avklare hvordan byen vil fortettes, utforming av kollektivknutepunkt og avklaring 

omkring høyder. Plassering av jernbanestasjonen avgjøres av BaneNOR i deres statlige 

reguleringsplan Fellesprosjektet for E16 og Ringeriksbanen. 
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25 Tronrud Eiendom As 1. Det forutsettes at nye planer innenfor planområdet videreføres. Det forutsettes 

at igangsatte planer danner grunnlag for ny områdeplan. 

2. Usikker på om planområdet i tilstrekkelig grad vil gi rom for avklaringer av 

fremtidig vegsystem rundt stasjon. 

3. Grunneiere og næringsinteresser innenfor planområdet må også få medvirke i 

planarbeidet, gjennom arbeidsmøter underveis. Dette er nødvendig for å sikre 

realisering av utviklingsplaner. 

4. Fortetting innenfra og ut er viktig. Utbygging må skje kontinuerlig, og at 

veksten må styres i ønsket retning. Lokale byggeprosjekter er viktig for lokalt 

næringsliv og å samle opp alt til en bolk vil skape svingninger i arbeidsmarkedet 

i Ringerike og gi økte priser når byggingen igangsettes. 

5. Perioden mellom 1. gangs behandling og sluttbehandling bør strammes inn.  

6. Kommunen burde endre rutinene sine slik at man får tilbakemelding på at 

innspill er mottatt. I dette brevet bør fremdriften i planarbeidet fremgå. 

7. Hønefoss by må bli et attraktivt område for forretninger og annen 

tjenesteytende næring. Hønefoss bør derfor deles inn i soner, hvor man har 

handel og anen næring i 1. etasje. Boliger i 1. etasje burde ha økt takhøyde, slik 

at det er enklere å omdisponere dem hvis det er ønskelig på et senere tidspunkt. 

8. Kommunen bør gjøre parkering til en del av transportutredningen. En 

parkeringsforskrift for sentrum bør være så fleksibel at utbygging av 

bolig/næring kan gjennomføres med eller uten parkering. 

1. Gjeldede planer og eksisterende bebyggelse er del av grunnlaget for utformingen av 

områdereguleringen. Områdereguleringen vil være førende for detaljreguleringer innenfor 

planavgrensningen, og skal sikre gode overordnede grep og føringer.  

Pågående planarbeid er del av grunnlag for utarbeidelsen av planforslaget, men områderegulering 

kan konkludere annledes. 

2. Transportanalysen vil ta for seg et større område enn planavgrensningen til områderegulering 

Hønefoss, og framtidig vegsystem vil sikres i egen reguleringsplan. Det kan for eksempel bli aktuelt 

å fremme egen plan for utforming rundt intercitystasjon. 

3. Det vil legges opp til bred medvirkning underveis i planprosessen – dette inkluderer også 

møtepunkter med grunneiere og næringsinteresser innenfor planområdet. Medvirkningsopplegget 

detaljeres nærmere ved fastsettelse av planprogrammet. 

4. Tas til orientering.  

5. Det vises til lovpålagt høringsperiode og behandling av innspill etter 1. gangs behandling. Revidert 

framdriftsplan følger fastsettelsen av planprogrammet. 

6. Rådmann tar innspill om endrede rutiner om tilbakemelding på innspill, til orientering.  

7. Konkrete plangrep for å gjøre Hønefoss attraktiv for handel og næring vil være tema i det videre 

planarbeidet.  

8. Det vil utarbeides egen parkering- og sykkelstrategi. Denne vil samordnes med 

transportutredningen. Parkeringsstrategien vil blant annet se nærmere på hvilke tiltak som best kan 

sikre målet om nullvekst.  

 

26 Knut Helle 1. Ønsker å starte arbeid med detaljregulering av eiendommene Storgaten 15, 

Norderhovsgaten 24 og Sundgaten 6 parallelt med områdereguleringen for å 

følge opp hovedtrekkene i områdereguleringen. Han ønsker dialog med 

arbeidsgruppen og å delta på planverksted/temamøter. 

1. Tas til orientering, jf. avholdt oppstartsmøte. 

27 Knut Ridderhus 1. Det bør vurderes om områdene Eikli, øvre del av Hønengaten, gamle meieriet 

og Tolpinrud bør tas med inn i planen.  

2. Det må gis rom for en kvalitativ god byutvikling som ikke er trendbasert, men 

fundert på de kvaliteter som foreligger, historisk og visuelt, og fortolke dette over 

i et samtidsutrykk som de som er her nå, og i fremtiden kan glede seg over. 

1. Det foreligger politisk vedtak for planavgrensing, se sak 20/17, Formannskapet 2.  

Plantype er valgt, og områdereguleringen vil være overordnet, med krav til detaljreguleringer. 

Avgrensningen er fundamentert på faglige vurderinger og politiske føringer 

2. Tas til orientering. 
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28 Hans Bergan 1. Det er naturlig å starte fortettingen i Hønefoss rundt jernbanestasjonen. Da 

burde områdene på begge sider av stasjonen være med i planen. 

2. Det må gjøres en vurdering av byens rolle som handelssentrum. Ved å tillate 

handel utenfor byen, eksempelvis Hvervenmoen vil dette konkurrere med 

sentrum. 

1. Det skal fremmes en egen områderegulering for Soknedalsveien, her tas det sikte på høy 

utnyttelse.  

2. Det vil i planarbeidet ses på hvilke føringer som skal legges for etablering av næring i sentrum for 

å styrke Hønefoss som handelssentrum. Det vil ses til eksisterende handels- og byutviklingsanalyse 

samt suppleringer og oppdateringer av denne. Bestemmelser for områder som ligger utenfor 

områdereguleringens avgrensning må komme i andre planer. 

29 Ole Hervik Frantzen 1. Legg til rette for sykkel. Skill gående og syklende, sidestille syklende og 

kjørende. 

2. Området rundt fossen og elva må utnyttes bedre. 

1. Tilrettelegging for sammenhengende gatenett og sykkeltraseer er en sentral del i det videre 

planarbeidet. Hønefoss skal tilrettelegges slik at det blir attraktivt å gå og sykle i sentrum. 

2. Byplan har som målsetting om å knytte elva og byen sammen gjennom økt tilgjengelighet og flere 

aktiviteter ved fossen og langs elvene. 

30 St. Hanshagens 

boligsameie v/ Arnbjørn 

Moløkken 

1. Hvis Ankersgate, eller deler av denne, velges/berøres som en løsning for ny 

gjennomkjøringsvei nordover i Hønefoss må den av hensyn til miljømessige 

konsekvenser legges i tunnel.  

2. Sameiet ønsker en ny vurdering av trær regulert til bevaring på grunn av 

skygge, blader og rakler.   

Merknadene vurderes, som innspill til planarbeid, ved utarbeidelse av planforslaget. 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-1   Arkiv: L12  

 

 

 

Formannskapet 

 

 
 

Oppstart av 431- Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 
 

Forslag til vedtak: 

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn. 

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. 

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense. 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss. Planen skal utvikle en 

attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp og vekst i persontransport skal tas 

av kolletiv, sykkel og gange.  

Planen skal legge rammene for et styrket sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser. Planen skal tilrettelegge for trygge gang- og sykkeltraseer, lokalisere 

bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen og 

imøtekomme fellesprosjektets plan. Den skal knytte sammen eksisterende offentlige rom, 

parker og blågrønne strukturer, og etablere nye når byen fortettes. 

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum, 

for alle brukere av byen; beboere, næringsdrivende, grunneiere, investorer og besøkende. 

Planen vil ikke angi noe definert tidsperspektiv eller gyldighetsramme, men revideres ved 

behov når den ikke lenger fungerer hensiktsmessig. 

 

Plandokumentet vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske 

utviklings- og utbyggingstiltak i sentrum. Planen skal være tydelig og forutsigbar på 

overordnet rammeverk og viktige fysiske strukturer som grøntstrukturer, byroms- og 
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gatestrukturer og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer. Innenfor dette rammeverket må 

planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og spennende løsninger.  

 

Rådmann mener at forslaget er tilstrekkelig gjennomarbeidet og de temaer som bør utredes i 

prosessen er ivaretatt. 

 

Innledning 

Plan og bygningsloven § 12 bestemmer hvordan reguleringsplaner og prosesser skal være. 

§12–2 definerer en områderegulering, og en områderegulering kan gi krav om 

detaljregulering. Områdereguleringer som innebærer vesentlige endringer må følge §§ 4-1 og 

4-2. som gjelder planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredning. Det er også krav om 

blant annet fellesbestemmelser, kartgrunnlag, oppgaver og myndighet generelle 

utredningskrav og medvirkning i loven. 

 

Planprogrammet redegjør for planprosessen gjennom beskrivelse av formål, rammer- og 

retningslinjer, dagens situasjon, sentrale målsetninger, utredningsbehov, medvirkning og 

framdrift. Visjon og byutviklingsstrategi skal utformes som del av planarbeidet. 

Mandatet for igangsetting av arbeid med områderegulering for Hønefoss er beskrevet under 

tidligere behandlinger og vedtak. 

 

Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en innledende fase med formål 

om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen vil det bli vurdert om de 

prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med planen. Viktige vurderinger 

i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan legges opp til ulike 

detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en vurdering av om 

planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av pågående planer 

innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig fastsettelse av 

planavgrensningen. 

 

I 2014 vedtok kommunestyret å avvente oppheving av reguleringsplan nr. 64 (stadfestet i 

1976), som er dagens byplan for Hønefoss sentrum. Dette ble gjort for å legge til rette for en 

samordning med planarbeid for Ringeriksbanen, stasjonsområdet, og innfartsløsninger fra 

E16. Det ble vedtatt at 64-planen bør oppheves gjennom en planprosess hvor en ny plan 

tilpasset fremtidig behov erstatter den gamle.  

 

Parallelt med planarbeid for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for 

Ringeriksregionen, hvor målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette 

for en bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport. Den regionale planen vil 

blant annet munne ut i en tiltaksliste som kan videreføres i en eventuell bypakke og søknad 

om bymiljøavtale.  

 

For å løse transportsystemet og gi en bedre fremkommelighet i Ringeriksregionen kan det bli 

nødvendig å gjøre tiltak i vegnettet. Dette må til for å gi bedre fremkommelighet for buss, 

gange og sykkel. I og med at det totale transportnettet blir så omfattende endret med ny E16 

og Ringeriksbane må det vurderes endring og avklare prinsipper. Dette kan være at man skal 

kjøre inn til byen og ut igjen, i stedet for gjennom byen. Det bør vurderes gode løsninger som 

tangerer byen fremfor å belaste bykjerne. Innfartsparkering og nye bruer kan være en del av 

en slik løsning. Det bør legges vekt på å legge til rette for fremtidsrettet løsninger som 

autonome busser og andre utslippsfrie, støysvake løsninger som bedre passer inn i et trivelig 

bybilde. Noen av tiltakene vil være så omfattende at de vanskelig vil kunne finansieres over 
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fylkeskommunale og kommunale budsjetter. For Hønefoss sentrum er det en rekke 

utfordringer som skal løses og hvor plangrepene blir svært viktige. Dette forutsetter god og 

samordnet koordinering mellom fylkeskommunen, kommunene og staten for de ulike planene 

i regionen. Planprogrammet er utarbeidet av egne ressurser fra regionalt plankontor, ressurser 

fra Buskerud Fylkeskommune og konsulentbistand fra Asplan Viak. 

 

Beskrivelse av saken 

I dagens situasjon har Hønefoss bysentrum har en rik historie, interessant beliggenhet og 

variert topografi mellom elveløp. Elveløpet danner en barriere i byen, men er også en viktig 

kvalitet. Hønefoss har en historisk byplan som må bygges videre på. Bysentrum er til viss 

grad utflytende, preget av mye biltrafikk, store åpne parkeringsplasser, og uutnyttede 

bykvartaler. Viktige målpunkter som bussterminal og jernbanestasjon har plassering isolert fra 

hverandre, og jernbanestasjonen har uklar sammenheng med bysentrum. 

 

Planforslaget 

Planen skal legge rammene for fortetting og videre i bygging i sentrum med bymessig 

utforming og bebyggelsesstruktur, høy arkitektonisk kvalitet, høyder, byrom, torg, 

møteplasser og parker. Bysentrum skal bli mer kompakt og urbant, tilpasset vekst og 

bærekraft gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser. Bysentrum skal være et attraktivt 

og tilgjengelig sted å leve, og være for alle befolkningsnivåer uavhengig av funksjonsnivå.  

 

For å sikre en utvikling som bygger opp under, og utnytter potensialet som skapes gjennom 

etablering av Ringeriksbanen, og samtidig bevarer kvaliteter som gir byen særpreg og gjør 

Hønefoss til et attraktivt og godt sted å bo, arbeide og besøke, er det nødvendig å ha en god 

arealplan i bunn. Planarbeidet tar sikte på å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for valg av 

hvor og hvordan byen skal utvikles, og som gir forutsigbarhet og føringer som sikrer at 

utviklingen skjer i samsvar med ønsket utvikling.  

 

Overordnede mål for byutviklingen: 

 

1. Utvikle en attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. 

2. Skape en fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

3. Vekst i persontransport skal tas av kolletiv, sykkel og gange. 

 

Fire sentrale målsetninger er valgt for planarbeidet: 

 Kollektivknutepunktet i Hønefoss – lokalisering av blant annet bussterminal, drosjesentral, 

sykkelparkering – og tilknytning til jernbanestasjonen 

 Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser 

 Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel 

 Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksiterende, og sikre 

nye når byen fortettes 

 

Transportanalyse 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen.  

Planlagt etableringen av Ringeriksbanen og ombygging av Hønefoss stasjon er en utløsende 

faktor for planarbeidet. Med avkjøring fra ny E16 fra vest og ny trasé Eggemoen – Nymoen 

vil trafikkmønstrene og trafikktallene gjennom Hønefoss endres.  
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Boligfortetting, nærmiljø og bomiljø 

Det er ønskelig med flere boliger i og nær Hønefoss sentrum.  

Det er prognostisert sterk befolkningsvekst, samtidig er det behov for at veksten blir mest 

mulig basert på miljøvennlige transportformer, som lettest kan oppnås med bynære boliger. 

Bynære boliger bidrar også til aktivitet, trivsel og trygghet i sentrum.  

 

Mobilitet 

Flere store endringer av transportsystemet i Hønefoss vil påvirke trafikksituasjonen. I tillegg 

til virkning for det overordnete trafikksystemet vil dette også påvirke gatebruk, transport, 

mobilitet og trafikksikkerhet i Hønefoss sentrum. Hønefoss er lite tilrettelagt for syklister. 

Det mangler et enhetlig, sikkert og sammenhengende sykkelveinett.  

 

Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer 

Fortetting av byen stiller større krav til rekreasjonsarealer som er blå/grønne. Samtidig er det 

konkurranse fra utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse. Disse 

interessekonfliktene må avklares.  

Hønefoss sentrum har en interessant beliggenhet og variert topografi mellom elveløp. 

Elveløpet er en viktig kvalitet, som den blågrønne strukturen i byen må bygges opp om.  

 

Plantype, avgrensning og eiendomsforhold 

Planen fremmes nå som en områdereguleringsplan. Det vil være tids- og ressurskrevende å 

utarbeide en områderegulering for et så stort sentrumsområde. I en innledende fase i 

planarbeidet bør det vurderes om kommunen er mer tjent med å heller lage en 

kommunedelplan for sentrum, og utarbeide områdereguleringer for mindre områder parallelt 

med denne.  

 

En planavgrensning bestemmes av hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. Avgrensningen er gjort i samråd med Buskerud 

fylkeskommune.  

 

En stor avgrensning gir fleksibilitet som kan være avgjørende for å sikre helhetlige løsninger 

og gode forbindelser mot eksisterende løsninger utenfor planområdet. Dette er særlig relevant 

for samferdselsløsninger og blågrønne strukturer i sentrumsområdet.  

 

Alle grunneiere og berørte som ligger innenfor grensa og som berøres av grensen varsles. 

Grensen vil også være avgrensningen av den juridisk bindende planen. Planens 

influensområdet vil gå utover den formelle plangrensa, fordi det er nødvendig å utrede ulike 

temaer utover denne grensa. For eksempel når det gjelder transportutredningen, vil 

influensområdet gå helt ut til fellesprosjektets forslag til ny E-16. Forslag til ny E-16 

Nymoen-Eggemoen vil også ligge innenfor influensområdet fordi trafikkberegninger for 

denne strekningen vil redusere trafikken i Hønengata med 3000 ÅDT. Temakart for sykkel vil 

også gå langt ut over planområdet.  

 

Planen vil omhandle det sentrale sentrumsområdet, men ikke tilførselsveier fra ny E-16 inn til 

knutepunkt eller bysentrum. Tilførselsveier eller omklassifisering av veier må løses i andre 

planer, etter at arbeidet med områdereguleringen har gitt svar på hvilke andre behov som det 

er behov for. Det kan også gjelde andre nødvendige tiltak som vil være nødvendig å 



5 
 

gjennomføre. Arbeidet med en transportutredning er startet opp og gjennom framdriften av 

dette arbeidet vil en få en oversikt over tiltak som utløser andre planprosesser. 

 

Gjeldende og nye detaljreguleringer 

Gjeldende reguleringsplaner i Hønefoss sentrum består av et lappeteppe av planvedtak fra 

forskjellige tidsepoker. Den arealmessige største reguleringsplanen i sentrum er 

reguleringsplan nr. 64, vedtatt 20.12.76. Planen er omtalt i vedtaket i kommunestyret 

24.04.14, hvor det forutsettes at planen og tilhørende delplaner erstattes. Arbeid med de eldre 

reguleringsplanene blir sentralt i det videre arbeidet med områdereguleringen. Vedtatte planer 

av nyere dato vil hovedsakelig sys inn i områdereguleringen.  

 

Det er igangsatt arbeid med en rekke detaljreguleringsplaner i sentrum utenom 

fellesprosjektet. Planprosesser som startes opp nå må samordnes og koordineres med 

pågående prosesser. Det blir viktig med gjensidig informasjon og dialog. 

Det vil være mulig å utforme detaljregulering for kvartaler/delområder parallelt med at 

områdereguleringen utarbeides. Detaljreguleringen vil da kunne behandles samtidig med eller 

like i etterkant av områdeplanen. Det vil være mulighet for påvirkning gjennom drøftinger, 

men det kan ikke utelukkes at den kommunale områdereguleringen konkluderer annerledes 

enn det som er forutsatt i forslag til detaljregulering. I tillegg til parallell utarbeiding av 

områderegulering og detaljregulering, kan reguleringsplanforslag og byggesøknad utarbeides 

og behandles parallelt, jf. PBL §12-15. Det må i tilfelle være enighet mellom kommune og 

forslagsstiller om dette. Ved slike parallelle arbeidsformer som beskrevet foran, er det 

hensiktsmessig å koordinere prosessene slik at områdereguleringen og detaljreguleringer 

samordnes. 

 

Utredningsprogram 

I henhold til bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning 

skal planforslagets virkning på miljø- og samfunn utredes. Utredningsprogrammet er en svært 

sentral del av planprogrammet og vil beskrive temaer og problemstillinger som skal 

undersøkes. I tabellform vil det presenteres hvilke temaer som skal utredes og i hvilken form 

utredningene skal ha. Dette materialet benyttes videre inn i den samla konsekvensutredningen 

som skal utarbeides. Det bør vurderes nærmere i løpet av høringen av planprogrammet om det 

er hensiktsmessig at utredningsprogrammet formuleres noe enklere, ved at flere temaer 

utredes/beskrives enklere som del av planbeskrivelsen framfor egne rapporter eller notater. 

 

Prosess 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltagere, opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.  

 

Med bakgrunn innspill som kommer i høringsperioden, fastsetter kommunestyret endelig 

planprogram. Deretter utarbeides forslag til områdereguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning som legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Etter 

gjennomgang av innkomne merknader legges planen fram for kommunestyret til 

sluttbehandling. 
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Medvirkning 

Plan- og bygningslovens minstekrav til medvirkning omfatter høring og offentlig ettersyn av 

planprogram og planforslag. Kommunen har også et særlig ansvar for å sikre aktiv 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge gjennom 

for eksempel barnetråkkregistreringer. 

 

Det skal legges opp til en bred medvirkning underveis i planprosessen gjennom åpne 

informasjonsmøter og planverksteder / temamøter. Møtene vil bli annonsert i Ringerikes Blad 

og på kommunens internettside. Det vil være åpent for påmelding til 

planverkstedene/temamøtene, organisasjoner, lag og foreninger vil inviteres spesielt.  

 

Oppsummering av resultatene fra planverkstedene vil redegjøres for i planforslag som legges 

fram til politisk behandling. 

 

Fremdrift 

Framdrift vil henge sammen med avgrensning av planområdet, målsetninger for planarbeidet, 

plannivå og detaljeringsgrad, ressurser til arbeidet. Rådmannen kommer nærmere tilbake til 

framdrift ved fastsettelsen av planprogrammet.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Gjeldende planstrategi for Ringerike kommune ble vedtatt 29.09.16, sak 124/16. 

Handlingsprogrammet støtter opp om målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel og et av 

hovedsatsningsområdene er å tilrettelegge for vekst, økt verdiskaping og et robust næringsliv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04. 2015, er det poengtert at 70 % av av framtidig 

befolkningsvekst skal skje i Hønefoss. I gjeldende arealdel, vedtatt i 2007, er det meste av 

arealene innenfor planavgrnsningen til områdereguleringen avsatt til sentrumsformål, i tillegg 

til boligarealer. 
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I kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 30.04.2015, er et av de mest sentrale målene høy 

befolkningsvekst og at 70 % av framtidig bosetting skal skje i Hønefoss. Hønefoss skal være 

attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad. Ringerike kommune skal legge til rette 

for effektive samferdselsløsninger. 

 

I gjeldende kommuneplans arealdel 2007-2019, vedtatt 30.08.2007, er det meste av arealene 

innenfor planavgrensningen avsatt til sentrumsformål, i tillegg friområder, boligarealer 

områder avsatt til idrettsanlegg og annet byggeområde.  

 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Saken var oppe til behandling i mars 2017, 

men ble utsatt. Formannskapet ønsker workshop i forkant av behandling. Vekstmålet i 

samfunnsdelen ligger til grunn for arealdelen og utviklingen i Ringerike kommune. 

 

Grønn plakat for Hønefoss ble vedtatt 30.11.2000. Planen inneholder føringer for 

grøntstruktur, landskapsvurderinger og nærlekeplasser i Hønefoss.  

 

Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss vedtatt i 29.06.95, gjelder for området 

som er omfattet av 64-planene. 

 

I Kommunedelplan E16 Eggemoen – Nymoen anslår trafikkvurderingen en redusert 

trafikkbelastning på Fv 35 gjennom Hønefoss på opptil 20 %, dette er avhengig av løsning, 

Planprogram for KDP Eggemoen – Nymoen ble fastsatt i formannskapet 20.09.16 (sak 

175/16) 

 

Nytt hovedvegsystem i Hønefoss ble lagt frem til sluttbehandling 30.10.2008, sak 136/08. 

Alternativ 0+ ble vedtatt. Dette alternativet innebærer å utbedre eksisterende vegsystem med 

nye tilfartsveier og optimalisering av disse. Deler av sentrumsområdene i Hønefoss har siden 

1976 vært regulert til vegformål i reguleringsplan nr. 64 med tilhørende delplaner med 

kvartalsplaner som utfyller den opprinnelige planen. Her er det regulert inn en avlastningsvei 

som har en sammenheng med resten av vegsystemet i 64-planene. Kommunedelplanprosessen 

utredet mange alternative løsninger. Dette arbeidet kan benyttes og deler av det legges til 

grunn for å finne nye opptimaliserte løsninger basert på en annerledes situasjon enn i 2008. 

Etter kommunestyres vedtak i 2008 har det vært et politisk ønske om å avklare fremtidig bruk 

av områdene regulert til vegformål. 

 

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE) vil blant annet legge 

følgende føringer for planarbeidet for Hønefoss sentrum: 

 

 Plassering og utforming av knutepunkt på Hønefoss jernbanestasjon  

 Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne gi nye 

trafikkmønstre og trafikkbelastning. 

 

Ut fra planprogrammet til den statlige planen blir tilknytning mellom Hønefoss stasjon, 

sentrum og annet kollektivtilbud en viktig del av dette planarbeidet.  

 

Konseptutvalgsutredningen for transportsystemet i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) ble 

ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige strategier 

for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by, og det nære omland fram mot 2040. Vedtaket til 

kommunestyret er referert under. 
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Det skal utarbeides regional plan for Ringeriksregionen i perioden 2017 – 2020, i regi av 

Buskerud Fylkeskommune. Planen er en oppfølging av KVU Hønefoss og blir grunnlag for 

inngåelse av avtale med staten om bypakke og bompengefinansiering 

 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud skal legges til grunn i arbeidet med 

kommuneplaner og reguleringsplaner i fylket, og bidra til at kommunene får et 

styringsredskap i forbindelse med etablering av kjøpesentre og sentrumsutvikling. 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.15 skal legges til grunn for kommunenes arbeid med planstrategier og annet 

planarbeid. 

 

Juridiske forhold  

Krav om konsekvensutredning (KU) og planprogram: 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter 

plan- og bygningsloven. Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 

4.1 og KU-forskriften § 5. Fastsatt planprogram kan ikke påklages. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende byplan «64-planen» ble vedtatt 18.12.75. 

 

Vedtak i Formannskapet 02.12.2014 Sak: 208/14 : 

Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt 

i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel. 

 

Oppstart av områdeprogram for planarbeid i Hønefoss.  

Kommunestyre vedtok 27.08.2015, sak 104/15: 

1. Ringerike kommune starter arbeid med områdeprogram for planarbeid i Hønefoss  

2. Det skal gjennomføres en mulighetsstudie i form av parallelle arkitektoppdrag  

3. Det avsettes midler til arbeidet i Handlingsprogrammet 2016-2019. 
 

Det fremgår av saken at Ringerike kommune ønsker å ta i bruk «områdeprogram» i 

byplanarbeidet, som redskap for å korte ned planleggingstida og for å framskaffe tidlig vedtak 

om føringer for planarbeidet. 

 

Kommunestyrets vedtak 30.6.2016 i sak (109/16) om plansamarbeid i Ringeriksregionen: 

1. Kommunestyret godkjenner den fremlagte skissen for plansamarbeid i 

Ringeriksregionen. 

2. Kommunestyret ber rådmannen etablere dette samarbeidet så snart som mulig, 

rådmannen gis fullmakt til å inngå forpliktende samarbeidsavtale med partene. 

3. Økte kostnader innarbeides i fremtidige budsjetter. 

 

Følgende oppgaver legges til plansamarbeidet: 

• Regional plan for Ringeriksregionen 

• Kommuneplaner og kommunedelplaner for tettsteder 

• Reguleringsplaner som utløses av Ringeriksbanen og ny E16 

• Samarbeid og grensesnitt til statlig planlegging av Ringeriksbanene og ny E16 

• Bypakke/ bymiljøavtale 

• Utviklingsavtale med staten 
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Tabellen som viser tidsperpektivet viser at områderegulering skal være en del av oppgavene 

som skal gjennomføres. Dette fremgår også av modell som er skissert for samarbeidskoseptet. 
 

Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss, vedtatt i Kommunestyret 30.10.2008, 

sak 136/08:  

Forslag til Kommunedelplan for nytt hovedveisystem, alternativ V2, forkastes. 

Alternativ 0+ vedtas. 

.Rådmannen gis i oppdrag å utrede tiltak som på kort- og mellomlang sikt gir de beste 

trafikale løsninger og legger til grunn at dette arbeidet skjer i nært samarbeid med 

Statens vegvesen. 

4.Rådmannen gis i oppdrag og i forbindelse med kommuneplanarbeidet å utrede 

fremtidige løsninger med utgangspunkt i alternativ 0+, herunder blant annet 

vurdering av forbindelse mellom Kongens gate og Hønengaten og tverrforbindelsen 

mellom Kongens gate og Støalandet, samt alternativene S1 og tverrforbindelsen T3. 

Det legges til grunn at utredningene med alternative løsninger gjøres i nært 

samarbeid med Statens vegvesen. 

5.Kommunestyret ber rådmannen søke å fremskynde ferdigstillelse av stamvegen Rv 

35 Nymoen – Eggemoen. 

6.Det legges frem en fremdriftsplan i første møte i 2009. 

 

Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15: 
 

1. Ringerike kommune mener at ingen av konseptene ser ut til å løse utfordringene for 

fremtidens transportsystem og forhold knyttet til arealbruk og utbygging i Hønefoss 

når Ringeriksbanen blir bygd. 

2. Ringerike kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at Miljøkonseptet 

legges til grunn for videre planlegging i Hønefoss. 

3. Miljøkonseptet løser ikke den totale trafikkbelastningen for byen Hønefoss i framtiden. 

En kombinasjon med nye elementer fra Sentrumskonseptet må derfor medtas i den 

videre planleggingen, herunder trafikkavviklingen til/fra jernbanestasjonen hvis 

plasseringen blir i sentrum. 

4. Kommunen vil ha en sentral rolle i videre planlegging og ved gjennomføring av en 

eventuell Bypakke Hønefoss. KVU Hønefoss skal danne grunnlag for regjeringens 

konklusjon om videre planlegging. Endelig avgjørelse sentralt må derfor oppfattes 

som logisk og kunne aksepteres av lokalsamfunnet. 

 

Andre relevante vedtak:  

 Kommunal planstrategi 2016-2020, vedtatt i Kommunestyre 29.09.16, sak 124/16. 

 Plansamarbeid i Ringeriksregionen, vedtatt i Kommunestyre, 30.06.2016, sak 109/16 

 Konseptutvalgsutredning for transportsystemet i Hønefoss (KVU Hønefoss), vedtatt i 

kommunestyret 27.08.2015, sak 103/15. 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt i Kommunestyret, 30.04.2015 sak 

62/15. 

 Reguleringsplan 64 og forholdet til de pågående samferdselsprosjektene – framdrift og 

planprosess, vedtatt i Kommunestyret 24.4.2014 sak 59/14.  

 Ringerikspakka vedtatt oppstart i Kommunestyret 02.12.2010 sak 130/10 (10/2547-3) 
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Økonomiske forhold og prosess 

Området som er varslet regulert er anslagsvis i størrelsesorden 1,4 km2. 
Arbeidet med en så stor og komplekst plan er vanskelig å prise da prosessen kan bli svært 

tidkrevende og uforutsigbar. Det er derfor ikke mulig å gi et kostnadsoverslag for planarbeidet 

før det er mer konkretisert, gjennom for eksempel en innledende fase. 

  

Fra planprogrammet: Etter vedtak om høring av planprogram vil det bli igangsatt en 

innledende fase med formål om å definere og detaljere det videre planarbeidet. I denne fasen 

vil det bli vurdert om de prosessene det er lagt opp til er hensiktsmessige for formålet med 

planen. Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det 

kan legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort 

en vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig 

fastsettelse av planavgrensningen. 

  
Derfor foreslås det en tre trinns-rakett der innledende fase (fase 1) må gjøres før man kan 

prise fase 2 og 3: 
  
Fase 1 - Innledende fase  

Hensikt: Klargjøre problemstillinger, utfordringer, mål og strategier. 

Definere og detaljere det videre planarbeidet med tydelige framdriftsplaner  

Vurdere planprosess og planens detaljeringsnivå. I denne fasen vil det være viktig å rigge 

organiseringen av prosjektet. Forslaget er at innledende fase starter med en workshoper/åpne 

møter med politikere og grunneiere. Omfanget av en slik fase vil være usikker, men 

anslagsvis antas et ressursforbruk på i størrelsesorden kr 500` – 750.000, avhengig av 

kommunens interne ressursbruk. Det forutsettes da at kommunen selv tar 

merknadsbehandling i forbindelse med oppstart av planen (omfang ca 2 timer pr merknad) 

  

Fase 2 – Plangrunnlag  

Hensikt: Få opp et plangrunnlag som viser de strukturelle grepene i planen, mobilitet og 

byrom, parker og blå-grønnstruktur. Enighet om hva som skal reguleres og planavgrensning. 

Viktige vurderinger i denne fasen vil være hvor detaljert planen skal være, og om det kan 

legges opp til ulike detaljeringsnivå for enkelte delområder og tema. Det vil også bli gjort en 

vurdering av om planen kan deles i mindre planer, med egen fremdrift. Håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares, og det må foretas en endelig 

fastsettelse av planavgrensningen. Denne fasen må mest sannsynlig suppleres med 

mulighetsstudier for områder som det ikke ligger føringer for eller for å få sikret 

sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur. Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i 

forhold til medvirkning, planavgrensning og prosess som vanskelig lar seg prise. 

  

Fase 3 – reguleringsplan med KU (fram til 1. gangs behandling), Plankart, planbestemmelser, 

planbeskrivelse, KU med nødvendige tema (trafikk, støy, geoteknikk, flom, rekreasjon, blå-

grønn struktur, sosial infrastruktur, kulturminner osv), møteserier mellom eventuelle 

konsulenter, kommunen og eksterne (myndigheter, grunneiere), oppdragsledelse og KS. 

Denne fasen vil inneholde en stor usikkerhet i forhold til medvirkning og prosess som 

vanskelig lar seg prise. 

 

Det er ikke gitt noe pristilbud på et slikt arbeid, men grove erfarinstall tilsier at dette arbeidet 

kan koste fra 3,5 – 7-8 millioner.  
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Behov for informasjon og høringer 

Forslag til planprogram skal sendes på høring og offentlig ettersyn før det fastsettes i 

kommunestyret. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes og blir eventuelt innarbeidet i 

planprogrammet. Det legges opp til en bred medvirkning under høring av planprogrammet. 

Planprogrammet angir i kapittel 6.3. «Medvirkning» hvordan kravet om informasjon og 

medvirkning i planprosessen skal ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet overordnet plan 

for Hønefoss. En sentrumsplan vil kunne ha form som en kommunedelplan etter reglene i 

plan og bygningsloven kap. 11 eller en områdereguleringsplan etter reglene i kap. 12 i samme 

lov. 

 

En områdereguleringsplan er en mer ressurskrevende og tidkrevende planprosess enn en 

kommunedelplan. Den gir et bedre styringsverktøy og flere avklaringer i selve planen, slik at 

plankrav kan unngås i større grad. Plandokumentet vil bestå av et plankart med bestemmelser 

og retningslinjer. Plankart og bestemmelsene vil være juridisk bindende, mens retningslinjene 

vil utdype hva som er ønskelig. Intensjonen er at områdeplanen skal være direkte grunnlag for 

byggesaksbehandling. Planen vil så langt mulig ikke inneholde plankrav om utarbeiding av 

detaljreguleringsplan, men for enkelte områder hvor avklaringer ikke vil kunne gjøres på 

sentrumsplannivå, vil dette likevel bli aktuelt. Sentrumsplanen skal inneholde en prioritering 

av de viktigste strategiske tiltak og prosjektene. Denne skal tas videre inn i kommunens 

handlingsprogram der kostnader skal inngå.  

 

En kommunedelplan er en overordnet plan som kan utarbeides for bestemte områder, temaer 

og virksomhetsområder. Med å velge kommunedelplan som plantype kan prosessen fra 

kommunedelplan fram til byggesak skje på følgende måte: kommunedelplan – områdeplan – 

detaljplan – byggesak. 

 

En kommunedelplan er en mer overordnet plantype, mens en områdereguleringsplan er mer 

detaljert og gir samtidig større rettigheter for berørte grunneiere og naboer som vil bli direkte 

underrettet om mulighet for å påklage planvedtaket. Valg av plantype må gjøres i 

planprosessen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det legges opp til at formannskapet, som styringsgruppe, skal avklare prinsipielle spørsmål 

underveis i prosessen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som viktig å få på plass en reguleringsplan som vil være et forutsigbart 

styringsverktøy for ønsket vekst og fremtidsrettetutvikling for regionhovedstaden Hønefoss. 

 

For Hønefoss sentrum er det en rekke utfordringer som skal løses som gjør at plangrepene blir 

svært viktige. For å oppnå målet i kommuneplanens samfunnsdel om at Hønefoss skal være 

det mest spennende vekstområdet på Østlandet, må det bygges opp under de store 

samferdselsinvesteringene som kommer. Det må tilrettelegges for befolkningsvekst og nye 

arbeidsplasser. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen Hønefoss vil 
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være en sentral del av planarbeidet, og et overordnet veisystem og knutepunktsutvikling skal 

prioriteres. 

 

Det er gjort en vurdering av hvilke plantype som egner seg best til formålet med overordnet 

plan for Hønefoss. Rådmann anbefaler oppstart av områdereguleringsplan Hønefoss, selv om 

prosessen kan bli krevende. Det er mange elementer som gjør at en detaljert plan med stort 

omfang kan kreve mye ressurser og økonomi for å gjennomføres. Fremdriften avhenger også 

av eventulee innsigelser fra andre myndigheter. Underveis i planprosessen skal det vurderes å 

dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og plangrense.  

 

Planavgrensning er vurdert ut fra hvilke forhold planen tar sikte på å løse. Forslag til 

planavgrensning muliggjør å erstatte 64–planen, vurdere kollektivknutepunkt og 

trafikkløsninger for sentrum, og er samtidig tilpasset til Bane Nors planområde for 

Ringerikesbanen med InterCity-stasjon. 

 

I fasen etter høring av planprogrammet skal detaljeringsnivå i ulike deler av 

områdereguleringen vurderes. Rådmannen drøfter rundt dette. Detaljeringsnivå vurdres i løpet 

av hele planprosessen. 

 

Formannskapet gir administrasjonen fullmakt til å legge ut planprogrammet til offentlig 

ettersyn på grunnlag av innspill fra møtet. Nødvendige justeringer og oppdateringer kan også 

foretas. Rådmannen skal avholde internt møte med relevante enheter i kommunen før 

planprogrammet fastsettes. Innspill herfra vurderes innarbeidet i planprogrammet. 

 

Det legges opp til en bred medvirking under høring av planprogrammet. 

 

Rådmann mener at forslaget med tilhørende temaer som skal utredes, i tilstrekkelig grad er 

ivaretatt på nåværende tidspunkt i planprosessen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

leder: Grethe Tollefsen 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Vedlegg 

 

Forslag til planprogram 

Planavgrensning 

Oppsummering fra workshop i kommunestyret 15 desember 

 

Utrykte vedlegg: 

 

Kommunedelplan for gående og syklende: 

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Kommunedelplan-for-gaende-og-syklende/ 

Oppstart av områdeplanarbeid i Hønefoss, sak 104/15: 

http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-

styring/sru/#se:mote/moteid:1590/utvalgid:667 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-

kommunal-planlegging/id2416682/ 

Fylkesdelplan for handel og senterstruktur:  

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strate

gier/Fylkesdelplan%20for%20handel,%20service%20og%20senterstruktur%20i%20Buskeru

d.pdf 

KVU Hønefoss 

http://www.ringerike.kommune.no/Global/miljo_areal/ABY/KVU%20H%c3%b8nefoss/KVU

-rapport%20mars%202015.pdf 

Saksframlegg og møteprotokoll «Plansamarbeid i Ringeriksregionen» 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-5  Arkiv: L12  

 

Sak: 20/17 

 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn. 

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. 

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense. 

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen. 

 Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.06.2017: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) p.v.a. SP fremmet følgende forslag: 

« I planavgrensningen gjøres den endring at planområdet utvides til å følge Randsfjordbanen til 

den krysser Hønegaten, for deretter å følge Asbjørnsens gate frem til elven. Planavgrensningen 

følger deretter elven ned til broen over til Vesterntangen». 

< 

Følgende omforent forslag ble fremmet av H, AP og SP i møte: 

 «Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen». 

 

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende anmodning p.v.a H og AP: 

«Følgende skal stå i ordførerens brev som følger planen til høring: 

 Formannskapet vil med bistand fra administrativ prosjektledelse arrangere 

planverksteder for Kommunestyret og befolkning/næringsliv. Formannskapet vil 

underveis i planprosessen tilrettelegge for arbeidsmøter/tema møter og høringer. Dette 

for å sikre deltakelse, forankring og eierskap i planprosessen. 

 

 Rådmannen bes om å legge frem 3 alternative datoer for ferdigstillelse av planen, med 

utgreing av ressursbehov. Dette for å få planen til endelig behandling så fort som  

mulig». 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Hans-Petter Aasens (SP) forslag p.v.a SP falt med 2 stemmer (SP). 

Omforent forslag fremmet av H, AP og SP ble enstemmig vedtatt. 

Dag Henaugs (H) anmodning ble enstemmig vedtatt. 
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Uttalelse til varsel om oppstart- Områderegulering Hønefoss 
 
Viser til varsel om oppstart av områderegulering Hønefoss.  
 
Statsbygg gjør oppmerksom på at varslet plangrense overlapper med plangrensen til områderegulering for 
Kunnskapsparken Ringerike. Områdeplan for kunnskapsparken har vært på høring, men er ikke endelig 
vedtatt.  
 
Statsbygg ber om å bli orientert om det videre planarbeidet med områderegulering Hønefoss, og 
eventuelle konsekvenser for det pågående arbeidet med områdeplan for kunnskapsparken.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Nina Ødegaard Mari Magnus 
avdelingsdirektør seniorarkitekt 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering 
for Hønefoss og forslag til planprogram 
 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med områderegulering med 
tilhørende planprogram for Hønefoss. Hensikten med planarbeidet er blant annet å 
legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss sentrum som et attraktivt, 
kompakt og bærekraftig regionsenter. Vi mener det er positivt at Ringerike kommune 
har startet opp et planarbeid for Hønefoss sentrum for å legge til rette for fortetting og 
videre utvikling av sentrumsområdet. Spesielt med tanke på planene for Ringeriksbanen 
og befolkningsveksten som kan komme som følge av dette. I det videre planarbeidet ber 
vi om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, 
naturmangfold, friluftsliv, klima og energi og universell utforming blir tilstrekkelig 
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Fylkesmannen viser til brev av 4. juli 2017 med varsel om oppstart av arbeid med 
områderegulering med tilhørende planprogram for Hønefoss. 
 
Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for en god og helhetlig utvikling av 
Hønefoss sentrum som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. 
 
Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen vil først vise til at vi mener det er positivt at Ringerike kommune har startet 
opp planarbeid for Hønefoss sentrum. Planene for Ringeriksbanen og ny jernbanestasjon vil 
kunne medføre at befolkningsveksten og presset på nye boliger vil øke betydelig i årene som 
kommer. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for et planverk som kan møte dette 
presset. 
 
Som en del av dokumentasjonsunderlaget for Ringeriksbanen kommer det frem at Hønefoss 
er en bilbasert by hvor en stor del av transporten løses med bil fremfor gange, sykkel og 
kollektive transportformer. Videre har Ringerike kommune utredet et betydelig 
fortettingspotensial i sentrumsområdet. Det er derfor viktig at Ringerike kommune legger til 
rette for en sentrumsplan som får ut dette potensialet og som bygger opp under det nye 
knutepunktet som er under planlegging. 
 
Vi viser i den sammenheng til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at 
utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. 
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En viktig føring her er at potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder. 
Planene bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. Videre skal veksten i 
persontransporten i storbyområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Når det gjelder forslag til planprogram og videre utredninger, mener vi at planprogrammet har 
med seg de temaene som er aktuelle for å avklare konsekvenser for våre ansvarsområder. 
 
Vi vil likevel anføre følgende som viktige innspill til det videre planarbeidet: 
 
Støy- og luftforurensning 
Fylkesmannen minner om at støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016. Nye boliger med 
uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med retningslinjen. 
Med utgangspunkt i at planområdet omfatter sentrumsområdet av Hønefoss kan det 
aksepteres avvik fra de anbefalte støygrensene ved dokumentert behov, forutsatt at alle 
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett 
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også 
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Vi anbefaler at Ringerike kommune vurderer hvilke deler av planområdet som 
avviksbestemmelsene skal gjelder for. I den sammenheng vil vi vise til at det ikke vil være 
naturlig at boligområdet ned mot Schjongslunden blir tatt med over områder hvor 
avviksbestemmelsen skal gjelde for. Dette må være områder som ligger nært 
kollektivknutepunktet og som det av hensyn til høy arealutnyttelse og nasjonale føringer for 
samordnet areal- og transportplanlegging åpnes opp for å akseptere avvik fra de generelle 
kravene i støyretningslinjen. 
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av 
støyforhold i tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om 
rammetillatelse skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Videre må det innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før 
boligene kan tas i bruk. Vi ber om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle 
nødvendige støytiltak innarbeides i planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
T-1520 må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med 
god luftkvalitet. Det er imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å 
redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart 
holdning til hvor nye boliger lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger.  
 
Barn og unge 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. 
Vi viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering 
av lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og 
tilstrekkelige arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak 
ikke kan aksepteres som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved 
en eventuell omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de 
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rikspolitiske retningslinjene krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de 
generelle kravene til lekemuligheter kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker 
skolevei. 
 
Landskap, natur og friluftsliv 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom 
bestemmelser om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om 
landskapsverdier og ivareta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den 
europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. 
 
Videre viser vi til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og 
livskvalitet. Her er hovedmålsettingen at befolkningen driver jevnlig med friluftsliv og at 
friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det offentlige friluftsarbeidet. Dette innebærer blant 
annet at friluftsliv i og ved tettsteder skal prioriteres og at områder sikres. Her går det blant 
annet frem viktigheten av å legge til rette for enkel tilgang til grøntområde/friområde eller 
sammenhengende sti-/turveinett innen 500 meter fra den enkelte bolig. Schjongslunden, St. 
Hanshaugen og Petersøya bør i den sammenheng sikres i planen som friområder i tråd med 
gjeldende kommuneplan.  
 
Vi mener det er positivt at det i planprogrammet er vektlagt viktigheten av å ivareta viktige 
blågrønne strukturer. Randselva og Storelva med tilhørende kantsoner utgjør viktige 
landskapselementer i bybildet. Videre vil vi vise til at randsoner langs vassdrag er blant de 
mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. 
Kantsoner er viktige som trekk- og spredningsveier for dyre- og plantearter. I tillegg utgjør 
vassdragsnaturen et viktig element i friluftssammenheng. Vi viser til St. meld. nr. 26 (2006-
2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, hvor det er føringer om at vassdrag 
skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter 
og vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser.  
 
Vi viser også til Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 
2009 er det fastsatt mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Som en del av planarbeidet må 
det derfor redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking 
i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Klima- og energi 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 
(2011–2012) Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for 
fjernvarme. Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
Kommunen kan også utenom tilknytningsplikt stille krav om tilrettelegging for forsyning av 
vannbåren varme til ny bebyggelse, jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 8. Det må da 
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vurderes om vannbåren varme vil kunne være hensiktsmessig, og at det settes av areal til 
rørtraseer, varmesentral og lignende. 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og at det legges til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger 
for gående og syklende med god tilgjengelighet i sentrum og til jernbanestasjonen som viktig 
kollektivknutepunkt. Det må også vurderes om det er behov for tiltak for å sikre god 
tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Vi mener det er positivt at sammenhengende 
gangveier, turveier og snarveier/smett er noe som skal vurderes og sikres i planen. 
 
Universell utforming 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det 
må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi 
viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og 
Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Risiko og sårbarhet 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
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Oslo kommune
Byrådsavdeling for byutvikling MOTTATT 2 $ wr¡,1û17

Byrådens sak

Byrddens sak nn: l5/20n
Vedt¡ksdato: 28.09.2017

Vår ref. (saksnr.): 2CIfl43876-5

Arkivkode t 512

OPPSTART AV PLANARBEID OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR
OMR^ÅDEREGTJLERING HøNEFOSS. OSLO KOMMT,'NES UTTALELSE

Saksfremstilling:

Det vises til brev av 04.07.2017 fra Ringerike kommune vedrørende oppstart av planarbeid og
fonlag til planprogram for områderegulering Hønefoss som er lagl ut på høring med frist for
uttalelse innen 09. I 0.201 7.

Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret delegert
til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av 03.07.2001, sak

1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo kommunes hørinssuttalelse:

Det vises til Ringerike kommunes varsel om oppstårt av planarbeid og forslag til planprogram for
områderegulering llønefoss. Oslo kommune er positiv til at Ringerike kommune har startet opp et
planarbeid for å legge til rette for en god og helthetlig utvikling av Hønefoss som et kompakt,
urbant og bærekraftig regionsenter.

Rundt 1000 personer pendler fra Ringerike kommune til Oslo, og kommunens arealplanlegglng
spiller en viktig rolle for üansportutviklingen i vestkorridoren. Innfartsårene gjennom Oslo vest er
allerede sterkf cafikkbelastet. Det er byrådets mål å redusere all biltrafikk i Oslo med en fredel
innen 2030, sammenliknet med 2015. Et viktig bidrag for å nå dette målet er at biltafikken inn til
Oslo også reduseres. Oslo kommune er derfor opptatt av at Ringefüe kommune legger til rette for
at en sterre del av pendlergruppen velger klimavennlige fansportformer fremfor privatbilen. Ved
etablering av Ringeriksbanen og ny El6 vil Hønefoss få en befydelig befolkningsvekst og enda

flere enn i dag vil trolig pendle i retning Oslo. Med togstasjon i Hønefoss er potensialet stort for
at en stor andel av disse reisene, og reiser som i dag foretas med bil, kan gjøres kollektivt.

I forslag til planprogrammet understrekes det at byplanen må legge til rette for utvikling av et
veisystem som reduserer det samlede transportbehovet. Det skal også satses på sykkelbyen. I üåd
med dette foreslår Oslo kommune at disse satsingene konkretiseres under punktet
transportutedninger i virkninger av planforslaget (side 23). Virkningene av fansportsystemet på



a

trafikken inn mot Oslo bør også ufredes.

Oslo kommune forutsetter at områderegulering for Hønefoss følger Osloregionens areal- og
transportstategi samt nasjonale føringer for samordnet a¡eal- og transportplanlegging. Det er et
måJ at personhansportveksten i byområder skal tas med kollektivtansport, sykkel og gange. Dette
forutsetter en kompakt og bymessig utvikling av Henrefoss sentum med boligcr i gangavstand til
arbeid, handel og tjenester. Spesielt i nærheten til togstasjonen er det viktig at det legges til rette

for en høy arealutryttelse. Store deler av dagens sentn¡msområde brukes til overflateparkering.
Oslo kommune anbefaler at disse områdene brukes til tansformasjon, og at overflate- og
gateparkering reduseres til et minimum. Redusert tilgang til parkingsplasser er et effektivt
virkemiddel for å fll flere til å reise kollektivt sykle og gå. Oslo kommune er derfor opptatt av at
det legges til rette for en resniktiv parkeringspolitikk samtidig som premissene for de gående,

sykle,nde og kollektiweisende forbedres.

For øwig forvente¡ Oslo kommune at hensynet til vanr¡kvaliteten i Hols{orden ivaretas.

for byuwikling

E. Ma¡cussen
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3502 HøNEFOSS

Vår dato: 09.70.2017
Deres dato: 04.07.20t7

Vårreferanse: 20771L5L29-2
Deres referanse:

Vår saksbehandler:
terje Ø. Lønseth, tlf. 32 80 87 06 Dokid;

17084851
(17t137e-48)
Varsel om oppstarl -
Områderegu¡ering Hønefos5

PlanlD 43t - Områdereguler¡ng for HØnefoss - Ringerike

kommune - varsel om oppstart

Vi viser til brev datert 4. juli 2Ot7 med varsel om oppstart av planarbeid for områderegulering for
Hønefoss i Ringerike kommune. HØringsfrist er 9. oktober 20L7.

KORT OM PLANEN

Planområdet omfatter sentrale deler av Hønefoss.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss, som

et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter, med en tydelig identitet og et bredt utvalg av

funksjoner. I tillegg skal planen gi overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles. I

HØnefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer, ved å

tilrettelegge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum, i samsvar med målet i

kommuneplanens samfunnsdel- Hønefoss skal være det mest spennende vekstområdet på

Østlandet. En bærekraftig og funksjonell l6sning for trafikkawiklingen i Hønefoss vil være en

sentral del av arbeidet. Det tas sikte på å avregulere gjeldende reguleringsplaner som overlappes

av ny plan.

Planforslagets virkning på miljø- og samfunn skal utredes, jf. bestemmelser gitt i plan- og

bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning.

REGIONALE FøRINGER FOR PLANARBEIDET

Regionale planer er retningsgivende for kommunal planlegging. Vi savner at regionale planer er
oppført i blant rammene og premissene for planarbeidet. Vi gjØr oppmerksom på følgende

regionale planer og ber om at de føres opp som i kapittel 2 i planprogrammet:

¡ Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
o Regional plan for kulturminnevern i Buskerud (vedtatt 27. april2OLT\
o Arbeidet med Regionalareal- og transportplan pågår. Planforslaget er på høring tom27

oktober 2017
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Arbeidet med Regional areal- og transportplan pågår. Planforslaget er på høring tom 27. oktober
20L7.

Forholdet mellom områdeplanen og forslag til kommuneplanens arealdel som har vært på høring

er omtalt I fylkeskommunens høringsuttalelse i brev oversendt til kommunen 1. septerntrer 2017.

Fylkeskommunen ber om at dette tas med videre i arbeidet med områdeplanen.

PLANFAGLIGE MERKNADER

Planprogrammet er inndelt i på følgende måte:

-Rammer og premisser for planarbeidet

-Sentrale tema i planarbeidet

-Forslag til utredningsprogram

-Planprosess og framdrift

Forslag til utredningsprogram

Planprogrammet kan i korte trekk beskrives som en plan for planen. Planprogrammet er nå ute til
høring for å innhente uttalelser både fra regionale myndigheter og andre som har interesse i

planarbeidet. Etter at uttalelsene er kommet inn, blir de behandlet og kommentert. Gjennom

behandlingen av uttalelsene vurderes om det er grunnlag for endringer i planprogrammet. Det er

forma nnska pet som fastsetter det endelige pla nprogrammet.

Den víktigste delen av planprogrammet er utredningsprogrammet. Det fastsetter de ulíke

temaene som skal utredes i planen. Noe av dette arbeidet er allerede startet opp før
planprogrammet er fastsatt. Utredningsarbeidet er allerede påbegynt for å utnytte tilgjengelige

ressurser så godt som mulig.

Hensikten med planen

Planforslaget skal legge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss til et attraktiv, kompakt og

bærekraftig regionsenter. Områdereguleringen skal erstatte en byplan nærmere 40 år gammel.

Planen er foreldet og noe av arealbruken er heller ikke gjennomførbar. Når en ny områdeplan er

vedtatt, vil denne nye byplanen oppheve den gamle byplanen. En av målsettíngene med den nye

planen er å legge opp til tiltak som kan redusere biltrafikken í byen. Dette betyr at det legges opp

til en nullvekst i biltrafikken. Det kan bety kraftige tiltak for å redusere biltrafikken. Endringer i

arealbruken i de senere årene har sannsynligvis også vært med på å fremme biltrafikk i stedet for
å redusere den.

Arbeidet med ny byplan er noe av det mest omfattende planarbeidet som pågår i kommunen, og

vil kreve store ressurser for gjennomføringen av planarbeidet, både når det gjelder kommunen

som er reguleringsmyndighet og andre samarbeidspartnere. Planen vil være førende for tiltak i en
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lang tidsperiode framover, og tidshorisonten for gjennomføringen av planen kan bli på nærmere

30 år. Det er allerede startet opp planarbeider for flere områder som ligger i og utenfor
planavgrensíngen. En del av disse prosjektene er avhengig av at det foreligger en vedtatt
områderegulering for å kunne ¡gangsette disse prosjektene.

Områdereguleringen må avklare arealbruken slik at det kan gi grunnlag for å gå rett fra
områderegulering til byggesak uten krav om at det gjennomføres detaljplan. Det vilvære effektivt
og ressursbesparende for kommunen og berørte tiltakshavere. På den måten kan god planlegging

effektivisere plan- og byggesaksprosessen i og med kravet om detaljplan sløyfes.

Framdrift i planarbeidet

Framdriftsplanen for planarbeidet bør revideres. Framdriften følger i stor grad Fellesprosjektet.

Fellesprosjektet skal være ferdig i februar, da overleveres planen til Kommunal- og

moderniseringsdepartementet. I løpet høsten 2Ot7 bør alle utredningene være startet opp. En

del av utredningsarbeidet bør være ferdig iførste halvår 2018. Utredningene vil være grunnlaget

for utformingen av områdeplanen. De formelle plandokumentene vil utgjøre selve

reguleringsplankartet med bestemmelser, samt planbeskrivelse og konsekvensutredning.

Arbeidet med planutformingen bør starte for første halvår 2018. I tillegg til det formelle
plankartet bør det foreligger en illustrasjonsplan som gjør at plankartet er forståelig for alle.

Framdriftsplanen i kapittel 6.4 bør oppdateres.

Prosjektledelse

Arbeidet med områdereguleringsplanen er lagt under felles plankontor. Medarbeidere på

plankontoret utgjØr ressursgruppe/arbeidsgruppe. Ringerike kommune har ansvaret for
utarbeidelse av planen og framdrift i planarbeidet. Ledelse av planarbeidet må snarest avklares,

og kommunen må utpeke en prosjektleder. Prosjektleder må ha ansvaret for at framdriftsplanen

følges og utpeke medarbeidere som må ta ansvaret ide ulike utredningene som skal

gjennomføres.

Styringsgruppe

Formannskapet er nedsatt som politisk styringsgruppe. Det vil sannsynligvis være behov for en

administrativ styringsgruppe. Det er viktig å avklare behov og sammensetning av denne gruppa.

Med en administrativ styringsgruppe vil det er enklere å få avklart ressursbruk, samordning og

Økonomi i planarbeidet.

Medvirkning

Medvirkning i planprosessen er kort omtalt på side 29 i planprogrammet. Det er allerede nå fram-
kommet behov for en bedre orientering ut til publikum og andre som er berøres av planarbeidet.

Eventuelt orienteringsmøte med utbyggere og tiltakshavere bør fastsettes samtidig når

formannskapet fastsetter planprogrammet. Det er viktig at publikum og berørte interesser får
tidlig innsikt i planarbeidet. Planarbeidet er kommet såpass langt at allerede nå foreligger nok

informasjon som bør formidles.
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Fylkeskommunen som skoleeier - Ringerike videregående skole.

Fylkeskommunen eler og drifter Ringerike videregående skole. Skolen ligger serrtralI i sentrurtt og

det foreligger utbyggingsplaner for et nytt byggetrinn. Dette byggetrinnet omfatter et nytt tilbygg

til eksisterende skolebygg med noe omgjøring av utearealene innenfor eksisterende anlegg. I

tillegg til dette skal det også anlegges ny parkeringsplass som skal dekke parkeringsbehovet for

ansatte og elever. Utformingen av parkeringsløsningen er ikke avklart. Parkeringsløsningen må

samordnes med parkeringsløsninger for hele sentrumsområdet. Utbygging og ombygging av

skolen er planlagt igangsatt høsten 2018.

Nytt byggetrinn og ombygging av eksisterende anlegg ligger innenfor avgrensningen til
områdeplanen og vil bli berørt av planarbeidet. Fylkeskommunen som byggherre vil ivareta

fylkeskommunens interesser i forhold til utbyggingen av skolen, byggesøknad og forholdet

prosjekt har tilknyttet arbeidet med byplanen. Det er enda ikke avklart når byggesøknaden sendes

til Ringerike kommune til behandling.

Mange elever som går på skolen er avhengig av skoleskyss. Hønefoss busstasjon (Holdeplass)

ligger like ved skolen. Selv om det blir et nytt knutepunkt ved Hønefoss stasjon må holdeplass og

funksjoner som ivaretar kollektívtilbudet opprettholdes i sentrum. Planen må avklare omfanget

slik at dette kan bli i godt ivaretatt. Det kan også bli aktuelt med en ny trasé for bussene som skal

gjennom sentrum. Dette alternat¡vet ertatt med i kollektivutredningen og må utredes videre.

Forholdet til ulike tiltakshavere og igangsatte planer innenfor planområdet.

Det er igangsatt flere planarbeider innenfor området som omfattes av områdereguleringen. Det

er viktig at igangsatt planarbeid samkjøres med områdereguleringen. Ulike parter som fremmer

planene må få informasjon om utfordringene arbeidet med områdeplanen innebærer og

orienteres om framdrift av planarbeidet. Et orienteringsmøte hvor partene inviteres bør finne

sted så snart som mulig.

Status i planarbeidet. Hva er gjort og var tjØres videre?

Selv om vedtaket om å legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn var forsinket er arbeidene

med de ulike utredningene allerede startet opp. Det første utredníngsarbeidet som foreligger er

en kollektivutredning for Hønefoss. Dette arbeidet ble startet opp i fØrste kvartal 2Ot7, og

rapporten foreligger nå. Grunnen til at denne utredningen ble startet opp er knyttet til felles

knutepunkt for tog og buss ved Hønefoss stasjon. Rapporten tar for seg kollektivrutene og

kommer med tre ulíke alternativ som peker på rutene kan legges om ny stasjon ferdigstílles. Et

nytt kollektiv tilbud må innføres gradvis.
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Det andre momentet rapporten tar opp er utforming og dimensjonering av knutepunktet ved

Hønefoss stasjon. Det foreligger fire ulike alternativer og partene har kommet fram til at
alternativ fire som er den anbefalte systemløsningen. For å komme fram til en endelig løsning må

denne prinsippskyssen bearbeides. Det er også vært avholdt møter med Fellesprosjektet og

partene er blitt enige om å se nærmere på systemskissen.

De kommende utredningene som igangsettes er en transportutredning og en

trafikkmodellutredning, en såkalt Aimsun modell. På den første delen av trafikk utredningen er
det allerede innhentet tilbud fra ulike konsulenter. Når tilbudene er gjennomgått vil det tas en

beslutning om valg av konsulent og deretter vil arbeidet bli satt i gang. Den samme

arbeidsgruppen som ble benyttet under kollektivutredningen vil også utgjøre arbeidsgruppen for
transportutredningen. Når dette er kommet godt igang vil det bli vurdert når arbeidet med

trafikkmodellen kan settes i gang.

Den neste utredningen som er aktuell å starte opp er arbeidet med en sykkelstrategi og en

parkeringsstrateg¡for Hønefoss. Denne utredn¡ngen ligger under overskriften gang- og sykkelveier

i utredningsprogrammet. Ringerike kommune har allerede fått midler fra Klima- og

Miljødirektoratet for å komme i gang med dette arbeidet. En fagperson i kommunen må få tildelt
ansvaret for dette arbeidet sammen med en arbeidsgruppe. OppstartsmØte for dette

utredningsarbeidet er allerede fastlagt.

Videre utredningstema som opp startes opp er følgende:

Kultur og kulturminner. Her vil fylkeskommunen ved seksjon for nyere tids kulturminner
være behjelpelíg med utredningsarbeidet. Ringerike kommune peker ut en fagperson som

får ansvaret for dette arbeidet og det kalles inn til et oppstartsmøte for å sette i gang et
arbeid.

Naturmangfold. For Hønefoss er naturmangfoldet for en stor del knyttet til blågrønn

struktur. Det er naturlig at utredningsarbeidet sees i sammenheng med landskap òg

blågrønne strukturer, jf. side 25. Arbeidet også startes opp så snart som mulig òg en

ansvarlig fagperson må oppnevnes som kan ha ansvaret for arbeidet.

Samfunnssikkerhet dvs. en ROS -analyse må utarbeides. lnnenfor dette området er det
mulig at allerede foreligger en overordna ROS analyse, som er utarbeidet i forbindelse

med kommuneplanens arealdel.

En byanalyse er en viktig i utformingen av områdeplanen. Den tar for seg sentrum og en

mer bymessig utforming, møteplasser og parker. Denne analysen vurdere mulighetene

for å komme fram til et mer attraktivt og t¡lgjengelig sentrum. Sentrum er svært lite

kompakt med store tomme areal som utgjør parkeringsplasser. Byanalysen må ses i

sammenheng med sol og skyggestudier som også er omtalt på side 22.

Målsettingen bør være at alt utredningsarbeidet ¡gangsattes i løpet av oktober og november

2OL7 , for å forsvarlig framdrift, samt for å skaffe fram grunnlaget for konsekvensutredning. De

ulike tema- utredningene krever også ulik arbeidsinnsats ut í fra hva som foreligger av
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reg¡strer¡nger og hvor komplekse temaene er. Det er også mulig at utredningsprogram justeres

noe og gjØres noe mer konkret.

Fylkeskommunen som vegeier

Fylkeskommunen har også rollen som vegeier. Ansvaret som vegeier ¡varetas blant annet

gjennom arbeidet med kollektivutredning, trafikkutredning og trafikkmodell.

Samferdselsavdelingen deltar aktivt i arbeid med områdeplanen gjennom felles plankontor,

utarbeiding av kollektivplan, trafikkutredning og trafikkmodell. Framdriften i dette arbeidet er

omtalt ¡ et eget avsnitt om status.

AUTOMATISK FREDETE KULTURM IN NER

lnne i planområdet er det registrert to automatisk fredete gravhauger (1D81462 og 1D3789). Vi ber

om at disse kulturminnene og deres sikringssoner på 5 meter utenfor synlig ytterkant, legges inn
på plankartet og underlegges en hensynssone. Det er her hensynssone d, jf. Plan- og

bygningslovens $ 12-6, sone for båndlegCing etter særlov som er aktuell.
Reguleringsbestemmelsen for hensynssone må formuleres slik:

"Ùûndbgt etter kulturminneloven av 7978. lnnenfor gjeldende omrâde (H730) ligger
automatisk fredet kulturminne. Det mö ikke forekomme noen form for inngrep i grunnen

eller andre tiltok innenfor disse sonene uten tillatelse fro kulturminnemyndighetene".

Det er også registrert gravhauger med uavklart vernestatus, det vil si at det er usikkert om det er
gravhauger eller om det er naturlige hauger. Vi må foreta en kontrollregistrering av disse for å

avklare om disse er natur eller kulturminner.

Store deler av planområdet er utbygd og har derfor et lavt potensial for funn av bevarte

automatisk fredete kulturminner. Enkelte områder består fremdeles av utmark og her er
potensialet for funn noe større. Vi må derfor utføre en registreringfør vi kan uttale oss til et
planforslag.

Vi viser til Lov om kulturminner 55 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige
og større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens 5 10. Det er
en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå

konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. Det vil i
dette området være aktuelt å sjakte med gravemaskin. Man vil da kunne finne flatmarksgraver,

dvs. graver uten synlig markering pä overflaten, eller påvise bosetningsspor som stolpehull,
kokegroper og ildsteder som også er automatisk fredete kulturminner. Tiltakshaver må bekoste

gravemaskin med fører til en slik registrering, jmf. kulturminneloven 910. Gravemaskinen skal

være over 15 tonn og med flatt skjær på skuffa. Skuffa bør ha en bredde på minst L,20m og være

vridbar.

Fylkeskommunen deltar iet prosjekt med utvidet myndighet iforhold til kulturminnelovens 58, 1.

og8, 4.ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av
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vanlig forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av L6.O2.2015. Dersom det
blir aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen
for â avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal

skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til
etterarbeid. Kulturminnene vil da blí frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring.

For videre informasjon om prosjekt for utvídet myndighet, se;

http://www.riksantikva ren.nolVeilednins/For-forvaltninsen/Arkeologi/Delegering-av-mvndighet

Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til
75 timer, hvorav inntil 15 timer med gravemaskin. I tillegg kommer maskintimer til igjenfylling av

søkesjakter. Qvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet vil være på kr. 130245,-. Se

vedlagte budsjett for detaljer rundt kostnader. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver selv kan

s6rge for gravemaskin i hendhold til de spesifikasjoner som er oppført over. Vår budsjettpost med

kostnader til gravemaskin vil da bortfalle.
Vi minner om at vi stiller som krav at det på registreringer med beløp på kr 50 000,- eller høyere,

skal betalastS0%a konto før registreringen kan påbegynnes.

Vi ber om aksept sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: postmottak@bfk.no

Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her:

http://www. bfk.no/Tienesteom rade/Ku lturmin nevern l"/

NYERE TIDS KULTURMINNER

Ku ltu rm i n ne i nte resse r i pl o n om rådet
Yi gtø, oppmerksom på at det knytter seg kulturminner og kultumiljøer av nasjonal, regional og

lokal verdi innenfor planområdet. Vi gjør oppmerksom på fØlgende kulturmiljøer av nasjonal

interesse: Områdene HØnefoss brug, Qya - Stabells gate og Løkka er oppført i Riksantikvarens

NB!-register (nb.ra.no). Disse områdene er også oppført i regional plan for kulturminnevern i

Buskerud. Vi viser til bfk.no/kulturminnekompasset for nærmere beskrivelser av disse

kulturmiljøene.

Vitlø, også oppmerksom på at Hønefoss hjelpefengsel(lD 876251og Riddergården (lD 86516) er
fredet etter kulturminneloven. Gang-sykkelvei FV L74-228 (lD 129030) er forskriftsfredet som en

del av Statens vegvesens landsverneplan. Avgrensningene av fredningsområdene går fram av

kulturminnedatabasen Askeladden (askeladden.ra.no).

Yi gjør videre oppmerksom på at Hønefoss stasjon er oppført i Landsverneplanen for jernbonen og

er kategorisert med <administrativt vern>. Vi vil i den forbindelse også nevne Begna bru.

Jernbanebrua er en steinhvelvsbru oppført i granitt og sto ferdig til åpningen av Bergensbanen i

1909.

Det finnes flere verneverdige enkeltbygning og kulturmiljøer i Hønefoss. Vi viser til Ringerike

kommunes kulturminneregistrering for Hønefoss ogTemoutredning - Kulturmiljøer i Hønefoss for
kulturminner og kulturmiljøer av lokal verdi.
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Vi anbefaler at det tas tilbørlig hensyn til de lokale, regionale og nasjonale kulturminnene og

kulturmíljøene innenfor planområdet og at det legges hensynssoner med formål bevaring over
verneverdige kulturminner og kulturmiljøer.Vig¡Ør oppmerksom på at der nasjonale interesser
blir berørt, skal det tas hensyn til disse, se Riksantikvorens bystrotegi 2077-2020for
informasjon /føringer for ivaretakelse av nasjonale kulturnminneinteresser i by. Manglende
herrsyrrtagerr Lil rrasjorrale kull.ur¡¡rinrreirrteresser kalr lned[Øre irrlsigelse Lil plarrforslaget lrår del.

kommer på offentlig ettersyn.

lnnspill til plonprogrom og utredningstema
Kommunen har nylig utarbeidet en temautredning om kulturmiljøer i Hønefoss i forbindelse med

kommuneplanens arealdel. Vi ser positivt på at den er oppført blant planene som skal legges til
grunn for planarbeidet.

Vi ser av forslag til planprogram at kulturminner og kulturmiljøer er omtalt i et eget kapittel (kap.

3.2), men ber om at det BjØres noen presiseringer slik at det henvises tydeligere til
Riksantikvarens NB!-register, regional plan for kulturminnevern i Buskerud og kommunens
kulturminneregistrering og avsatte bevaringsområder/hensynssoner i gjeldende planverk.

Kulturminner og kulturmiljøer er oppført som et eget utredningstema i kapittel 5 Forslag til
utredningsprogram. Ovenfor nevnte kulturminneinteresser bes listes opp blant eksisterende

utred ninge r/registre ri nge r.

lnnspill til videre plonarbeid

Vi ser positivt på at det utarbeides en helhetlig områdeplan for Hønefoss slik at byuWiklingen kan

sees under ett. V¡ vil her vise til Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 med anbefalinger for
forvaltning av kulturarv i byer. Kulturminnene og kulturmiljøene i byene skal forvaltes i et
langsiktig perspektiv og samtidig tas i bruk som ressurser og fellesgoder for å utvikle et godt

samfunn og attraktive byer. Dette skal gjøres ved både å styrke vernet og videreføre eksisterende

kvaliteter i de viktigste historiske bymiljøene.

I kapittel 4.3 heter det blant annet at Hønefoss skal videreutvikles som et kompakt, urbant og

bærekraftig regionsenter med en tydelig identitet. Videre heter det at <bygging og fortetting må

samtidig ta hensyn til, og bygge videre på byens historie og kulturmiljØer, identitet oB kval¡teter.))

Vlvil i den forbindelse anbefale at ny bebyggelse utformes i samspill med den historiske
bebyggelsen. Kulturminnene bidrar til å gi stedet tidsdybde og identitet, og kulturminnene kan

være en ressurs for byutviklingen i Hønefoss. Etter vårt skjønn er det avgjørende at byggetiltak
utformes med arkitektoniske og byplanmessige kvaliteter. Tiltak bør forsterke og understreke
eksisterende historiske kvaliteter samtidig som nye kvaliteter tilføres. Det er viktigere å vurdere
dette som en helhet enn å gjøre en ren vurdering av høyder. Det er også viktig å vurdere
sumvirkn i ngen av de enkelte byggetilta kene/byggeområdene.

lnnspill til plankart og bestemmelser
Vi ber om at fredete kulturminner avmerkes som hensynssone d) båndlagt etter kulturminneloven
(H730) med følgende bestemmelse:
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Tiltak på fredete bygninger, utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt uten etter
dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell sØknad om tillatelse til inngrep i et fredet
kulturminne innenfor hensynssone d) sendes rette kulturminnemyndighet i god tid før
arbeidet er planlagt utfØrt. Alt vedlikehold må skje med tradisjonelle materialer og

metoder, og større vedlikeholdsarbeider bør også meldes fra om.

Alle tiltak som kommer i direkte berøring med eller ligger i nærheten av kulturminne eller
kulturmiljø fredet etter kulturminneloven skal sendes kulturminneforvaltningen til
uttalelse, jf. pbl 5 LL-9 nr.7.

Kulturmíljøer og verneverdige enkeltbygg avmerkes som hensynssone c) bevaring av kulturmilj6
(H570). Det må utarbeides bestemmelser til hensynssonene som sikrer at kulturminner og

kulturmiljøer blir bevart og tatt hensyn til i framtidige tiltak og planlegging. Vi ber om at
kulturmiljøer som er avsatt som hensynssoner i gjeldende planverk videreføres i områdeplanen.

Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet. Vi ser fram til en god dialog med
kommunen i planarbeidet.

Konklusionen
Planprogrammet beskriver utfordringene og temaene som skal utredes gjennom planarbeidet og

som vil være et redskap for å komme fram til et endelig planforslag. Utredningsprogrammet er
den viktigste delen og lister opp alle utredningene som skal utarbeides. Mye arbeid gjort tidligere
bl.a. gjennom parallelloppdraget, og en rekke utredninger bl.a. en KVU. Dette gir et godt grunnlag

for å gjennomføre utredningsprogrammet. Arbeidet med de ulike utredningene må baseres på til
all tilgjengelig informasjon og å oppdatere informasjon der er nØdvendig. Ulike alternative
løsninger må også presenteres. Det gjør at arbeidet med å komme fram til en anbefalte løsninger
som tas inn i områdeplanen. Det anbefales at det BjØres justeringer i utredningsprogram på

grunnlag av innkommende uttalelser.

Med vennlig hilsen

Hilde Reine

enhetsleder
Terje Ø. LØnseth

rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Saksbehandlere: Terje LØnseth (plan), lngvild Tjønneland (nyere tids kulturminner), Lors Hovland
(arkeologi).

Kopitil:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
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Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
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Budsj ett arkeologisk registrering

Buskerud fyl keskom mu ne

Saksnr.

Prosjektnr

17/7sr29-2 Saksbeh.:

Dato

Sted/ gård, kommune

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer àkr sum

Forarbeid 7,5 kr 786 kr 5 895

Feltarbeid u/overnatting
Feltarbeid m/overnattins

45,O kr
kr

786
1 048

kr

kr
3s 370

Etterarbeid 22,5 kr 786 kr 17 685

Sum timekostnader 75 kr 58 950

6 daser à kr 650,- 3 900kr

3 !n0kr

FTER

Sum

Reiseutlegg

Leiebíl el. tilsvarende

KIøP AVTJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr
Ðelsum kr 37 500

Natu rvitenskapelige a nalyser

74C

ãnnet

Delsum naturvitenskap kr 2400A
Andre konsulenttienester
Sum kióp av t¡enester kr 61 500

Kulturhistorisk museum 10

I 1O Yo av lønnskostnader)av fun
5 895

Hån dokumentasjonsmateríale
kr

SUM BUDSJETT (maksimumf kr 130 245



Fra: Christian Andvik [Christian.Andvik@bfk.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.10.2017 14:43:02 

Emne: Innspill til områderegulering Hønefoss - høring av planprogram 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
BFK Eiendom har følgende innspill/orientering til planprogrammet: 
 
Buskerud fylkeskommune har planer om å utvide Ringerike videregående skole i løpet av 2018/2019. Adressen er 
Stangsgate 9, 3510 Hønefoss, gnr. 318 bnr. 77. Skoleområdet er begrenset innenfor et bykvartal med 
omkringliggende private eiendommer og forretningsvirksomhet. Eksisterende bygningsmasse er på 
ca. 11.000 m² inkl. midlertidig modulbygg. 
 
Nybygget som skal oppføres omfatter ca. 4350 m². Eksisterende bygningsmasse som er omfattet av 
rehabilitering er ca 3750 m², rivning omfatter ca 1000 m². 
 
Det skal også fjernes et modulbygg på 1600 m² etter at nybygg og rehabilitering er ferdigstilt. 
Eksisterende bygg består av 4 etasjer. 
 
BFK Eiendom har tidligere presentert planene for Ringerike kommune. 
 
Dette som et innspill/orientering. 
 
Med vennlig hilsen 
Christian Andvik 
Forvaltning- og utviklingssjef 
Vedlikeholdssjef (konst.) 
BFK Eiendom 
………………………………………………………… 
direkte:           32 80 85 84 



mobil:              932 56 032 
web:                bfk.no 
………………………………………………………… 
 

 
 



Bane NOR SF

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

Sentralbord: 05280

postmottak@ bane nor.no

banenor.no

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503 74 00537

IBAN - nr: NO4115037400537

BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

D ato : 19.09.2017
Saksref : 201722852 - 3

Deres ref . : 17/1379 - 7
Side: 1 / 3

Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
Telefon:
Mobil: +47 40870400
E - post: Knut. Oddvar. Stene@banenor.no

Merknad til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram - Ringerike kommune -
Områderegulering Hønefoss

Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan
oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mul ighetene for videre utvikling og har følgende innspill til

planprogrammet.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener:

Forslag til reguleringsplanen for Fell esprosjektet Ringeriksbanen og E16 er foreløpig forutsatt sendt til
Kommunal og moderniseringsdepartementet 1.2.2018 . Planen er antatt vedtatt innen utgangen av 2018.

Ferdigstillelsen av anlegget er avhengig av statlige bevilgninger, men er foreløpig antat t ferdigstilt i siste
halvdel av 2020 - årene. Det er noe overlapp mellom områderegulering for Hønefoss og reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 ved stasjonsområdet og retning Hønefoss sentrum. Sistnevnte plan fremmes som en
statlig plan og vil gjelde fo ran områdeplanen.

Hønefoss er en av Norges mest bilbasert e by er , tall fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene viser dette.

Bane NOR mener at planprogrammet bør diskutere om Hønefoss bør ha en ambisjon som går lenger enn
målsettingen om nullvekst i bruk av privatbil som er satt i nasjonal transportplan (NTP). Intensjonen bør være
at transportarbeid overføres fra privatbil til andre transportslag, slik at kødannelsen reduseres og
kollektivtrafikken kommer raskere fram, uten at vegkapasiteten bygges ut. Det bør også nevnes at KVU
Hønefoss ikke er vedtatt .

Nasjonal transportplan 2018 - 2029 (stortingsmelding 33) bør omtales og refereres da den omhandler flere
sentrale momenter i planprogrammet.

Bane NOR viser til kollektivutredningen som Buskerud fylkeskom mune har satt i gang. Behovet for et
eventuelt kollektivknutepunkt bør avvente denne utredningen. Uavhengig av det te bør effektive bybussruter
innarbeides i planen ettersom privatbilismen er så dominerende i Hønefoss. Områdeplanen bør være et aktivt

verktø y for å overføre transportarbeid fra privatbilisme til andre transportformer. F orslag til kommunep lanens
arealdel 2017 - 2030 har angitt antall parkeringsplasser pr. boenhet (§ 8.1) , men det er ikke presisert hvorvidt
det er absolutte krav, minimums - eller m aksimumskrav. I denne områdereguleringen anbefales det at det
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fastsettes maksimalt tillatt antall parkeringsplasser pr. bolig. Det bør også være tilsvarende maksimalt antall
parkeringsplasser for andre bygningsfunksjoner.

Områdereguleringen skal svare opp mo t den statlige reguleringen av Hønefoss stasjon. Fremdriften for den
statlige reguleringen er relativt stram. Skal intensjonen om tidsmessig tilnærmet parallelle planprosesser holde
bør områdereguleringens utredningsomfang begrenses til det mest nød vendi ge. O mrådereguleringen vil i flere
tilfeller også bli fulgt opp av detaljregulering før tiltak kan gjennomføres. Områdereguleringen skal i hovedsak
gi de ytre rammene for videre planlegging. Bane N OR anbefale r at det gjør es en kritisk gjennomgang av
hvilke temaer som må utredes som grunnlag for områdereguleringen. Transportutredningen må følgelig

vurderes opp mot pågående utredning som Buskerud fylkeskommune arbeider med. Bane N OR er foreslått
som deltager i prosjektgruppen for arbeidet med områdeplanen. De t bør også vurderes om Statens vegv esen
bør delta.

Det bør tas høyde for å utvide dagens parkeringsbehov for framtidig behov med Ringeriksbanen. Dette
trenger ikke å løses i stasjonens umiddelbare nærhet, det er akseptabelt med en viss kort gangavstand.

Bane N OR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i vår
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk . Vi forventer at forslagstiller
setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til reguleringsplan. Hvis det er behov for samråd med
Bane N OR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er behov for avklaring, ta kontakt med
saksbehandler så tidlig som mulig.

I tillegg til myndighetsrollen har Bane N OR en rolle som grunneier. Bane N OR som grunneier har behov for å
ivareta sine interesse r i plansaker på linje med andre grunneiere.

Bane N OR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget:

Bane N OR forventer at planen vektlegger samordnet areal - og transportplanlegging, blant annet ved å bygge
opp under de kollektive reisemi dlene. Planprogrammet har et fokus på hvordan byutviklingen kan støtte opp
under at det kommer en ny stasjon på Hønefoss, og at befolkningsvekst og fortetting gir store muligheter for
Hønefoss. Dette forplikter også kommunen. For å bygge opp under nasjona le miljømål, bør det aktivt

prioriteres utbygging der miljøgevinsten er størst. Det er derfor viktig at det tilrettelegges for en høy
arealutnyttelse og fortetting av både boliger og næringsarealer rundt Hønefoss stasjon. Planprogrammet tar
også inn over s eg hensynet til mobilitet for å redusere transportbehovet med bil for at andelen gående og
syklende skal øke i Hønefoss. Arbeidsplasser bør derfor legges i nærheten av stasjonsområdet for å sikre
effektive og miljøvennlige reiser til og fra jobb. Handelsvi rksomhet, andre tjenestetilbud og offentlige
servicefunksjoner bør også lokaliseres her så langt det er mulig . Dette gir folk muligheten til å velge bort

privatbilen som transportmiddel til jobb eller skole og andre daglige gjøremål. Rundt stasjonsområdet er det
viktig at det tilrettelegges for sammenhengende løsninger for gang - og sykkelmuligheter, samt gode
overgangsmuligheter mellom buss og tog for de togreisende.

Det er positivt at planprogrammet har et fokus på hvordan stasjonsområdet kan knytte seg o pp mot
eksisterende sentrum. Det skal samtidig ses på løsning for en eventuell ny bussterminal. I planprogrammet er

det vist til en mulig ny bussterminal mellom togstasjonen og sentrum. En ny bussterminal i dette området kan
medføre at det ikke er mulig å få til den ønskede knytningen mellom stasjonen og sentrum. I første avsnitt
under punkt 4.1 er dette omtalt. Vi foreslår på bakgrunn av det som er beskrevet over at avsnittet tilføyes med
følgende tekst: «Eventuell ny bussterminal og drosjesentral i dette området må vurderes opp mot ønske om å
knytte stasjonen bedre til eksisterende sentrum»
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Planprogrammet bør ha et større fokus på gjennomførbarhet, som for eksempel at det bør foretas en
vurdering av markedet i forbindelse med planarbeidet. Det bør også uta rbeides en teknisk hovedplan (nye
v e ier, broer og nedgravd teknisk infrastruktur) som grunnlag for utbyggingsavtaler. Dette er viktig for å få en

oversikt over totalbildet av behovet, samt at det vil fungere som et grunnlag for en vurdering av de reelle
ko stnadene og hvordan utbyggere, kommunen og andre parter kan finansiere dette. Et eksempel på dette er
at det legges opp til bygging av flere gangbroer over elva og hvo rdan er dette tenkt finansiert.

Bane NOR synes planområdet er for stort med tanke på at det er en sentrumsplan. Dette kan komplisere
prosessen og forlenge tidsbruken. Området nord for stasjonsbygget (Meieritomta) er delvis omfattet av

reguleringsplan for ny stasjon, samt reguleringsplan for utvikling av området (reguleringsplan fra Tronrud).
Bane NOR foreslår at disse områdene tas ut av områdereguleringen. Disse områdene kan istedenfor vurderes
og behandles som en egen reguleringsplan. Grunneierne i området har intensjon om å samarbeide om
reguleringsplanen for Meieritomta, som må koordineres mot reguleringsplan for ny stasjon.

Stasjonsbygget på Hønefoss vil ikke ha noen publikumsfunksjoner etter at Ringeriksbanen er bygget, men en

adkomst til bygget må opprettholdes selv om dette vil være ressurskrevende. Dagens stasjons bygning er
vernet. Rel ehuset/CTC - huset ligger innenfor planavgrensningen til områdeavgrensningen og må ivaretas. Det
er derfor viktig at områdereguleringsplanen ikke legger hinder for adkomst til stasjonsbygget

Bane NOR ser fram til å samarbeide med kommunen i dette viktige pl anarbeidet.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
seksjonssjef

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Knut Oddvar Stene
Utreder og planlegger

Planavdelingen,
Forvaltning og samfunnskontakt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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PIan og samfunn

Hans Tollef Solberg
Kommunalsjef Plan og samfunn

Vår ref.:
Arkivvnr.:
Deres ref.:
Dato:

l711431-6-SrR
Ll2
23633t17
03.r1.2017

Ringerike kommune
Postboks 123

3502 HØNEFOSS

Områderegulering Hønefoss - oppstart av planarbeid og forslag tÍl planprogram,
høringsuttalelse fra Jevnaker kommune

I det videre arbeidet med områdplan for Hønefoss, er det viktig å ta stilling til hvilken rolle
Jevnaker sentrum skal ha opp mot Hønefoss som regionhovedstad. Både knyttet til
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen har Jevnaker stort fokus på utvikling av
Jermaker sentrum. Dette må også være godt kommunisert og hensyntatt i den fremtidige
utvikling av Hønefoss. Det felles plansamarbeidet mellom Hole, Ringerike, Je'maker og
Buskerud fylkeskommune vil derfor være den riktige arenaen for for å sikre koblingen til
Jevnaker når områdeplanen for Hønefoss skal utarbeides.

Kollektiv- og samferdselsforbindelser vil i denne sammenheng være sentrale temaer.

En plan som områdereguleringen av Hønefoss sentrum vil naturlig utløse en del videre
delprosjekter, som f. eks. en <Ringerikspakke>. Jevnaker kommune ønsker å bli tidlig involvert
og aktivt delta i slike prosjekter som kommer i kjølvannet av et planvedtak. Diskusjoner rur '

prioriteringer av prosjekter og hvordan disse vil påvirke samfunnsutviklingen anses som er

arena der alle kommunene i regionen inkluderes og deltar fra et tidlig stadium.

På vegne av Jevnaker kommune

Sþi Rosø Pladsen

Arealplanlegger

Dokid:
1 7092006
(17t137e-58)
oppstart av planarbeid og forslag til
planprogram/høringsutlalelseJevnaker kommune v/Plan og samfunn

Postadresse:

Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Epost : postmottak@jevnaker.kommune

Telefon:
61 31 57 00

.no



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/1 04303 - 6 Ole Einar

Guldbransen

1 7.1 0.201 7

Uttalelse til varsel om oppstart av områderegulering for Hønefoss og forslag

til planprogram

Det er lagt fram et planprogram for områdereguleringsplan for Hønefoss. Hensikten med

planarbeidet er å legge til rette for helhetlig utvikling av Hønefoss. Plan skal byg ge oppunder

de store samferdselsprosjektene som kommer, ved å legge til rette for befolkningsvekst og

nye arbeidsplasser.

KVU Hønefoss

KVU Hønefoss ble lagt fram i mars 201 7 med en a nbefaling fra Statens vegvesen på

Miljøkonseptet. Den eksterne kvalitets sikringen har senere anbefalt Sentrumskonseptet.

Samferdselsdepartementet har i brev til Statens vegvesen v/ Vegdirektoratet 4. juli 201 7

sagt følgende:

- Regjeringen har ikke tatt stilling til KVU Hønefoss.

- Det legges til grunn at det er opp til lokale myndigheter å vurdere innretning, omfang

og innfasing av lokale tiltak som de har ansvar for, samt å ta initiativ til et eventuelt

bompengeopplegg.

- R edegjørelse for h v a som ligger innenfor statens ansvarsområde.

Statens vegvesen har red e gjort for at utbed ring av «Gummikrysset» pr. nå er innenfor

statens ansvarsom r åde og det er kostnadsberegnet til 40 mill. kr. E1 6 Nymoen – Eggemoen

er anslått til 400 mill. kr og er også en del av KVU rv. 35 Hokksund – Jevnaker.
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Bompenger

Statens vegvesen støtter S amferdselsdepartementets sin oppfordring til lokale myndigheter

med å sette i gang planlegging for innretning og omfang av et bompengeopplegg.

Bompengeopplegg forutsetter lokal enighet.

Parallell planarbeid

Det er en vurderingssak om hva som skal gjøres i hvilken rekkefølge. Det er fullt mulig å

jobbe paralle l t med en bompenge opplegg og reguleringsplaner. Det er viktig å være bevi s st

og ikke gå for langt i detaljene før man har en plan for helheten .

Områdereguleringen

I utgangspunktet synes vi planprog rammet for områdereguleringsplanen er svært detaljert. I

en helhetlig løsning for transport i Hønefoss bør det være med innfartsparkeringen og

gang/sykkelveger ut til boligområdene rundt Hønefoss. Derfor bør planområdet utvides til

og kunne inneholde dette . Vi støtter deres vurdering om å vurdere en kommunedelplan.

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanlegging. Parallelt med

områderegulering bør det ut arbeides en godkjent kommune(del) plan som vedtas før

områdereguleringen .

Det pågår også en kommuneplan som bør synkroniseres med denne planleggingen.

Transportplan

I planprogrammet er det kapitler om dagens situasjon og sentrale temaer . D et ikke tatt me d

egne kapitler om samferdsel. Behovet for transportutredning er nevnt i en tabell senere, men

samferdsel bør få en mer sentral plass i planprogrammet og planarbeidet.

Transportutredningen må inneholde en transportmodell som beregner forventet

trafikkstrøm me r .

Vi forutsetter at Statens vegvesen deltar i arbeidet.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Rolf Helge Grønås

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Postadresse: E - post: tunsberg.bdr@kirken.no Telefon: +47 33354300 Saksbehandler
Postboks 10 Kaldnes Web: https://kirken.no/tunsberg/ Telefaks: Kristin Alsaker Tørfoss
3119 TØNSBERG Org.nr.: 818 066 872

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 05.10.2017 Vår ref: 17/04795 - 5 kt386 Deres r ef:

Områderegulering Hønefoss sentrum - oppstart av planarbeid og
forslag til planprogram - uttalelse

Det vises til tilsendte varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram , mottatt 10.
juli 2017.

Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop er fagorgan i forbindelse med regulering av
kirketomter og gravplasser, og dessuten der slike blir berørt, jfr plan - og bygningsloven.
Gravferdsloven, kirkeloven og kulturminneloven har bestemmelser om bebyggelse o g
endringer av og ved kirke og gravplass. Vi viser for øvrig til Rundskriv T - 3/2000 om
Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
(Miljøverndepartementet og Kirke - , utdannings - og forskningsdepartementet).

Vi har hentet inn uttalelse fra den nasjonale gravplassrådgiveren.

Områdereguleringsplanen dekker et stort planområde, og Hønefoss kirke og kirkegård ligger
sentralt i området og utgjør en viktig del av Hønefoss sentrum.

Hv erken kirke eller gravplass er direkte omtalt i planen under beskrivelse av dagens
situasjon.

Et viktig formål med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og befolkningsvekst.
Gravplassen er offentlig og vil kunne bli en viktig del av grøntstrukturen i Hønefoss sentrum.
Samtidig har gravplassen en særlig egenart og er sårbar for fortetting i nærområdet. En god
kommunikasjon med Ringerike kirkelige fellesråd anbefales for å avklare behov for atkomst,
parkering og drift av gravplass og krematorium.

Hønefoss kirke er signalbygg og steds markør , den må fremtre uten visuelt konkurrerende
naboer. Dette gjelder både i forhold til høyden på bolig bebyggelse i naboskapet og området
med kirkestua ø st for gravplassen .

Kommunen bes sørge for å ivareta de behovene kirken, gravplassen og krematoriet har.

Vi ønsker lykke til i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen
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Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør Kristin Alsaker Tørfoss

administrasjonskonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Gravplassrådgiver
Ringerike kirkelige fellesråd Storgata 11 3510 HØNEFOSS
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3019 DR AMMEN

Mottakere:
Ringerike kommune Postboks 123
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RINGERIKE KOMMUNE 
Boligtjenesten 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/1379-57 36493/17 PLN 431  01.11.2017 

 
Høringssvar 431 Områderegulering Hønefoss 

 

 

Hønefoss- en menneskevennlig by 

Boligpolitikken er en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo trygt og godt 

øker innbyggernes velferd og muligheter for å mestre eget liv og bidra til verdiskaping. 

Boligen og omgivelsene påvirker både den fysiske, mentale og sosiale helsen. Gode 

boforhold skaper trivsel og fremmer befolkningens helse og motstandskraft. Trivsel 

beskytter mot psykiske helseplager. 

 

Det bør være en ambisjon at Hønefoss skal ha et mangfoldig botilbud med variasjon i 

pris og størrelse og med vekt på tilgjengelighet, livsløpsstandard, miljøvennlig 

boligbygging og rehabilitering. Fra å se samfunnsutfordringer som trusler – kan ny 

teknologi, samskaping mellom innbyggere, kommune og privat næringsliv skape 

innovasjoner som gir muligheter og optimisme.  

Fremtidens boligmiljø i Hønefoss bør bidra til å styrke muligheten for trygghet, 

egenmestring  

og deltagelse gjennom egen bolig med kort avstand til møteplasser.  Smarthusteknologi 

bør nyttiggjøres og det bør legges opp til kollektive løsninger.  

Det bør foretas en kartlegging og analyse av boligbehov for fremtiden sett i lys av 

blant annet  

o forventet befolkningsutvikling 

o utdannings og helseinstitusjoner 

o forventet tjenestebehov for å opprettholde et godt boforhold 

o trender for alternative boligtyper og boformer 

o kollektivakser 

o utbyggingsmønster rundt skolene 
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Med hilsen   
    
Stine Lien   
enhetsleder   
  Kirsten Orebråten 

   

  kirsten.orebraaten@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Nordsia Vel 

Hønefoss                                                                                                                     den 03.10.2017 

 
 

Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret 

postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

INNSPILL TIL: 

Forslag til planprogram 

Områderegulering for Hønefoss 

___________________________________________________________________ 

 

Nordsia Vel jobber som best vi klarer, med å sette oss inn i det som for tiden foregår i 

forhold til diverse planer for byen. Vi ønsker å delta aktivt i byutviklingen. 

 

Mye av det som er skrevet i planprogrammet virker spennende. Noen ting er vi glade 

for. Andre ting stusser vi ved. Det er også ting som vi bekymrer oss for. 

Gjennom dette innspillet, ønsker vi å presentere våre visjoner for byutviklingen. 
Samtidig ønsker vi å fremme litt av de tingene som vi setter så stor pris på. Ting som 
vi tror at framtiden også vil sette pris på. 

                                                                                                

 

 

 

 

 

Visjoner og et bankende hjerte for byen. 

Det finnes mange mennesker tilknyttet Hønefoss som har et «Hjerte for byen». Vi 

liker Hønefoss. Vi trives i byen. Hønefoss har så mye fint ved seg! Byen har godt av 

en «make over», men vi må passe på at det nye ikke kommer til å slå ihjel det som vi 

allerede verdsetter så sterkt. Det som gir oss: «Et bankende hjertet for Hønefoss».  

 

Vi ønsker å bedre kontakten med politikere/næringslivet og befolkningen, slik at vi 

sammen kan være med på å skape en fin utvikling for byen. Alle engasjerte har 

visjoner, og målet for alle er at Hønefoss skal utvikle seg til å bli en fremtidsrettet, 

bærekraftig og skinne by. En by med god stemning, inspirasjon og identitet. 



             NORDSIA VEL      

                                        

          

      

    

 

• Vårt formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for 

stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet.  

Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.  

• Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig. 

• Vi ønsker å samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles 

interesse. 

• Vi skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor 

kommunen og andre offentlige instanser.  

 

Følg Nordsia Vel på Facebook og www.nordsia.org 

 



 

INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR HØNEFOSS: 

 

Planprosessen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Medvirkning:   

Vi leser i de kommunale papirene for høringen, at det skal legges opp til «en bred 

medvirkning underveis i planprosessen. Organisasjoner, lag og foreninger vil 

inviteres spesielt».  

 

Dette virker bra!!  

Vi satser på at medvirkningen blir til en reell medvirkning, og at dette kan forvandle 

det triste og usikre som en del innbyggere har, til forståelse og godt samarbeid. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI BER OM AT POLITIKERNE UTARBEIDER EN MER SPESIFIKK OG 

OVERORDNET FORTETTINGSPLAN FOR HELE BYEN, FØR OPPSTART AV 

OMRÅDEREGULERINGER BLIR AKTIVERT. 

 

Nordsia Vel undres over at formannskapet, den 20.06.2017, anbefaler oppstart av 

områderegulering nr.431 – Omregulering for Hønefoss. Området omfatter bare en del 

av byen. Vi har ikke funnet at den grunnleggende planen for hele byen er 

ferdigbehandlet enda.  

 

Vi leser på s.3 i Planprogrammet at det er skal lages «en plan som kan gi noen 

overordnede rammer for hvor og hvordan byen skal utvikles». Nordsia Vel regner 

med at Planprogrammet er denne overordnede planen. 

 

Vi mener at Planprogrammet må bli ferdigbehandlet først, før man begynner med de 

mer detaljerte områdereguleringene, som vist på s.13, punkt 2.3: Planavgrensning.  

 

 

Forholdet mellom en kompakt fortetting av byen og en god bevaring av kulturminner: 

  - På s.12 i Parallelloppdragets «Fremtidsbilder for Hønefoss», anbefales det at 

«kulturminnene må brukes aktivt i byutviklingen». Dette er også nevnt i 

Planprogrammet. 

  

 - På s. 5 i Planprogrammet blir «en kompakt by» nevnt som en målsetting. 

 - På s.20 i Planprogrammet står det at «Hønefoss bør fortettes innenfra og ut. 

  

Sentrumssonene er fulle av kulturminner og kulturmiljø. Politikerne foreslår at byen 

skal bygges tett og kompakt innenfra og utover. Nordsia Vel mener at dette lar seg 

vanskelig kombinere. Prinsippene kræsjer mot hverandre.  

 



  - Vi mener at det er viktig å bestemme hvor den kompakte fortettingen skal være 

sterk, og hvor i byen kulturminnene og kulturmiljøene skal ha det sterkeste argument.    

  - I planprogrammet blir det foreslått at byen skal bygges med en kompakt fortetting 

innenfra (Søndre Torg) og utover. Dette kan lett føre til at kulturminnene blir 

minimalisert. Det kan faktisk gå så langt at kulturminnene blir stående som 

fremmedelement innimellom alt det nye og ruvende. 

 

Vi ber derfor om at politikerne utarbeider en mer variert og detaljert overordnet 

fortettingsplan. En fortettingsplan som omfatter hele det utvidede sentrumsområdet. 

De områdene som strekker seg fra Almemoen til Hvervenmoen + vestover og 

østover fra sentrum. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«Hvordan starter man tankegangen?» 

«Om visjoner». 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  - Regionsdirektør for NHO; Grete Karin Berge brukte et fortreffelig uttrykk på et 

møte om byutviklingen den 31.08.2017: «Hvordan starter man tankegangen?». 

  - På s.  3 i Planprogrammet skrives det om: «Visjon og byutviklingsstrategi» 

 
Kopier fra Wikipedia. Det er beskrivelser av 3 ord som brukes om byer: 

Urbanitet er et uttrykk for bymessighet, eller typisk for byer. Graden av urbanitet styres av menneskelig 

aktivitet i et avgrenset område. Ordet er i motsetning til rural. 

Sentrumssonene omfatter i praksis områder i byer og tettsteder der det er butikker, kjøpesentrer og ulike 

servicebedrifter. Det viktigste, største, og oftest også eldste, område av denne type omtales ofte som byens 

sentrum. Et større tettsted eller by vil også ofte ha mer perifere sekundærsentra. Sentrumssoner er vanligvis 

forbeholdt tettsteder av en viss størrelse. 

Bygeografi - Dessuten er bygeografer opptatt av å undersøke hvordan de fysiske omgivelsene, for eksempel 

byens form og arkitektur, har betydning for hverdagsliv og livskvalitet. 

 

Gjennom prat med folk fra både næringslivet, politikere og befolkningen ellers, 

opplever styret for Nordsia Vel, at forskjellige mennesker prater ut fra forskjellige 

ståsted. Det virker som det er forskjell på «hvordan man starter tankegangen» i 

forhold til byutviklingen. Visjonene blir da også forskjellige. Vi har prøvd å beskrive 

disse forskjellene på 3 følgende måter: 

 

        1 - Noen mener at fremtidens by skal bygges rundt Søndre Torg.  

Dette torget skal vernes og bevares. Så skal byen bygges utover derifra, kompakt og 

tett. Sentrumsnæringen skal konsentreres rundt dette torget. 

 

Bygningene på Brutorget og Tronrud sine visjoner for Øya og Tippen er eksempler på 

denne kompakte fortettingen som skal bevege seg utover fra Søndre Torg. 

 

Alle er ikke enig i disse visjonene. Vi har allerede hørt noen si at det har begynt å 

komme opp en «Berlinmur» mot nordsia nå. Det er da snakk om bygningene på 



Brutorget. Dersom Tronrud sine planer for utbyggingen på Øya og Tippen blir 

realisert, vil det bli en langt sterkere «Berlinmur», sett fra nord.  

 

Det er allerede blitt tristere å gå over bybroen tur/retur Søndre Torg. De fine 

fasadene rundt Brutorget er nå gjemt bak de nye blokkene. Vi savner de fine 

fasadene!  

 

Det er også ganske paradoksalt at Tronrud først oppgraderte Arnemannsveien 3 til å 

bli til et praktbygg med to tårn ++. Deretter ødelegger de mye av denne prakten med 

å bygge svære blokker rett ved siden av A3.  

 

I forhold til Øya og Tippen, virker det som Tronrud har gitt arkitektkontoret Snøhetta 

beskjed om at byen skal bygges kompakt og tett innenfra Søndre Torg og utover. Det 

er kanskje derfor forslagene for utbyggingen av Øya og Tippen blir så skikkelig feil for 

mange. Det virker som Snøhetta ikke har forstått at byens sentrale områder består av 

mye mer enn Søndre Torg. 

 

    2 – Andre mennesker mener at fossen er det sentrale utgangspunktet for byen.  

Fossen og elvene er Hønefoss sin livsnerve og gir identitet. Ut fra bybroen som 

ståstedet, drar den sentrumsnære byen seg til torgene på begge sider av broen. 

Torgene har ulike funksjoner og ulike uttrykk, men alle torgene er med på å skape 

denne urbane «sentrumssonen».  

 

På s.15 i Planprogrammet står det bl.a. at: «Nordre torv er byens eldste torv». Så 

dette torget har, fra starten av, vært med i sentrumssonen for byens borgere. 

 

På strekningene Fra Søndre Torg til Nordre Torg er det mye som bør vernes, og mye 

som bør forskjønnes. 

  

3 – Alle er enige om at et utvidet sentrumsområde strekker seg fra Almemoen til 

Hvervenmoen.   

Det er en del flotte gamle bygninger som har høy verneverdi i nedre delen av 

Hønengata. De veletablerte, gamle bomiljøene på nordsia bør også få en viss form 

for vern. 

 

 

? Om bymessig utforming og bebyggelsesstruktur ? 
  - På s.20 i Planprogrammet står det: «Videre bygging og fortetting må ta hensyn til, 

og bygge videre på byens historie og kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det må 

legges til grunn en bymessig utforming og bebyggelsesstruktur, med høy 

arkitektonisk utforming». 

 

Her er det noe som skurrer for Nordsia Vel.  

Hvordan er sammenhengen mellom: «en bymessig utforming og 

bebyggelsesstruktur» og «historie og kulturmiljøer»? 



 

Vi mener det er viktig at de nye fortettingene ikke skal kvele de bestående 

kulturmiljøene. Det nye skal heller fremheve og forskjønne disse verneverdige 

områdene. Ikke det motsatte. 

 

VI BER OM AT ORDLYDEN PÅ S.20 I PLANPROGRAMMET: «EN BYMESSIG 

UTFORMING OG BEBYGGELSESSTRYKTUR» BLIR DEFINERT BEDRE. DETTE 

KOMMER KANSKJE INN SOM EN NATURLIG DEL NÅR DET, 

FORHÅPENTLIGVIS, BLIR UTARBEIDET EN MER SPESIFISERT 

FORTETTINGSPLAN. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Områder på nordsia som vi synes har høy verneverdi. 

 

 

Nordsia Vel har sendt inn Merknader til kommuneplanens arealdel 2017-2030. Der 

har vi ramset opp noen områder som vi mener har høy verneverdi.  

 

 

Vi gjentar dem her: 

««I bykjernen og på flere felt i Nordsia Vel sitt område, er det «kulturhistorisk verdifull 

bebyggelse». Vi tenker da spesielt på: områdene rundt Handelsskolen, herunder 

Lagesens gate og Hammerbrogata, videre Nordre Torg, Torggata, Strandgata, 

Hønengata nedenfor jernbaneovergangen + nordsia`s vei over Hønefoss bru tur/retur 

Søndre Torg. På denne veien passerer vi Tippen der det er en fascinerende utsikt 

over elvene, og Øya med den flott pipen, de spesielle fasadene og husene.  

Man kan ikke bevare alt i Hønefoss, men i angitte gater og områder må man tenke 

annerledes enn i en del andre områder av byen, som ikke har tilsvarende 

verneverdig og historisk bebyggelse. Eksempelvis har ikke et moderne fem etasjers 

firkantet høyblokk noe å gjøre på gamle Handelsskolens arealer. Slik 

utbyggingstankegang er verken tilpasset vår tid eller framtiden, synes vi.»» 

 

De veletablerte gamle boligmiljøene nord, øst og vest for Nordre Torg har også en 

høy bevarings verdi for mange.  

 

VI BER OM AT OVERSIKTEN OM «KULTURMINNER OG KULTURMILJØ», 

PÅ S.15 PUNKT 3.2 I PLANPROGRAMMET, BLIR UTBEDRET:  

Det er kun Nordre torv og Blyberghaugen som blir nevnt der, som verneverdige 

områder på nordsia.  

 

Handelsskolen, Riddergården, Hønefoss skole, en del bygninger langs 

Hammerbrogata, Torggata, Strandgata og Hønengata må også komme med i denne 

oversikten. Kanskje de veletablerte bomiljøene også bør nevnes. 

 

 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Visjoner som Nordsia Vel vil fremme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Det er de verneverdige områdene på nordsiden av Søndre Torg, som Nordsia Vel er 

mest opptatt av. Hvordan bør de utformes og hvordan kan de brukes i det nye 

bybildet for Hønefoss. 

 

Det urbane liv. 

Styret i Nordsia Vel ønsker å representere «den vanlige mannen i gata». Det sies at 

flesteparten av byens befolkning bor på nordsia. Mange av oss synes det er underlig 

at byens sentrum bare skal være rundt Søndre Torg, og at den kompakte fortettingen 

skal starte rett på utsiden av dette torget.  

 

Søndre Torg, Sentrumstorget, Nordre Torg og Hønengata er like viktige områder for 

oss. De har bare forskjellige funksjoner og uttrykk. Vi gleder oss over at det urbane 

livet de siste årene er blitt mer og mer fremtredende, både på nordsia og på sørsida.  

 

Det er ganske imponerende at byens kulturliv mener at de skal klare å drifte både et 

kultursenter på sørsida, og et gledeshus på nordsia. Det er urbanitet, det! 

 

Med tanke på at det et legges opp til en stor befolkningsvekst, så må byens sentrum i 

alle fall ikke innskrenkes til å gjelde kun Søndre Torg nå!!! 

 

Skal byen i fremtiden fremstå som flott og interessant, må man tenke mye større og 

fyldigere enn som så. Eller så kan byen lett bli kjedelig, og miste konkurranseevnen i 

forhold til andre byer rundt Oslo. Hønefoss kan lett skrumpe inn til å bli mer lik en 

drabantby. 

 

Dersom Hønefoss skal klare å tiltrekke seg langt flere mennesker, må byen fremstå 

med god stemning og sterk identitet. Høye hus og blokkbebyggelser finner man over 

alt. Det er ikke noe spesielt og spennende ved det. En foss og en Storelv gjør susen. 

Bygninger i god harmoni med omgivelsene, gjør det enda bedre. 

 

Det er gledelig at det legges opp til sentrumsnære grønne lunger og turstier langs 

elveleiene!! Både fossen, elvene, stiene og de grønne lungene trekker folk mot 

sentrum.  

 

Det å kunne oppleve storslagen natur samtidig som man kan oppsøke det urbane, er 

en super kombinasjon!! Det gjør at mange flere mennesketyper trekkes mot byen. 

Det skaper trivsel, liv og handel i sentrum.  

 

 

 



Fossen, som tiltrekningskraft. 

Hønefossen er byens hjerte. Hønefossen er byens grunnlag og gir identitet. Det å ha 

en kraftfull natur midt i byens sentrum, er spesielt og storslagent. Det skaper en egen 

magi. 
 

Hønefoss er stedet der fossen og elven møtes. Utsikten fra bybroen er et 

fascinerende syn. Den er gull verdt for mange. - På vestsiden ligger Hønefossen 

som, til tider, får vist seg fram med all sin brusende prakt. På østsiden flaten vannet 

ut, elvemunninger fra Begna og Randselva møtes, vannstrømmene virvler sammen 

til Storelven. Den flyter lekende videre og slynger seg rundt byen.  

Dette er balsam for sjelen!! 
 

Mye av den opprinnelige fossen har ligget i rør og skjult i lang tid. Mange mener at vi 

nå må fare varsomt fram med det som er igjen av fossen. Vi kan ikke sette mer av 

fossen ut av spill. Vi burde heller ha gjort fossen større og sterkere. En stor og 

brusende foss har en naturlig tiltrekningskraft.  
  

Øya:  

Et blinkende og ruvende høyhus rett ved fossens siden virker fullstendig malplassert 

på mange. Tronruds høye glasshus kan sannsynligvis passe godt inn ovenfor AK 

maskin i Soknedalsveien, med en ås i bakgrunnen. Det er et svært dominerende 

bygg. Rett ved siden av Hønefossen og bybroen blir dette bygget helt feil, for mange. 

Det vil dominerer i hjel de verneverdige områdene og fossen. Slik ønsker vi vi ikke å 

ha det. 
 

Tippen:  

På Tippen er det prosjektert kjedelige A4 blokker, med arkitektur fra 70 åra. De har 

ingenting der å gjøre. De skygger for elven. Et boligområde ned mot elven er heller 

ikke å foretrekke. Det passer dårlig med små barn som blir bosatt nær elvekanten. 

Dersom de foreslåtte blokkene blir bygget, mener Nordsia Vel at det vil bli en lite klok 

og lite framtidsrettet utnyttelse av denne sentrale elvetomten. 

 

Tippen bør i stedet få en langt lavere bebyggelse, gjerne i glass. En bebyggelse som 

ikke hindrer direkte utsyn fra broen og sentrum mot elva. Vi ønsker en bebyggelse 

med maks høyde av bybroa. 

 

Områdene rundt elvene og fossen bør bli som en kulturell, historisk og stemningsfull 

magnet for byen:  

Løsningen for Tippen er å se den i sammenheng med hele elveområdet fra 

nordsiden med, Glatved, Riddergården, Gledeshuset, Tippen, og videre nedover til 

Petersøya. Samtidig henger Tippen sammen med bebyggelsen på Øya, Kulturhuset 

og Nordre park. 

 

På Tippen kan det med fortrinn bygges et opplevelsesområde for de mange, med alt 

fra kultur og industri- utstillinger, trim og velvære, opplevelser med rennende vann, 

lyd og bilde, små spennende butikker, turistinformasjon e.l. En eventuell 

boligbebyggelse på området bør fremheve opplevelsen av det kulturelle og 

historiske.  



 

Ideen om bygging av blokkene på Tippen, kommer fra Snøhetta.  

En attraktiv, urban by inneholder flere områder med spennende samlingsplasser og 

butikker. Hønefoss har flere samlingsplasser, men det virker som Snøhetta ikke vet 

om dem. Det virker som de tror at Hønefoss kun har Søndre torg. Snøhetta foreslår å 

danne et nytt torg, Lloyds Marked. Vi mener at vi må opprettholde og videreutvikle 

kontakten mellom alle de torgene og samlingsplassene som byen allerede har. Ideen 

om å bygge «Berlinmurer» mellom dem, virker fullstendig bakvendt på mange av oss. 

 

Restaurant Fossen fungerte som en stor magnet for noen tiår siden. Det hadde vært 

en glede dersom Hønefoss igjen kunne bli som en magnet for hele Østlandet. Vi må 

utnytte det spesielle byen har. Det er en fremtidsrettet visjon. Dersom flotte områder 

blir fylt med massive, tette blokker nå, vil det frata Hønefoss et veldig viktig 

potensiale, i forhold til å bli som en magnet i framtiden.  

 

En attraktiv by trekker til seg kompetent arbeidskraft. 

Ringerike har en omfangsrik historie, med både nasjonale og internasjonale 

forgreninger. Lloyd er f.eks. et gammelt og stort navn i forhold til det internasjonale 

næringslivet. Vi bør ta godt vare på disse historieskattene til Ringerike. Vi bør bygge 

dem fram, og ikke bygge dem ned. Vi bør bruke dem aktivt i reklame for byen. 

Autentisk kultur kan være en kraftfull inspirasjonskilde for mange nyfikne og kreative 

mennesker. 

 

Kulturminnene kan brukes aktivt for å skape interesse hos det norske og 

internasjonale næringslivet. Det kan føre til at de ønsker å etablere seg på Ringerike. 

Mange dyktige mennesker har stor interesse for natur, kultur og historie, og liker å 

være i stemningsfulle områder.  

 

Vi mener at dette er en framtidsrettede visjoner. Dersom man bygger kompakte 

blokker på feile steder nå, vil det ødelegge for framtiden. Da kan byens hjerte lett 

forsvinne, og fremtiden vil bli stående tilbake med en mager trøst: Mange fine 

historiske bilder og mange konkrete, kompakte boligblokker.  

 

Det morsomme er at: 

Politikerne jobber aktivt for å få forskjellige næringer interessert i å etablere seg på 

Ringerike. Vi hører at det er spennende ting på gang, både på Eggemoen og på 

Follum. Internasjonale selskaper viser også sin interesse. På Hvervenmoen er det 

kommet godt i gang. 

 - Bra gjort!! –  

Vi tror at kommunen vil stille enda sterkere dersom den kan vise fram et bysentrum 

med en kraftfull natur i sin midte, et veletablert og sjarmerende landskap rundt, og et 

folk som bærer fram sin kultur med glede, stolthet og verdighet.  

 

Det er som parallelloppdraget skriver på s.9 i «Fremtidsbilder for Hønefoss»:  

«En attraktiv by trekker til seg kompetent arbeidskraft». 

 

 



 

 

VI BER POLITIKERNE OM Å LETE ETTER GODE, BÆREKRAFTIGE 

FORTETTINGSOMRÅDER I BYEN!! 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Byens befolkningstall skal øke. Det skal skapes mer liv i byen. Da må det bygges 

flere boliger i sentrum. Byen skal fortettes og utvikles på en bærekraftig måte. Dette 

er opplest og vedtatt.  

Dette er greit!! 

 

Så er spørsmålet: Hvor finner vi de bærekraftige fortettingsområdene? VI må ikke 

ødelegge det fine som vi allerede har! Det er ikke bærekraftig. Det kan bli til 

vandalisme. 

 

Nordsia Vel mener at politikerne først og fremst bør søk etter sterke 

fortettingsområder utenfor de innerste byområdene. Innenfor må det fortettes med 

mer varsomhet. Der er det så mange kulturminner og fine kulturlandskap.   

 

Vi synes at områdene ved Eikeli, Benterud, vest for stasjonen, Krakstadmarka og 

øvre Hønengata bør utredes snarest i forhold til en sterk fortetting. I noen av disse 

områdene, er det allerede blokker og store bygninger. Kanskje moderne blokker til og 

med kan forskjønne disse områdene? – Det er allerede kommet fram et forslag om å 

bygge en ny bydel vest for stasjonen. Spennende! Der bør det fortettes maksimalt. 

 

 

 

Litt om gang- og sykkelavstander + kjøring i byen. 

Det er god sykkel og gangavstand til sentrum fra mange av de ovenfor nevnte 

fortettingsområdene. El-sykler er på full fart inn i samfunnet vårt, så stasjonen blir 

heller ikke langt unna. Det finnes skoler, barnehager og mange arbeidsplasser i flere 

av disse nærmiljøene, så mange får muligheten til å bruke bena eller sykkel til skole 

eller arbeidsplass. Kjøreavstanden til omkjøringsveien er ikke så lang, så for dem 

som trenger å kjøre bil, blir kanskje omkjøringsveien grei å bruke i stedet for å kjøre 

gjennom byen. 

 

I motsatt fall: 

Dersom veldig mange mennesker etter hvert skal bosette seg i sentrum, vil det også 

bli knyttet mange flere biler til sentrum. Når disse menneskene trenger å bruke bilen 

ut av byen; til arbeidsplasser, for innkjøp o.a., vil dette lett forsterke de problemene 

som vi allerede har med bilkjøring i byen.   

 

 

 

 

 



Til slutt: 

 

Fantasier om utbyggingen på Øya og Tippen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kan fantasien bli til virkelighet? 

Jevnaker har det i utkanten. Kongsberg har det i utkanten. Sandvika har det i 

utkanten. Dersom viljen og motet er tilstede, kan Hønefoss kanskje få det. Og da kan 

det ligge midt i byens sentrum! 

 

Forestill dere at byggingen på Øya og Tippen ikke først og fremst skal være fortettet 

med boliger, men at hovedmålet skal være å lage en inspirerende kraftstasjon, der 

lokal historie, kunst, kultur og forskning står i fokus. Man kan da tatt utgangspunkt i 

hvordan Kjærratmuseet, Bærum verk, Kistefossen og forskerbussene er bygd opp. 

 

Kommunen og Tronrud har allerede god kontakt med kunstneren Børge Brekke. 

Tenk om han, eller andre likesinnede, vil bli interessert i å bruke området for 

kursvirksomhet, egenproduksjon, utstillinger o.a. Tenk om noen kunstnere også vil 

bosette seg i området for å danne sitt eget miljø. 

 

Tenk om Rik, Follum, bedrifter på Eggemoen og skolene vil gå sammen om å lage en 

forskerstasjon for barn og unge, med vann og trevirke som utgangspunkt. Vannfall og 

fossekraft er det jo nok av der. 

 

Tenk om Historielaget, Fortidsminneforeningen, Biblioteket, Tronrud bedriften selv og 

eventuelt andre, vil gå sammen om å lage utstillinger om lokal historie. En 

turistinformasjon ville også kunne dra god nytte av slike utstillinger. 

 

 

Tenk om Hønefoss kunne fått en slik kraftstasjon, midt i byens sentrum, midt 

innimellom byens scener, midt innimellom byens spise- og handlesteder. Tenk om 

det hadde vært mulig! Da hadde byen blitt tilført en fascinerende og tiltrekkende 

stemning.  

 

Da hadde vi virkelig fått markert oss på kartet, som en spennende, interessant og 

inspirerende by.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konklusjon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nå har vi prøvd å beskrive noen av Nordsia Vel sine visjoner. Vi mener at det 

ståstedet vi har, kan gi et flott grunnlag for den bærekraftige og spennende 

utviklingen som vi alle ønsker for Hønefoss by.  

 

Vi håper vi at dere har forstått framtidsvisjonene våre, og finner dem interessante. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere lurer på noe. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MED DETTE BER VI POLITIKERNE REDEFINERE MÅLSETTINGEN OM AT 

BYEN SKAL BLI EN KOMPAKT BY SOM SKAL FORTETTES INNENFRA OG 

UTOVER. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Vi ønsker dere politikere lykke til med gjennomgåelsen av alle de innspill som måtte 

komme. Dere gjør en imponerende stor og grundig jobb!! 

 

 

Så ser vi fram til et videre samarbeid.   

 

Mvh. 

Styret i Nordsia Vel 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vedlegg. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vedlegg 
 

 

 

 

Sammendrag av det Nordsia Vel ber politikerne om å gjøre, 

i forbindelse med innspill til Planprogrammet: 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vi ber politikerne utarbeide en mer spesifikk og overordnet fortettingsplan for hele 

byen, før oppstart av områdereguleringer blir aktivert. 

 

 

 

Vi ber om at ordlyden på s. 20 i Planprogrammet: «En bymessig utforming og 

bebyggelsesstruktur» blir definert bedre. Dette kommer sannsynligvis inn som en 

naturlig del, når det, forhåpenligvis, blir utarbeidet en mer spesifik, overordnet 

fortettingsplan. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi ber om at oversikten om «Kulturminner og kulturmiljø», på s.15 punkt 3.2 i 

Planprogrammet, blir utbedret: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vi ber politikerne om å lete etter gode, bærekraftige fortettingsområder i byen. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Med dette ber vi dere redefinere målsettingen om at byen skal bli en kompakt by som 

skal fortettes innenfra og utover. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 







 

UTTALELSE ANG. OMRÅDEREGULERING AV HØNEFOSS. 

 

Petersøyas Venner ser det som svært positivt at man nå kommer i gang med planlegging av 

det framtidige Hønefoss sentrum, og er fornøyd med at det flere steder i «Forslag til 

planprogram» er påpekt behovet for friområder, og ikke minst blågrønne slike. 

Her mener vi Petersøya må være det aller viktigste, med sin størrelse, nærhet til sentrum,  

naturkvalitet  og  uberørthet.  Vi ser det derfor som en selvfølge at Petersøya i planen blir 

lagt ut som friområde.  Selv en beskjeden utbygging her vil drastisk redusere øyas verdi.  Vi 

vil dessuten påpeke den arealreserve øya representerer, for framtidige gode ideer til grønne 

fellestiltak for Hønefoss-samfunnet. 

 I 2014 gjorde kommunens Miljø- og arealforvaltning en rangering av  Hønefoss sine bynære 

friluftsområder.  I denne rapporten får Petersøya toppkarakter som A-område, dvs «et 

område med meget store friluftsverdier, som er lett tilgjengelig for mange innbyggere hele 

året uten bruk av bil».  Videre sies at »omdisponeringer som forringer friluftsinteressene bør 

ikke forekomme». 

Petersøyas Venner samlet i 2015 på kort tid inn 2.500 underskrifter til støtte for bevaring av 

hele Petersøya som friområde, og med senere henvendelser til oss er det nå ca 3.000 som 

sier at de støtter denne sak.  Av de som ble spurt i 2015, skrev mer enn 90% under.  Det er et 

overveldende flertall av byens befolkning som ønsker at Petersøya skal være et fortsatt 

blågrønt friområde i byplanen. 

Før siste kommunevalg tok 6 partier som representerer et klart flertall i dagens 

kommunestyre, det klare standpunkt at Petersøya skal bevares som friareal.  De øvrige 

partier tok foreløpig ikke noe standpunkt.  

Det betyr at det er et solid politisk flertall for bevaring, hvilket også ble bekreftet ved den 

«siling» av mulige nye boligområder som formannskapet gjorde i forbindelse med arbeidet 

med ny kommuneplan.  Her ble Petersøya klassifisert som uaktuell for boligbygging. 

I «Forslag til planprogram» sies om friområdene at « - samtidig er det konkurranse fra 

utbyggere om å nytte disse arealene til bybebyggelse.  Disse interessekonfliktene må 

avklares».   Det er vi enige i, og vi merker oss i den forbindelse at innehaver av opsjon for 

utbygging av Petersøya, i sin markedsføring av leiligheter på Brutorget  henviser på sentral 

plass til bl.a. turområdet Petersøya som et gode for de som kjøper leiligheter på Brutorget. 

Vi merker oss  også at samme utbygger i en opplisting i Ringerikes Blad 16.09.17, av 

framtidige utbygginger i firmaets regi, ikke nevner Petersøya.  Det er positivt. 

Det er svært viktig  for de som i framtida skal bo i et fortettet Hønefoss, at Petersøya bevares 

som en grønn lunge, for friluftsliv, lek og naturopplevelse. 

 

Petersøyas Venner    v/ Jan  G  Eriksson, Aud Marit Stubbråten og Hans Bergan 
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Innspill til varsel om oppstart og planprogram for:
PlanID 431 OMRÅDEREGULERING FOR HØNEFOSS

På vegne av Tronrud Holding AS som eier av Soknedalsveien 5 - 27 gis følgende innspill.

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid – planavgrensning
Planavgrensningen angitt på oversiktskartet, tar med seg deler av området som omfattes av det pågående
arbeidet med områderegulering en for Soknedalsveien 5 - 27. Denne planen er 1.gangs behandlet, men etter
offentlig høring av planforslaget, så stoppet planarbeidet opp i påvente av avklaringer rundt Hønefoss
stasjon.

Intensjonen er å ta opp igjen dette planarbeidet så snart som mulig, og det er derfor ønskelig fra Tronrud
Holding AS, som den største grunneieren innenfor området, at denne delen trekkes helt ut fra
planavgrensningen til  ” Områderegulering en for Hønefoss”. Nedenstående figur viser forslag til ny
planavgrensning.

Vi anser at området Soknedalsveien 5 - 27 med tilgrensende eiendommer henger tettere sammen med selve
stasjonsområdet, enn med sentrumsområdet, og at planleggingen av dette området derfor må sees på som en
helhet sett opp i mot hva som skjer rundt stasjonen og jernbanetraséen. Det er derfor særdeles ugunstig å dele
dette området opp i to, slik angitt på planavgrensning lagt ved varsel om oppstart.

Det er gjort videre vurderinger av hva området kan egne seg til, og bakenforliggende analyse av området og
en mulighetsskisse ble presentert i Kommunestyret 29.06.17. Det er disse analysene det nå er ønskelig å ha
som et utgangspunkt for et videre planarbeid for eiendommene, og man ser det derfor mest hensiktsmessig at
planområdet i sin helhet trekkes ut av planavgrensningen. O mrådet er allerede komplisert å regulere da man
må forholde seg til en statlig reguleringsplan som nå går samtidig. Usikkerheten med å også komme inn
under planavgrensningen til en områder e gulering for Hønefoss og den usikkerheten på når denne er ferdig ,
vil være direkte skadelig for fremdriften i utviklingen av Soknedalsveien 5 - 27,
Området Soknedalsveien 5 - 27 er på sin side så stort og er naturlig avgrenset mot Soknedalsveien og
Jernbanetraseen/ stasjonen slik at det vil være en egen bydel hvor ev innspill kan komme direkte på
reguleringsarbeidet av dette området.

Hvordan plangrensen krysser elven, bør sees i sammenheng med eventuell gangbro som skal binde de to
elvebreddene sammen, men plangrensen bør som et minimum gå på nordsiden av Soknedalsveien. Dette for
at eventuelle infrastrukturtiltak på denne kan vurderes i sammenheng med tilkomst gjennom Soknedalsveien
5 - 27. Utformingen av Soknedalsveien på denne delen av strekningen vil, etter vår vurdering, først og fremst
ha sammenheng med føringer gitt i planen for stasjonsområdet, samt føringer som vil bli gitt for utformingen
av Soknedalsveien 5 - 27. Det er derfor naturlig at veien inngår som del av planarbeidet for Soknedalsveien 5 -
27.
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Figur 1: Forslag til ny plangrense angitt med grønn strek.

Halvorsen & Reine AS
14 .07.17



TANKER OM FORSLAG TIL PLANPROGRAM. 

Områderegulering for Hønefoss. 

 

Politikerne skal samles til workshop den 01.06.2017 for å vurdere planprogrammet. 

 

Jeg ber om at dere politikere revurderer et forslag angående fortetting. 

Jeg ber om at dere politikere vurderer ønsket om en grunnleggende arealplan. 

Se mer om dette i det jeg skriver nedenfor. 

 

24.05.2017 

Anne-Berit Haugen Rijken 

 

OM UTVIKLING AV BYKJERNEN. 

S. 13 – Planavgrensning: 

En flott bykjerne er viktig for å gjøre Hønefoss til en attraktiv og spesiell by!   

Planavgrensningene i «Forslag til planprogram» omfatter bykjernen. 

  

Mange tettsteder og byer rundt i Norge driver for tiden med planer om å bygge tett og høyt, 

så Hønefoss er ikke alene om dette. I Sandvika ligger det nå inne forslag om bygging av 

høyhus (monsterhus) på 20 etasjer.  

 

Skal Hønefoss peke seg ut, må vi bruke det spesielle eller unike som Hønefoss kan by på. Vi 

må prøve å unngå de fallgruvene som ligger i tidens trend. Vi må ikke bli for trendy. Trender 

holder bare en liten stund, så går de over. En trend kan faktisk i ettertid bli sett på som noe 

stygt, og konsekvensene kan bli at områdene etter hvert fremstår som mindre attraktive. 

 

S. 14 - Den urbane struktur: 

Urbanitet er et trendy ord. Jeg har hørt at det er blitt brukt som argument i forbindelse med 

byutviklingen, men hva betyr det, egentlig? ….. 

 

Den kompakte og tette by: 

Jeg leser i «Forslag til planprogram» om: 

s. 4+5 – Hønefoss som den «Kompakte by». 

s.   20 - Hønefoss bør fortettes innenfra og ut. 

Så ser jeg på bildene som parallelloppdraget har utarbeidet: 

s. 12+20 – Illustrasjonsbilder fra parallelloppdraget. 

 

Er det «kompakt» når parallelloppdraget foreslår å fjerne Thoresen-gården? 

Er det «fortetting innenfra og ut» når parallelloppdraget legger høyhusene mer i bakgrunnen 

på bildet, og ikke oppå Stormarkedet, tett inntil bybroen og fossen? 

 

JEG SYNES DET ER SKUMMELT Å TENKE FORTETTING INNENFRA OG UT. 



Bykjernen er allerede fortettet en del. De foreslåtte nye, hvite boligene på Øya virker greie. 

Bykjernen tåler en del fortetting, men å ha som mål å omgjøre byen til en kompakt, tett by, 

virker avskrekkende på meg.   

 

Jeg ber om at dere politikere revurderer dette forslaget: 

Jeg ber dere vurdere om det er bedre å strekke fortettingen jevnere utover. 

 

Jeg ber dere kikke nærmere på andre sentrumsnære arealer. For eksempel på 

Eikli/Benterud, Rundt nordre delen av Hønengata og vest for stasjonen. Disse områdene 

ligger i fine gang og sykkelavstander til bykjernen. Samtidig ligger de forholdsvis nær 

omkjøringsveien, slik at beboerne vil få greie muligheter til å kunne kjøre omkjøringsveien 

mer enn veien gjennom byen. Barnehager og skoler ligger allerede i områdene. 

 

Det som trekker meg til byen 

er fossen, elvene og den fine arkitekturen. Det gjør at jeg kan oppholde meg i tiltalende, 

stemningsfulle omgivelser for å shoppe, gå ut og spise, sitte på en benk og kikke meg rundt, 

oppleve torglivet, oppleve kulturlivet, gå til frisøren, banken og liknende.  

 

Jeg vil nok holde meg mer unna byen  

dersom det blir for mange bastante og påtrengende bygninger der. Jeg vil nok unngå byen 

dersom den blir for kompakt og tett. Da oppsøker jeg heller andre steder. 

 

Bykjernen vår er proppet med kulturminner og kulturmiljø. 

s. 14 – Beskrivelse av dagens situasjon, Stedskarakter. 

s. 15 + 24 – Kulturminner og kulturmiljø. 

 

Jeg håper virkelig at det nye ikke overtar så mye, at det opprinnelige og unike blir som 

fremmedelement i fremtidens bybilde!! 

 

Jeg minner om anbefalinger fra parallelloppdraget (s. 12):  

Fortett i et utvidet sentrumsområde.  

Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen. 

 

 

OM KONFLIKTEN MELLOM 

KULTURMINNER OG DET BESTÅENDE ---- FORTETTING OG FORNYING: 

Hønefoss skal fortettes og fornyes. Samtidig skal særpreget bevares. Det er fine mål!  

 

Spørsmålene er: 

I hvor stor grad skal byen fortettes?  

På hvilke arealer er det lurt at fortettingen er sterkest? 

På hvilke arealer skal den bestående kulturen være det sterkeste? 

 

S. 12 - Fortettingsanalyse: 



Jeg leser i «forslaget til planprogram» at det, pr.24.02.2014, ble utredet en 

fortettingsanalyse for Hønefoss m.m. Når jeg leser i fortettingsanalysen under punkt 4, ser 

jeg at forslagene til høyder på husene ligger mellom 3-5 etasjer.  

 

Dette er noe helt annet enn de forslagene som utbyggerne kommer med for tiden, og som 

noen politikere og andre synes er greie. Det vurderes nå hus med høyder på ca.20 etasjer.  

 

I «Forslag til planprogram» hadde jeg forventet at det lå inne en ny type fortettingsanalyse: 

En analyse som er mer i takt med det som skjer i Hønefoss for tiden.  

En analyse utarbeidet av folk som bor i kommunen.  

En analyse der det blir vurdert hvor man i framtiden bør legge de gedigne husene eller de 

bastante blokkene.  

En analyse som forteller hvor kulturminnene, særpreget eller det stilige skal være i fokus og 

sterkest. 

 

Mitt inntrykk er at både innbyggere og utbyggere er opptatt av at det snart blir en bedre 

avklaring på disse spørsmålene.  

 

 

OVERORDNEDE RAMMER ELLER OMRÅDEREGULERINGER? 

S. 19 – Sentrale tema i planarbeidet. 

I «Forslag til planprogram» står det at «det er nødvendig å ha en god arealplan i bunnen». 

Jeg mener at bunn-arealet bør omfatte hele Hønefoss, inklusiv aksene nord-syd, øst-vest. (Se 

kart-området på vedlegg 1 i fortettingsanalysen.) I «forslag for planprogram» savner jeg en 

grunnleggende arealplan for hele dette utvidede sentrumsområdet. - I stedet finner jeg en 

planavgrensning på s.13. Målsettingen med denne avgrensingen er å lage en 

områderegulering for sentrumskjernen. 

 

Jeg ber om at dere politikere vurderer følgende ønske: 

Jeg ønsker at den grunnleggende arealplanen skal omfatte hele Hønefoss, slik at man får en 

helhetlig oversikt før man går nærmere inn på områdereguleringene. 

 

Jeg mener at det vil bli mer komplisert å lage gode område-reguleringsplaner dersom det 

ikke foreligger en overordnet helhetlig arealplan først. En plan som forteller noe mer konkret 

om forholdene mellom fortetting og bevaring i hele Hønefoss området. 
 

S 12 -  Jeg vil igjen minne om anbefalingene fra parallelloppdraget):  

Fortett i et utvidet sentrumsområde.  

Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen. 

 

Med dette håper jeg at dere politikere vil vurdere de ønskene som jeg har fremstilt her. 

 

Mvh. Anne-Berit 



Fra: janh [janh@1337.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.07.2017 18:54:56 

Emne: 431 områderegulering Hønefoss 

Vedlegg:  

Hva med å ta opp igjen reguleringsplan nr. 335 og legge denne inn i områdereguleringen. Det 

ble satt av noen millioner både i 2010 og 2012 mener jeg. 

 

Mvh 

 

Jan H. Johansen  

 

 

Sendt fra Galaxy Tab. 











Til Areal- og byplankontoret i Ringerike kommune 
Fra Reidar Rokseth, 17 år       25/8-17 
 
 
 
Ringerike kommune bør satse mer på å gi barn og unge som ikke driver 
med organisert aktivitet gode tilbud slik at vi også har noe å drive med. 
 
Foreslår derfor at kommunen setter av et område i Hønefoss til framtidig 
skatepark i den nye byplanen. 
 
Ringerike fylles opp av stadig flere skatere. Likevel: Skateparker finnes 
ikke. Jeg foreslår en skatepark sentralt i Hønefoss, som kan bli en større 
del av bybildet. 
 

Jeg mener at alle byer med respekt for seg selv burde ha et skikkelig 
anlegg i sentrum. Flere norske byer har klart å skape et sunt og aktivt 
skatemiljø, og dette burde kommunepolitikerne i Ringerike også prioritere. 
 

Skating er hovedsakelig en urban aktivitet, og vil føre til at det blir attraktivt 
å komme hit til Hønefoss. Sånn som det er nå, reiser vi skatere som bor i 
Ringerike til Oslo for å skate.  
 

Dersom politikerne er opptatt av å få en mangfoldig by med opplevelser for 
alle aldersgrupper, er dette et prosjekt de bør satse på. Sunn urban 
utvikling forutsetter sosial mangfold, og en skatepark vil bli en perfekt 
møteplass for ”ungdommer” i alle aldre.  
 
Skatemiljøet er et veldig inkluderende miljø, der alle er velkommen og jeg 
håper vi kan få dette til også i Hønefoss. 
 
Med hilsen 
 
Reidar Rokseth   
 
PS. Slenger på 4 gode grunner til: 
 

 Hyttefolk/turister har ofte med seg ungdom som skater, og Hønefoss 
vil dermed tiltrekke seg disse 

 Engasjerer barn og unge til fysisk aktivitet 

 En skatepark er en viktig mestringsplass og en møteplass på tvers av 
generasjoner 

 En skatepark ville skapt positiv aktivitet i sentrum, og Hønefoss blir 

best ved å ha mest mulig aktivitet og mer folk i sentrum.  



Lillann og Reidar Aslaksrud

Sundgt 5 351 0 Hønefoss 1 7. aug201 7

Ringerike kommune

Areal- og plankontoret.

Gjenpart

Sameiet Kinohaven terrasse

NR. 431 OMRÅDEREGULERING - INNSPILL

Boligseksjonene i <Kinohaven2 (Sundgt. 5l7l ble i LggS/gg markedsført/solgt med henv. til
regule ringspla n nr. 64 ( 27 o496), med reg.fo rmå I < bol ig/kontor>.

I juni 1 -999 ble lokalene i 1 . etasje leiet ut til treningssenter, med stor stØysjenanse for flere av
boligseksjonene. I etterkant av slik etablering meddelte kommunen at reg.formål var endret til
<næringsformål>, med mulighet for <salg, service, restaurant, produksjon etc.> (R.K. l.nr 2g435/99
oe027600l.

Etter Sameiets klage til Fylkesmannen fastslo denne at det ikke var søkt om slik endring, og at
<næringsformål> under ingen omstendighet var godkjent reguleringsformå1 . Sameiets advokat
oppsummerte etter dette at virksomheten ble drevet i strid med reguleringsplanen.

Selv om Sameiet trolig hadde en god sak for å forlange opphør av virksomheten, valgt en å følge
<forhandlingslinjen> for å oppnå tilfredsstillende stØydemping. For ä glør"en lang historie kort,_
etter mye arbeide, og gradvis små forbedringer, ble det etter nærmere j.0 års drift, ved eiers forsorg,
montert effektiv lydsperring i aerobic- og spinningssal!

Det framgår av retningslinjer for det forestående planarbe¡d at (støyhensyn skal være en integrert
del av planbegrepet>. Vårt anliggende med dette innspill er, med vår mangeårige erfaring, en sterk
anmodning om at det for områder og bygninger, hvor <bolig> er en del av reguleringsformålet,
velges (og håndheves) eventuelle kombinasjoner av reguleringsformål med stor hensyntagen til
uheldige virkninger, ikke minst stØyplager.

Lykke til med et viktig arbeide for byens vekst og framtidl

Med vennlig hilsen

Å. {oo. " l kø â¿ tz¿

Dokid:
1 7068953
(1 7t1 37e-1 5)
lnnspill - 431 Områderêgute¡ing
Føn6loss





Fra: Engejordet, Frank [Frank.Engejordet@BlockWatne.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Bjørn Røgeberg' [bjorn@rogebergmaskin.no] 

Sendt: 07.09.2017 12:09:45 

Emne: Innspill planarbeid 431 Områderegulering Hønefoss 

Vedlegg: Innspill til områderegulering Hønefoss Nr 431 - Kvartal 51c - 2017.pdf; V1 Kart eiendommer og eierforhold kvartal 51c 2017.pdf; V2 

Områdregulering grenser og formål.pdf; V3 Forslag endret reg grense kvartal 51c 2017.pdf; V4 Skråfoto oversikt grenser.pdf; V5 Tidligere 

skisser mulig utnyttelse BK1.pdf; V6 Atriumbebyggelse BK1.pdf 

Vedlagt innspill til pågående planarbeid for områderegulering Hønefoss. 
Innspillet kommer fra Block Watne AS samt Bjørn Røgeberg. 
 
Vårt innspill er konkret til område som i dag omfatter reguleringsplan 0605 64-51c - Kvartal 51c 
 
Innspillet sendes også pr post. 
 
 
 
MVH 
Frank Engejordet 
 
 
Frank Engejordet · Distriktssjef · Block Watne AS 
Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss 
Tel: 975 40 860  
frank.engejordet@blockwatne.no · www.blockwatne.no  
 
Våre verdier: Skikkelig · Kvalitetsbevisst · Offensiv · Lønnsom · Engasjert  

Før du skriver ut denne mailen, tenk på miljø 

Denne e-post med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Dersom De ikke er rette mottaker gjør vi Dem med dette oppmerksom på at enhver 
kopiering, videreformidling eller bruk av opplysningene ikke er tillatt. Dersom e-posten er mottatt av Dem ved en feil, ber vi Dem kontakte avsender og slette alle kopier. 
 
 



Kartverksveien 7 , 3511 HØNEFOSS
Telefon 32 11 69 20

Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
350 2 HØNEFOSS

Attn: Areal og byplankontoret

Vår ref : Frank Engejordet Deres ref: 17/1379 - 7 Dato: 7. september, 2017

Innspill områderegulering Hønefoss Nr 431

Fra :
Block Watne AS som eier og hjemmelshaver av Gnr 317 Bnr 151, Hønengata 6
Bjørn Røgeberg som eier og hjemmelshaver av Gnr 317 Bnr 155 og 320, Hønengata 8, og
Gnr 317 Bnr 320, Nygata 3

Alle er en del av gammel reg ulerings plan Kvartal 51c .

I januar 2012 ble det avholdt et uformelt oppstartsmøte med Ringerike kommune etter ønske fra
Block Watne A S med bakgrunn i at vi ønsket å nyr egulere kvartal 51c. Det er i etterkant , og over
en 3 - års periode , avholdt en rekke møter med en rekke representanter fra kommunen og berørte
grunneiere i området.

Dette arbeidet ble midlertidig stanset i 2015 da forhold rundt «Vesttangenten» forble uavkl art.
Når vår eiendom inngår i nylig oppstart av planarbeid for Områderegulering Hønefoss er det igjen
aktuelt å adressere våre ønsker og planer for dette kvartalet.

Eierforhold og reguleringsgrenser ;
Kvartal 51c er regulert helt tilbake fra 1979 og omfatter 13 eiendommer bestående av:
317/205 (deler av) – 317/152 – 317/568 – 317/309 – 317/310 – 317/151 – 317/155 – 317/573 –
317/160 – 317/320 – 317/318 – 317/158 – 317/207 (deler av), deler av omkringliggende veger
Torvgata, Strandgata, Hønengata og Ny gata samt deler av krysset Hønengata/Vesterngata.

Vedlegg 1 ; Kart eiendommer og eierforhold Kvartal 51c

T idlig i prosessen ble det sett som naturlig at ny Kvartal 51c måtte sees i sammenheng med et
større område som omfattet hele det bebygde området over mot Hammerbrogate og
Wielsgate/Bjørklunds gate.

Vedlegg 2 ; Forslag a vgrensning områdeplan og mulig oppdeling til flere formål.

Gjennom dialog mellom grunneiere og Ringerike kommune synes det klart at Kvartal 51c får et
endret omfang til et naturlig avgrenset kvartal

Vedlegg 3 ; Forslag nye reguleringsgrenser for detaljregulering av Kvartal 51c.
Vedlegg 4 ; Oversiktsfoto grenser
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Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

N år Hønefoss nå gjennomgår en ny områderegulering ser vi det som viktig å spille inn våre ideer
og planer for vår eiendom, samt tanker om utnyttelse av hele kvartalet som vi eier en del av. Vårt
innspill vil da omfatte det som fremkommer som « BK1 » i vedlegg 2 .

Bakgrunn;
D agens adkoms t forhold direkte fra Hønengata er begrenset, og spesielt med utkjøring. Våre
tanker om « BK1 » løses best med adkomst primært fra Nygata, eventuelt fra ny vei som blir en
videreføring av Parkgata i retning syd/vest inn mot eksisterende bakgård «TRF» . B akgård « TRF »
er dagens parkering og adkomstområde innenfor eksisterende eldre og til dels fredede
bebyggelse i « VO1 » .

Etablering av en forlengelse av Parkgata åpner for økt utnyttelse av både kommunal eiendom
« BB2 » samt for eiendommene i enden av Bjørklunds gate « BB3 » . Samtidig kan etablerte
forretninger som i dag har adkomst direkte fra Hønengata opprettholde denne, i hvert fall som
enveiskjørt adkomst. Eventuelt kan all utkjøring skje via forlengelsen av Parkgata og ut i Nygata
til Hønengata. For øvrig er det naturlig at brukere av forretning og kontor i «BFK» fortsetter å
benytte dagens inn - og utkjøring ti l Hønengata/Torvgata for å ikke s vekke forretningsgrunnlaget .
Ved etablering av forlengelse av Parkgata vil uansett belastningen på krysset
Hønengata/Torvgata/Strandgata bli redusert.
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Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

Sykkel byen Hønefoss
Etablering av en forlengelse av Parkgata vil også åpne for en noe mer skjermet sykkeltrase
parallelt med den trafikkerte Hønengata. Spesielt unngår syklende å kjøre over det sterkt
trafikkerte lyskrysset med avkjøring til Vesterngata og Haugsbygd.

En slik sykkeltrase kan med fordel gå i bakrommet bak den eldre bebyggelsen i «VO1» og munne
ut på nordre torg med sikker videreføring mot bysentrum. Traseen bør også kobles på naturlig
ved jernbaneundergangen i Hønengata slik at den enklest blir et foretrukket valg av syklende og
ikke oppleves som en omv ei.

Forslag til utnyttelse av « BK1 »
«BK1» utgjør et naturlig kvartal på ca 4,9 da. Vårt forslag til utnyttelse av kvartal « BK1 » er
primært Boligformål. Det kan også være et alternativt med noe kontor i første etasje men vi
ønsker ikke tradisjonell forretning.

Dette begrunnes med at rene forretninger og butikker primært bør samlokaliseres sentralt i
bybildet til Hønefoss for å d anne et best mulig grunnlag for et attraktivt og levende
handelssentrum. Det vil også være et behov for boligkvartaler i randsonen av selve bysentrum
som ikke får en sameksistens med parkeringskrevende og støyende forretninger og butikker.

Block Watne AS har på et tidlig stadium lagd en enkel strek skisse for å vise mulig utnyttelse
( Vedlegg 5 ) . O g denne er omtalt på Ringerike kommunes hjemmesider under « Hønefoss 2030 » ;

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig - og - eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Honefoss -
2030/Webside/28 --- Kvartal - 51 - C / .

De nne skissen viser en mulighet for nedkjøring i parkeringskjeller fra forlengelsen av Parkveien.

Sykkeltrase parallelt med Hønengata
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Hovedkontor:
Munkedamsveien 45, Postboks 1817 Vika, 0123 Oslo. Telefon: 23 24 60 00

Foretaksregisteret NO 968 757 954 MVA

I nyere tid er d isse skisse ne bearbeidet og vi ser for oss en type atrium utnyttelse av « BK1 » med
parkering under bakken og gode uteoppholdsarealer ( Vedlegg 6 ) . Bare deler av parkeringskjeller
blir utgravd for å muliggjøre gode vekstvilkår for trær inne i atriumet.

Bygningsmassen er begrenset oppad til 6 etasjer med det høyeste punkt mot nord/øst, retning
krysset Hønengata/Vesterngata, og en naturli g trapping nedover mot syd/vest med bare 4 etasjer
og 3 etasjer mot vest. Det ivaretar lysforhold både for boliger men også sol/lys inn på atriumet og
uteoppholdsarealet.

Tidligere i prosessen har alle grunneiere i «BK1» deltatt og skal således være innforstått med at
kvartalet vil bli endret og utbygd. Dette konkrete innspillet er fra Block Watne AS sammen med
Bjørn Røgeberg / Røgeberg Eiendom ANS og vi utgjør eier n e av ca 75% av området « BK1 » med
til sammen 3,7 da.

Vårt konkrete innspill går primært på å avsette «BK1» til fremtidig bolig/kontor med tilrettelegging
for forlengelse av Parkveien i syd/vestlig retning. Videre ber vi om at det i dette området åpner
opp for inntil 6 etasjer begrunnet med behovet for fortetting og effektiv arealutny ttelse i sentrum .
«BK1» har også en naturlig tilgrensning til større bygningsmasser.

Området l igger innenfor dagens kommuneplan som «Senterområde Nåværende».

f or Block Watne / Røgeberg

Frank Engejordet
Distriktssjef Block Watne AS

Telefon: 97540860
E - post: frank.engejordet@blockwatne.no

Vedlegg; 6



Omriss områdeavgrensning eksisterende Kvartal 51c

317/205

317/568

317/309
317/310

317/152

317/151

317/207

317/318

317/320

317/573

317/155

317/160

317/158

Gnr/Bnr Adresse Eierforhold Areal Berørt ca areal 51c
317/205 Parkgata 2 Ringerike Kommune 3.679 kvm 2.270 kvm
317/568 Torvgata Privat 237 kvm 237 kvm
317/309 Torvgata 8 Privat 510 kvm 510 kvm
317/310 Torvgata 10 Privat 391 kvm 391 kvm
317/152 Hønengata 6B 803 kvm 803 kvm
317/151 Hønengata 6 Block Watne AS 1.981 kvm 1.981 kvm
317/155 Hønengata 8 Røgeberg 546 kvm 546 kvm
317/158 Hønengata 10 Ringerike kommune 45 kvm 45 kvm
317/573 Hønengata Røgeberg 339 kvm 339 kvm
317/160 Hønengata 12 Privat 392 kvm 392 kvm
317/320 Nygata 3 Røgeberg 775 kvm 775 kvm
317/318 Nygata 1 Privat 569 kvm 569 kvm
317/207 Parkgata 4 Privat 1.101 kvm 290 kvm

Vedlegg 1Eiendomsfordeling
Kvartal 51 c



Forslag reguleringsgrense områdeplan « Nordsia Nord»

Vedlegg 2

Forslag reguleringsgrense delfelt formål ;

Reguleringsgrense formål trafikk/kjørevei

BK1

BB2

BB3

VO1

BFK
TRF

Områderegulering
delfelt

BB2 – boliger

BB3 – boliger

VO1 – verneormåde ( eksist )

BFK – bolig/forretning/kontor ( eksist )

TRF – kjøreareal/vei

BK1 – bolig/kontor



Forslag ny Detaljreguleringsgrense «BK1»

317/205

317/568

317/309
317/310

317/152

317/151

317/207

317/318

317/320

317/573

317/155

317/160

317/158

Vedlegg 3Ny grense for
detaljregulering



Vedlegg 4
Side 1 av 3Oversiktsfoto

Nordsia

Avgrensing
områdeplan

1



2

Inndeling
Områdeplan

Side 2 av 3

Avgrensing
Detaljplan BK1

BB2

BB3

BK1

VO1

BFK



3

Avgrensing
Detaljplan BK1

Side 3 av 3

Avgrensing områdeplan
Illustrerte grenser
eksist Kvartal 51c
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Vedlegg 5
Tidlige skisser



Vedlegg 6
Side 1 av 2

Plan 1. etasje – 19 leiligheter - Atrium

Parkeringskjeller

Skjematisk snitt .
3 til 6 etasjer

Skisser
Atriumbebyggelse



Plan 1. etasje – 19 leiligheter
Atrium

Plan 2. etasje
23 leiligheter

Plan 3. etasje
23 leiligheter

Plan 4. etasje
17 leiligheter

Plan 6. etasje
2 leiligheter

Plan 5. etasje
6 leiligheter

Vedlegg 6
Side 2 av 2

Skisser
Atriumbebyggelse

Totalt 90 leiligheter
Fra 40 kvm til 150 kvm
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01. Generelt om innspillene til ny byplan

Vi ønsker å være med og utvikle Hønefoss - sentrum til en levende by med boliger,
butikker, hotell, kontorvirksomhet og et variert kultur - og restauranttilbud der
mennesker og hyggelig miljø er i fokus.

Vi mener at for å utvikle et sentrum videre må det tillates tettere og høyere bebyggelse
i selve bykjernen slik at det blir plass for «mer folk» i sentrum samtidig som
eksisterende gater, åpne plasser og torg bevares og utvikles til gode «vrimleområder».

Det må o gså legges til rette for biltrafikk fra områdene rundt byen slik at de som bor
utenfor byen, på en rasjonell måte kan komme inn til sentrum, få parkert og brukt
sentrumstilbudene. Privatbilene bør helst parkeres under bakken slik at plasser og
gater i sent rum kan «bli grønne» og slik at gående og syklende får prioritet.

Områdene som vi deltar i utvikling av byen, er:

- Hotell Ringerike

Hønefoss trenger et større byhotell som kan gi et bredere tilbud enn hva dagens
hotell er bygget for. Nybygget planlegges plassert på dagens parkeringsplass
mellom nåværende hotell og Sentrumskvartalet. Nybygget får parkeri ngskjeller
i 2 etasjer under bakken og nye konferanse - , møteroms - og fellesfunksjoner i 1.
etasje. I 2. – 9. etasje planlegges nye ca 111 moderne gjestero m. Totalt vil da
hotellet få en kapasitet på ca 195 rom.

De øverste etasjene terrasseres og utformes som hyggelig uteområde for gjester
og besøkende. Hotellet knyttes som tidligere sammen med «Bryggerikjelleren»
i kjelleren og nye konferansesaler i City - Gården i 2. etasje.

- City - Gården, Nybygg

Alle de gamle ølhallene i Bryggerikjelleren beholdes og er under restaurering.
Det etableres nye adkomstmuligheter som letter bruken og gir større
fleksibilitet for å utnytte disse unike rommene.

Vårt forslag o m etablering av offentlige toaletter på Søndre Torg med nedgang
til Bryggerikjelleren fra torget er en del av den samlede planen.

Den eldste dele n av City - Gården ut mot Kirke gata er under restaurering og
beholdes som den er i dag. Den nyeste delen av City - Gården, «Kjøtthallen»



med underliggende kjeller rives , og det planlegges et 8 - etasjers kombinert
nærings - og boligbygg på tomta. Nybygget vil få parkeringskjeller i 2 etasjer
som knyttes sammen med parkeringskjelleren under hotellet. Første etasje
planlegges for butikk - og kafévirksomhet, annen etasje for konferanseavdeling
og møtelokaler, tredje og fjerde etasje for kontorvirksomhet . F emte til og med
åttende etasje planlegges som moderne sentrumsleiligheter med felles
takterrasse.

- Thoresengården

Dette er en bygård beliggende sentralt ut mot Søndre Torg, men som har «gått
litt ut på dato» både når det gjelder funksjon og utseende. Gården er solid
fundamentert og har et grovt bær esystem i betong som muliggjør påbygg av 3
etasjer uten at underliggende bærestruktur må forsterkes.

Vår plan er å renovere alle fasader slik at bygget framstår moderne og mer
miljøvennlig gjennom lavere energibruk, samt bygge på tre etasjer med til
samme n 18 moderne byleiligheter.

Første etasje blir som før attraktive butikker mens annen og tredje etasje vil
være egnede lokaler for kontor - og helsevirksomhet. Under dagens
parkeringsplass planlegges det en parkeringskjeller som vil doble byggets
parkerin gskapasitet.

- 0 -

Vi gjør oppmerksom på at bygningsutforming og fasader er i en forprosjektfase og
skal utvikles videre, men alle «hovedgrep» er mer detaljert planlagt.
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04. Tegningsmappe fra SG Arkitektur



NOTAT

Oppdragsgiver: Bygg og Anlegg T ekniske Consulent er AS (BA - tec) / Siv.ing MNIF Jan Solberg as
Oppdrag: 615590 - 01 – Citygården mfl - innspill
D ato: 26.09.2017
Skrevet av: Ingvild Johnsen Jokstad
Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes

IN N LEDNIN G 1

BA - tec - Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter As har planer for utvikling av Hønefoss
sentrum. Områder som ligger inn for grenser til ny omr åde reguleringsplan for Hønefoss.
Planprog rammet for denne planen er nå ute på høring med frist for innspill 9. oktober 2017.

Dette notatet er først og fremt en redegjørelse av BA - tecs planer for utvikling i sentrum .
Planene ses i sammenheng med mål og visjoner for ny områdeplan samt forslag til ny
kommuneplan som nylig har vært ute til høring og offentlig ettersyn. K onkret innspill til
planprogrammet for Områderegulering i Hønefoss er kort oppsummert avslutningsvis .

PLAN INI ATIVET TI L BA - TEC 2

3.1. Generelt:

BA - tec ønsker å utvikle kvartalene sør og nord for Kirkegata i Hønefoss sentrum . Dette
omfatter eiendommene 318/87, 228, 229 som består av Hotell Ringerike med tilhørende
tomt , Citygården og Thoresengården. Planer for utvikling nord for Kirkegata er å etablere et
nytt 9 etasjeres hotellbygg nord for Hotell Ringerike og dermed utvide hotellkapasiteten med
flere sengeplasser samt erstatte de nyeste delene av Citygården (det som omfatter bl.a
K jøtthallen) og i stedet oppføre et 8 etasjers nybygg for næring og bolig. Videre er planer sør
for Kirkegata å renovere Thoresensbygget som næringslokal e i eksisterende bygningsmasse
samt utvide med inntil 3 nye etasjer til boligformål. Tegninger l igger vedlagt dette innspillet og
er utarbeidet av arkitektkontoret S G .



NOTAT
Side 2 av 6

Bygg og anlegg tekniske Consulent AS Asplan Viak AS

Utsnitt av kart med omriss av planområdet.

3.2. Trafikk, adkomstforhold og parkering

Adkomst: Adkomst til kvartalet med hotellet og Citygården er tenkt slik som i dag. Det vil si
med avkjøring fra Kirkegata. Kirkegata er en kommunal (b lind - ) veg med lysregulert adkomst
fra Kongens gate. Kirkegata trafikkeres av buss med innfart til rutebilstasjon i Kvernberggata.
Hvorvidt rutebilstasjonen blir liggende her i fremtiden er usikkert. Et sentralt tema i
planarbeidet for områdeplan er å vurd ere kollektivknutepunkt i byen. Evt ny lokalisering vil
trolig være mellom dagens sentrumskjer ne og den nye jernbanestasjonen som er under
planlegging. Flyttes rutebilstasjonen til nytt kollektivknutepunkt, vil Kirkegata kunne få en
annen funksjon enn hva den har i dag. Imidlertid anser vi Kirkegata som en viktig adkomstvei
og tverrakse. Den betjener blant annet hotellet vest for Kongens gate og Hønefoss kirkegård
øst for K ongens gate. Begge viktige bygg/funksjoner i sentrum. Vi forutsetter på bakgrunn av
d ette at Kirkegata også i fremtiden vil være en åpen bilveg.

ÅDT i Kirkegata er uviss mens Kongens gate (Fv.3 5 ) i dag har ÅDT 20 200 . Når ny
innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss sentrum er på plass, vil dette kunne
redusere trafikkbelastningen på FV. 35 opp mot 20%.

Adkomst til Thoresengården vil bli fra Kvernberggata .

CITYGÅRDEN HOTELLET

THORESENGÅRDEN
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Bilp arkering: Med B A - tecs planer vil e ksisterende overfla te parkering bak Hotell Ringerike
forsvinne til fordel for nytt hotellbygg. Parkeringsplassene erstattes imidlertid med nytt
underjordisk parkeringsanlegg i 2 plan som skal serve både hotell og nytt
næringsbygg/leilighetskompleks i Citygården . Foreløpige pl an er viser om lag 100
bil parkering er . D ette burde være tilstrekkelig utfra norm krav basert på forslag til ny
kommuneplan som nylig har vært ute til høring, se tabeller under. Vi har lagt til grunn at alle
leilighetene er under 80m2 for å lette regnestykken e .

Bil Sykkel
Bolig fra 60 - 80 m2 BRA = 1 plass pr boenhet 1 plass pr boenhet
Kontor/forretning/offentlig = 1 plass pr 100m2 BRA 2 plasser pr 100m2 BRA
Hotell =0,5 plass pr 100m2 BRA Utbygger definerer behov

Krav til antall parkeringsplasser i sentrumsområder basert på ny kommuneplan .

Bil Sykkel
BRA /antall enheter Behov Behov

Bolig 13 enheter 13 plasser 13 plasser
Kontor/forretning/offentlig - ny del Ca 1252 m2 BRA 13 plasser 26 plasser
Kontor/forretning/offentlig - gammel del Ca 1 600 m2 BRA 16 plasser 32 plasser
Hotell - ny del Ca 7 0 00 m2 BRA 3 5 plasser
Hotell – gammel del Ca 3410 m2 BRA 17 plasser
SUM 94 plasser 71 plasser

Beregnet parkeringsbehov for Citygården og hotelltomta etter BA - tecs planer . Reelt BRA kan avvike
fra denne tabellen.

Eksisterende parkering i Thoresengården vil omstruktureres med de nye planen til BA - tec,
men opprettholdes som parkeringsareal med om lag 20 plasser. I tillegg er det planer om
parkeringsanlegg under bakken med t ilsvarende parkeringskapasitet. Totalt 40 plasser. Med
om lag 8 eksi s terende parkeringsplasser knyttet til Thoresen bygget i Kirkegata, vil behovet til
bilparkering være dekket etter gjelden d e normkrav.

Bil Sykkel
BRA/antall enheter Behov Behov

Bolig 1 8 enheter 1 8 plasser 1 8 plasser
Kontor/forretning/offentlig - gammel del Ca 2861 m2 BRA 29 plasser 58 plasser
SUM 47 plasser 76 plasser

Beregnet parkeringsbehov for Thoresengården etter BA - tecs planer . Reelt BRA kan avvike fra denne
tabellen.

Sykkelparkering : Det foreligger ikke planer for håndtering av sykler på dette stadiet.

Varelevering mm: Citygården/hotellet. Varelevering vil skje r på bakkeplan mellom de nye
byggene. Her vil også renovasjon løses. I reguleringsplan en vil en måte se nærme re på
kjøre - og manøvreringsareal for disse funksjonene, samt for utrykningskjøretøyer. Ih t .
komm un eplanbestemmelsene ( nå til høring) skal det ved alle planforslag foreligge en
kartskisse og beskrivelse av renovasjonsløsninger som bør være iht. gjeldende forskrift.
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Thoresengården : Varelevering vil skje på bakkeplan i bakgården. Det foreligger ikke planer
for håndtering av renovasjon på dette stadiet. I dag løses renovasjon for Thoresengården i
Kvernberg gata på øst siden av bygget.

3.3. Utnyttels es grad og by ggehøyder:

Nytt hotellbygg er dimensjonert utfra bransjens signaler knyttet til hensiktsmessig størrelse
og ønsket romkapasitet på byhoteller. Med nytt bygg vil Ringerike H otell kunne tilby om lag
19 0 varme senge plasse r. Siden arealet på eiendommen er begrenset , må utnyttelsen tas i
høyden for å dekke arealbehovet. Nytt hotellbygg planlegges med 9 etasjer ( gesims kote
107.95) hvorav etasje 8 og 9 er inntrukket fr a Kongens gate for å dempe høydevirk n ingene .

Citygården planlegges med 8 e tasjer ( gesims kote 107.16) hvorav 8. etasje er inntrukket fra
Søndre Torg. De to nye byggene i dette kvartalet vil da ha tilnærmet lik maks gesimshøyde
med avtrapping sørvest.

Det «nye» Thoresenbygget planlegges med 3 nye etasjer og en gesims på ca kote 101 .2
Bygge t vil da komme høyere enn Aasen - bygget (318/62/2) som det ligger inntil.

Utfra kommuneplanens bestemmelser til sentrumsformål skal ny bebyggelse rundt sentre og
knutepunkt/stasjoner ha høy utnyttelse. I planprogrammet for områdeplan Hønefoss s tår det:
« Hønefoss skal videreutvikles som en kompakt, urbant og bærekraftig regionsenter med
tydelig identitet og bredt utvalg av funksjoner. Hønefoss bør fortettes innenfra og ut, sli k at
andelen som bor og arbeider i byen øker, og stadig flere får ganga vstand til daglige
gjøremål. Det bør tilrettelegges for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum slik at byen
styrkes som arena for handel, tjenester, næring, kunnskap, kultur og opplevelser. Videre
utbygging og fortetting må samtidig ta hensyn til, og by gge videre på byens historie og
kulturmiljøer, identitet og kvaliteter. Det bør leggs til grunn en bymessig utforming og
bebyggelsesstruktur, med høy arkitektonisk kvalitet. Hønefoss skal v æ re et bysentrum med
aktivitet til ulike tider av døgnet, med varie rte boligtyper for beboere i alle aldre, og væ re
attraktivt for alle befolkningsgrupper uavhengig av funksjon.

Citygården og Hotelltomta vil anslagvis ha 79 % BYA mens Thoresensgården vil få i om lag
96 % BYA.

Tomteareal BRA m2 BYA m2 % BRA % BYA
3286.7 m2 2584 m2 78,6%

Beregnet utnyttelsesgrad for Citygården og Hotelltomta .

Tomteareal BRA m2 BYA m2 % BRA % BYA
2085,7 m2 2000 m2 (anslått) 96 %

Beregnet utnyttelsesgrad for Thoresengården.

Diskusjon knyttet til byggehøyder og utnyttelsesgrad vil bli et sentral tema i
reguleringsplanprosessen.
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3.4. Lekearealer, MUA og andre uteområder

Hønefoss opplever det kjente mønsteret med at eldre flytter til sentrum og barnefamilier
overtar eneboligene i utkanten. Det er høyst sannsynlig at de som etablerer seg i
se ntrumskjernen er eldre og unge uten barn. Viktigere enn å etablere ensidige lekeplass er er
derfor å skape/bevare /utbedre andre felles møteplasser for mennesker i ulike aldergrupper.

I planene til BA - tec er det ikke angitt lekeplasser eller andre felles ut eoppholdsarealer på
bakkeplan. I stedet er det lagt opp til store takterrasser på de nye byggene som skal fungere
som felles oppholdsarealer. Boligene planlegges i tillegg med hver sin private ballkong .
Ønsker man kontakt på bakkeplan vil Søndre Torg være en naturlig møteplass. Her er det
bant annet opparbeidet lekeplass med ulike apparater. For mer variert lek og aktiviteter for
eldre barn, vises det til lekeplass en ved Hønefoss barnehage og tidligere Livbanen. Denne
ligger om lag 250 m sørøst for planområdet. Hønefoss idrettspark ligger snaue 1 km unna i
samme retning. Hønefoss idrettspark er en idrettsarena beliggende i friluftsområdet
Schjongslunden , på Sørsiden i Hønefoss . Her er det både fotball - , friidrett og i shockeybane.

Kvalitet på uteområder vil bli et sentralt tema i reguleringsplanen.

3.5. Støy

Planforslaget vil ikke føre til økt støybelastning på nærområdet . Vegtrafikkstøy må utredes.
Andre støykilder anses som irrelevant.

3.6. Estetikk og utforming - historikk

Kvartalene som planlegges har lang historie, men omfattes ikke av hensynssoner «Bevaring
kulturmiljø». Ingen eksisterende bygg er fredet eller Sefrak - registret.

Tilpasning til eksi s terende (bygnings - ) miljø vil bi et sentralt tema i planarbeidet.

3.7. Teknis k infrastruktur og miljø /klima og energi

Løsninger for håndtering av vann - og avløp, deriblant overvann er ikke vurdert på dette
stadiet. En registrerer derimot at mye av ledningsnettet i Hønefoss er nedslitt og trenger
utskifting / oppgradering.

Oppvarmingskilder er ikke vurdert.
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INNSPILL TIL PLANPROGRAM FOR 3
OMRÅDEREGULERIN GSPLA N I HØNEFOSS

BA - tec har intensjon om å starte reguleringsplan prosessen for nevnte områder høsten 201 7 .
For tiltakshaver er det viktig at deres plana rbeid ikke blir satt unødvendig på vet n som en
følge av pågående områdeplan i Hønefoss.

Så vidt vi kan se vil BA - tecs planer for utvikling støtte opp om mål og intensjoner for
byutvikling i områ deplane n ; Realisering av planen vil kunne gi flere sentrumsnære boliger og
flere arbeidsplasser i Hønefoss sentrum. Tiltaket vil bidra til ve k st innefra og ut i tråd med
fremtids visjoner for Hønefoss sentrum. Vi kan ikke se at u tviklingen vil være
barriereskapende og den vil heller ikke berøre viktige rekreasjonsområder eller andre felles
uterom.

Vi mener at nye reguleringsplaner som er i tråd med overordna mål og visjoner i
planprogrammet og ellers uten interessekonflikter mellom rekreasjons områder og
utbyggingsområder, bør kunne behandles i planperioden før ny områdeplan vedtas.
Imidlertid bør det stilles krav til dokumentasjon og utredning av viktige tema. Vi leser av
utredningsprogrammet at flere tema skal undersøkes og/eller utredes. Blan t annet skal det
utarbeides en byanalyse som ser nærmere på funksjoner, strukturer, høyder etc. Andre
sentrale tema er sol - og skyggestudier, rapport knyttet til kulturminner og kulturmiljøer og
rapporter knyttet til teknisk infrastruktur og miljø. Før di sse overordnede utredingene er
tilgjengelige, bør temaene belyses for enhver ny « sentrumsplan » for å avdekke evt.
konsekvenser på influensområdene.

Det bør vurderes frikjøpsordninger for henholdsvis parkeringskrav og lekeområder/ felles
uteoppholdsareal i områder for fortetting. Det synes å være i tråd med ideer fra
planprogrammet. Der påpekes det at gjennom etablering av offentlige eller felles (allment
tilgjengelige) strøkslekeplasser som uteareal for tett boligbebyggelse, vil en oppnå bedre
kvalitet på utearealene som gjerne blir små og skyggefulle hvis hver enkelt utbygger skal
oppfylle kravet på sin tomt. Allerede i kommuneplanen som nå har vært ute på høring er det
åpnet for at det kan gjøres dispensasjon fra lekeplasskravet ved fortetting i
sentrums områdene.

Temaen e parkering/lekeområder bør være en del av utbyggingsavtalene.
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From: Ketil Myrseth <km@sgark.no> 

Sent on: Monday, August 14, 2017 2:59:17 PM 

To: Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as> 

Subject: VS: 2961 Toalett søndre torg 

Attachments: 2961 tegn.pdf (41.91 KB), -a01 Situasjonsplan.pdf (69.06 KB), -a10 Plan kjeller bryggerikjelleren.pdf (65.06 KB), -A11 

Mellomplan.pdf (75.53 KB), -a12 Plan 1. etg.pdf (109.17 KB), -A23 Snitt.pdf (61.3 KB), -A30 Fasader.pdf (155.59 KB) 

    

 
Her kommer toalett og nedgang til bryggerikjelleren. 
  
Ketil Myrseth 
Sivilarkitekt MNAL 
  
SG arkitektur as 
Hvervenmoveien 49 
3511 Hønefoss 
  
Tlf.: 92 86 44 00 
Tlf. sentralbord:  32 17 06 20 
  
  
  

Fra: Trygve Mysen  
Sendt: 14. august 2017 14:43 
Til: Ketil Myrseth 
Emne: 2961 Toalett søndre torg 
  
  
  
Trygve  Mysen 
SG arkitektur AS 
Hvervenmoveien 49 



3511  Hønefoss 
tlf direkte  (+47) 92 89 81 96 
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Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
Tlf: +47 40 10 10 90 - www.tronrudeiendom.no

Ringerike kommune
Att: Miljø- og Arealforvaltning
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 9. oktober 2017

Områderegulering Hønefoss - innspill til varsel om oppstart og
forslag til planprogram

Vi viser til deres referanse 17/1379 vedrørende områdeplan for Hønefoss.

Tronrud Eiendom er positive til at det er igangsatt arbeid med områderegulering for
Hønefoss. Vi forventer at planleggingen vil legge rammer for utvikling av sentrumsområdene
i tråd med intensjonene som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Vi forventer at
planarbeidet vil legge vekt på å underbygge at «Hønefoss skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet», som er målsetningen i kommuneplanens samfunnsdel.
Tronrud Eiendom vil, som en stor grunneier og eiendomsutvikler i vår region, gjerne bidra
aktivt til planarbeidet og stiller gjerne ressurser til rådighet for å bistå kommunen med
nødvendige avklaringer.

Innspill til planarbeidet:

Planområdet:
Planområdet dekker i hovedsak området som i dag omfattes av reguleringsplan nr. 64. Det
er oppgitt at det tas sikte på å avregulere gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny
plan. Vi forutsetter at nyere planer innenfor området videreføres i ny områdeplan og at
igangsatte planer danner grunnlag for ny områdeplan.
Slik planområdet er avgrenset rundt Hønefoss stasjon er vi usikre på om planområdet i
tilstrekkelig grad vil gi rom for avklaring av fremtidig vegsystem rundt stasjonen, inkludert
nødvendige adkomster inn mot Hønefoss stasjon.

Medvirkning i planarbeidet:
Ringerike kommune angir at det legges opp til bred medvirkning underveis i planprosessen
gjennom åpne informasjonsmøter og planverksted/temamøter der det er oppgitt at
organisasjoner, lag og foreninger vil inviteres spesielt.
Vi forutsetter at kommunen også vil ha et utstrakt samarbeid med grunneiere og
næringsinteresser innenfor planområdet, da et slikt samarbeid er nødvendig for å kunne
sikre realisering av utviklingsplaner.
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Vi ønsker oss et bredt anlagt samspill der grunneiere tas med i tidlig dialog for å komme frem
til gode løsninger for alle parter. Kommunen egne eiendommer vil i en slik sammenheng
kunne brukes aktivt for å komme frem til gode løsninger for byen gjennom frivillige avtaler
mellom partene. Vi mener at arbeidsmøter underveis i prosessen vil oppfylle
Formannskapets intensjon ved behandling av planprogrammet.

Fremdrift:
Ringerike kommune har i kommuneplanens samfunnsdel fastsatt en målsetning om 10 000
nye innbyggere innen 2030 der 70% av veksten skal komme i Hønefoss. Vi tror det er viktig
at fortetting/vekst i Hønefoss i hovedsak gjøres ved fortetting «innenfra og utover» og at
kommunen kontinuerlig arbeider for at veksten styres i ønsket retning.
For at det skal være realistisk å nå denne målsetningen mener vi utbyggingen må skje
kontinuerlig i hele perioden. Lokale byggeprosjekter er et viktig bidrag til lokalt næringsliv og
sysselsetting. Vi tror det er avgjørende at det byggeaktiviteten opprettholdes og at ikke
igangsetting av prosjekter «samles opp» til etter vedtak av byplan. Dette vil medføre uheldige
svingninger i arbeidsmarkedet lokalt og økte priser når byggingen igangsettes. Vi viser i
denne sammenheng til rapporten fra Høgskolen i Sørøst-Norge «Ringeriksregionen rigget for
vekst» fra 2016 og modellen for regional vekst.

Planprogrammets fremdriftsplan (pkt 6.4) angir at vedtak av ny områdeplan forventes høsten
2019. Pr d.d. ser det ut til at arbeidet allerede ligger etter foreslått fremdriftsplan, noe som er
svært uheldig (høring av planprogram er to måneder forsinket, og høringsfrist er utvidet med
10 uker (fra 6 til 16 uker).
Planprogrammets fremdriftsplan bør strammes opp og vi mener perioden mellom 1. gangs
behandling og sluttbehandling kan forkortes slik at vedtak av planen ikke skyves ut i tid til
tross for forsinket oppstart.
Fremdriftsplanen bør suppleres med flere delmål som gir arbeidet en oversiktlig fremdrift for
alle aktørene i prosessen.
Vi mener videre det er uheldig at kommunen ikke rutinemessig bekrefter mottak av innspill til
planarbeid. Dette medfører usikkerhet for parter som leverer innspill vedrørende om innspillet
er kommet frem og vil bli tatt med i vurderingen. Vi mener kommunen som et minimum bør
bekrefte mottak av innspill med et skriv der fremdriften i planarbeidet fremgår.

Parallelloppdrag – Fremtidsbilder for Hønefoss:
I parallelloppdraget fikk 3 arkitektgrupper fritt spillerom for tanker om utvikling av Hønefoss
sentrum. Evalueringskomiteen har i sine anbefalinger lagt vekt på viktige momenter for god
byutvikling. Vi mener det er spesielt viktig å legge vekt på at byen må bli et attraktivt
næringsområde for forretninger og annen tjenesteytende næring.
For å oppnå attraktive næringsområder (utenfor kjøpesenter) tror vi Hønefoss sentrum bør
deles i soner. Vi tror det er behov for «høykommersielle soner» der alle lokaler på bakkeplan
skal forbeholdes handel. I sidegater og mindre sentrale deler av sentrumsområdet bør det
tillates etablert boliger i 1. etg, men gjerne med innslag av næringslokaler.
For å tilrettelegge for senere transformasjon av områder med boliger på bakkeplan kan det
feks. stilles krav om økt takhøyde for boliger i 1. etg. Økt takhøyde i 1. etg vil gi enklere
mulighet for å omdisponere til næringslokaler dersom behovet endrer seg i fremtiden.
Vi ser for oss at fremtidens Hønefoss vil ha en begrenset «høykommersiell» sone med
utgangspunkt rundt Søndre Torg (gjerne fra Fengslet, opp mot Kuben, Søndre Torg og ned
mot Sentrumstorget, mens boliger tillates etablert mot gateplan i mindre sentrale gater.
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Planfaglig tema for utredning:
Vi mener kommunen bør vurdere parkering i sentrum som en del av transportutredning, i
tillegg til nevnte planfaglige tema. En parkeringsforskrift for sentrum bør være så fleksibel at
utbygging av bolig/næring kan gjennomføres med eller uten parkering.
Vi tror Hønefoss sentrum også i fremtiden må ha god tilgang for bil og gode muligheter for
parkering. Hvordan krav om opparbeidelse av parkering vil påvirke bruk av bil i sentrum bør
være et eget utredningsteam i arbeidet med ny byplan.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no



Fra: Ole Haakon Opperud [oppole@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 08.10.2017 19:33:09 

Emne: Innspill til Områderegulering Hønefoss 

Vedlegg:  

Hønefossen og elva er det historiske grunnlaget for byen Hønefoss. Byen skusler bort denne viktige og sentrale 
arven, dersom dette ikke gis en overordnet føring i byplanen. Og det er menneskenes mulighet for i framtiden å 

få nærkontakt og opplevelse av fossen og elva som må tilrettelegges. 

 

Øyaområdet er hjertet i historien om Hønefoss, og en nedbygging av dette området vil være en ubotelig 

handling. Det bør utarbeides en alternativ utnyttelse der hele eller deler av området åpnes ut mot fossen og 

tilrettelegges for folks opplevelse av fossen. For å illustrere den sagbruksvirksomhet som startet opp her, bør det 

vurderes etablert eksempler på den historisk utviklingen av sagbrukene, herunder om noen av de eksisterende 

bygningene kan benyttes. Ringeriksdistriktet har en rik treforedlingshistorie, og et samspill med Kistefoss kan 

utvikles til et treforedlingsmuseum. Et samspill med den gamle og nye kraftstasjonen kan utvikles til et 

elvekraftmuseum. 

 
Tippen er et område som har en kontaktflate med et stort vannspeil i elva og med god forbindelse til  Petersøya 

og Nordsiden/Nordre park. Dette bør i størst mulig utstrekning tilrettelegges som park og aktivitetsområde. 

Lillehammer har på Sportsplassen opparbeidet et flerbrukstilbud til barn og unge som er vellykket eksempel på 

et aktivitetsanlegg. 

 

Petersøya må bevares som naturområde og det bør etableres gangbro mot elveskråningen  ved Søndre park og 

gangveg langs elva mot Sjongslunden. 

 

Konsentrert bybebyggelse bør konsentreres mellom Kongensgate og Holmboesgate, og området ved Hønefoss 

stasjon. Stasjonen bør flyttes sentralt i byen, ved at brorparten av triangelet St. Olavsgate, Stabellsgate, 

jernbanesporet bygges opp i høyde med jernbanesporet. Et slikt bygg vil i tillegg kunne romme viktige 

transportfunksjoner, med jernbanestasjonen på toppen. 
 

Dersom dette ikke er gjennomførbart, bør dette triangelet benyttes til høyhusbebyggelse. En byggehøyde på 10 

etasjer eller mer vil av  landskapsmessige hensyn best plasseres her, og ikke ut i landskapsrommet i eksisterende 

bykjerne. I tillegg bør Meieriområdet og arealene vestover benyttes til høyhus. 

 

Med hilsen Ole Haakon Opperud 

Norderhovsgt 12 

3510 Hønefoss 

 

E-post: oppole@online.no 

Tlf: 92622654 
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       Ringerike kommune, areal- og byplanktr., 

       postboks 123 sentrum, 3502 HØNEFOSS 

postmottak@ringerike.kommune.no 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Områderegulering for Hønefoss 
Oppstart av planarbeid og forslag til planarbeid 

Saksnr. 17/1379-7 

Det fremlagte planforslag legger frem fire hovedmålsetninger/temaer til behandling. Vi har 

valgt å gi innspill til tre av temaene, og har følgende merknader med begrunnelser: 

I. Merknader med begrunnelser ang. hovedmålsetning 2: Byutvikling og fortetting – 

styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser. 

1) Planarbeidet legger opp til at Løkka og Schjongstangen inkluderes i en felles områdeplan 

med sentrumskjernen. Vi ber om at Løkka og Schjongstangen fjernes fra planarbeidet og 

at boområdet beholder sin eksisterende reguleringsplan som er fra 10.04.2014. Dette er et 

intakt, velfungerende småhusområde med bo- og livskvalitet i den sydligste del av byen. 

Vekst i sentrum vil hovedsakelig komme i byens nordvestlige område med 

kollektivknutepunkt ved jernbanestasjonen. 

2) Områder på nordsiden av nytt kollektivknutepunkt ved Hønefoss jernbanestasjon og nord 

for Soknedalsveien samt områder på sørsiden av stasjonen og Øya-utbyggingen 

representerer et betydelig potensial for byutvikling. Områdene representerer en øst/vest-

akse og blir en viktig sentral bydel sammen med nord/syd- aksen, som rommer byens 

historiske bygårdsbebyggelse mellom Stangs gate og Nordre Torg. Dette bør bli 

sentrumskjernen for attraktive og aktive opplevelser, handel og møteplasser for byens 

befolkningsgrupper, besøkende, turister og mulige tilflyttere. Stedet står for en bærende 

bystruktur, hvor det historiske og det nye moderne Hønefoss møtes, skapes og utvikles. 

3) Fortette ledige arealer innenfor eksisterende sentrumsstruktur. Ny bebyggelse i sentrum 

må ta hensyn til kvartalsstrukturen, verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer og byggehøyde 

til nærliggende bebyggelse. 

Begrunnelser:  

Ang. merknad 1: 

 Kart: Ringerike kommune.  Kart: Ringerike kommune. 

I 2017, og senest juni 2017, informerte 

Ringerike kommune via Ringerikes Blad at 

arealet innenfor den røde streken er det 

området kommuneadministrasjonen mener 

bør omfattes av byplanen. … men  

… men, i juli 2017 er planområdet utvidet, 

boområdene Løkka og Schjongstangen med 

småhusbebyggelse, er tatt inn i planarbeidet 

for Hønefoss sentrum. 
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Det kan synes som planforslaget har som målsetning å lage områderegulering for et 

sentrumsområde som vedrører tre ulike boområder: 1) Hønefoss sentrum, 2) Løkka og 3) 

Schjongstangen, hvert boområde med sitt særpreg – sin historie, identitet og bo- og 

livskvalitet. Det kan vanskelig finnes likhetspunkter mellom småhusbebyggelsen på Løkka og 

Schjongstangen og bygårdsbebyggelsen i flere etasjer med næringslokaler i første etasje i 

Hønefoss sentrum. Men det er trolig ikke meningen å la bykjernen intervenere boområdene 

Løkka og Schjongstangen ved oppkjøp med event. riving/ fortetting av hus for å bygge 

bygårdsbebyggelse i flere etasje i dette området? Det vil i tilfelle være svært ødeleggende for 

helheten i boområdet Løkka og Schjongstangen – ett av byens mest velregulerte, attraktive og 

aldersvennlige bomiljø i Hønefoss. Livskvalitet og opplevelse av glede, tilhørighet og trivsel 

preger menneskene i alle aldre som befolker boområdene. Løkka og Schjongstangen er ett av 

boområdene i Hønefoss som har reguleringsplan av nyere dato, fra 10.04.2014. 

Både Løkka og Schjongstangen med sin bebyggelse bidrar til å styrke Hønefoss bys historie. 

Rådgiver i bygningsvern, Jo. Sellæg, fastslår Hønefoss som Østlandets jugendby. Buskerud 

Fylkeskommune anvender begrepet ‘Jugendbyen Hønefoss’ [jfr. «Verneverdige kulturmiljøer 

i Buskerud»]. Riksantikvarens NB! register og Buskerud fylkeskommune angir at 

kulturmiljøer i Hønefoss omfatter: flere store bygårder i jugendstil i et området rundt Søndre 

Torg, Stabells gate, Øya-området og Hønefoss Brugs jugendgavler (som er blitt et symbol for 

Hønefoss) samt verneverdig villabebyggelse på Løkka. Jugendbygningene viser variasjon 

innenfor stilperioden og ble tegnet av flere sentrale arkitekter. Områdene med verneverdig 

bebyggelse i sentrumskjernen og på Løkka blir omtalt som nasjonale og regionale viktige 

kulturmiljøer med en høy grad av autentisitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. 

Rambøll viser til at autensitet er knyttet til konseptet om en opplevelsesøkonomi, som er viktig 

for å gjøre seg attraktiv enten det er i turismesammenheng eller for å trekke til seg investorer, 

flere innbyggere eller annet. Autensitet fremheves som særlig viktig når folk skal velge hvilke 

steder de vil besøke og hvilke produkter de vil kjøpe. (Jfr. Kulturarv som ressurs i 

samfunnsutviklingen. NIBR-rapport 2016:7, side 12): 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kulturminnevern/Regional%20plan/NIBR-rapport-2016-7-

Kulturarv-som-ressurs-i-samfunnsutvikling-Buskerud-fylkeskommune.pdf  

Schjongstangen ble, i henhold til kulturminneregistreringen til Jo. Sellæg i 2000-2002, satt 

opp som ett av kulturmiljøene i Hønefoss. De steds- og verdikvalitetene som finnes på 

Schjongstangen dokumenterer områdebetydning for helhetlig bebyggelse etter 1950. 

Boområdet er strengt regulert, med hus på små tomter lagt på linje og med lekeplass, idretts- 

og friluftsområde. Hus og hager skaper på en forbilledlig måte estetikk og balanse i harmoni 

med det tilstøtende gateløpet på Løkka. Schjongstangen har bebyggelse i funksjonalistisk stil: 

hovedsakelig eneboliger og tomannsboliger, samt et kvartal med firemannsboliger med 

byggmesterfunksjonalisme i østre del. I vestre del av Schjongstangen, i Thornes gate mellom 

Schjongs gate og Dronningens gate, ligger tre eneboliger på linje med preg av mangfold i 

funksjonalistisk stil, tegnet av arkitekt Arnfinn Sæter. En av eneboligene, Thornes gate 7, har 

en svært høy grad av autentisitet og ble i 2002 angitt av Jo. Sellæg som bygning med høy 

antikvarisk verdi. Tomannsboligen i Schjongs gate 10, tegnet av arkitekt Amund Robøle, fikk 

samme verdibestemmelse av Jo. Sellæg. I nærheten ligger byens eldste småbruk fra 1600-

1700-tallet [Kulturminne; innenfor byområdet Hønefoss kjenner vi ikke andre hus med så høy 
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alder (unntatt Hov, som er revet)], og fremstår i dag som et av byens fineste og mest 

komplette sveitserstilshus.  

Kulturmiljøene Løkka og Schjongstangen speiler tidligere samfunn med sin bebyggelse, og 

bidrar til å styrke Hønefoss bys historie og identitet og gir menneskene identitet, tilhørighet og 

ståsted for egen tilværelse og fremtid. Det er slike bomiljø unge familier ønsker å bosette seg i 

– og må bevares for fremtiden. Vi ber om at boområdet Løkka og Schjongstangen fjernes fra 

planarbeidet og beholder sin gjeldende reguleringsplan fra 2014. 

Ang. merknad 2: En eventuell fortetting av Løkka og Schjongstangen i den sydligste del av 

byen er også betenkelig når veksten av sentrumskjernen hovedsakelig vil komme i byens 

nordvestlige område ved kollektivknutepunktet ved Hønefoss jernbanestasjon. På nordsiden 

av jernbanestasjonen ligger gamle næringsområder som representerer et betydelig potensial 

for sentrumsnær byutvikling, og åpner for en ny bydel – kalt det nye bydelssenteret Torget 

Vest i RB 3.10.2017 – som kan sys sammen med byen. Områder nord for Soknedalsveien 

med lav utnyttelse kan likeledes gi ny bebyggelse. En bro- eller tunnelforbindelse over/under 

Ådalselva, som plankartet [figur 2-5] gir pekepinn om, synes vesentlig i dette området. 

Utbyggingsområdene har sentral beliggenhet i forhold til kollektivknutepunktet ved 

jernbanestasjonen og sentrumskjernen, og vil skape en ny og tidsmessig vekstretning for 

Hønefoss. 

På sørsiden av Hønefoss jernbanestasjon finnes det planer om omfattende bebyggelse og 

utvikling langsetter Ådalselva og Hønefossen – og helt ned til Tippen. Området ved fossen 

hører tett sammen med byaksen i nord/syd-retning, et område som er nært knyttet til byens 

opprinnelse: området mellom Stangs gate og Nordre Torg med Riddergården. Sammen med 

bykjernens historiske kulturmiljøer – sin verneverdig bebyggelse ved Søndre Torg, kvadratisk 

gatestruktur med forretninger, kaféer og restauranter, Øya-området med «Loyds marked» og 

Tronrud/Snøhettas forslag til tømmertorg på bybrua, samt Nordre Torg med Blyberghaugen 

og «Gladhuset» – vil denne bydelen kunne bli et viktig område for attraktive natur-, kunst- og 

kulturopplevelser, handel og møteplasser for byens befolkningsgrupper, besøkende, turister 

og mulige tilflyttere. Stedet her, hvor nord/syd-aksen og øst/vest-aksen samles, blir en 

bærende struktur i byen hvor det historiske og det nye, moderne Hønefoss møtes, skapes og 

utvikles. Kommunen bør samtidig bestemme at dette blir en bysone hvor mer støy kan 

forventes. 

Ang. merknad 3: Det er ledige arealer innenfor sentrumskjernen for utbygging – blant annet 

asfalterte parkeringsplasser og utdaterte bygninger (f.eks. Det gamle Kefas-bygget), og det er 

store områder øst for Hønengaten som venter på utbygging. 

Frem til nå er sentrumsbygårdene med ulike stiluttrykk fra ulike perioder vernet og bevart. 

Dette gjør at den historiske bykjernen i sentrum har beholdt mye av sin opprinnelige karakter 

og gatestruktur, og fremstår som et sentrum med god historisk dybde. Kulturarven som 

Hønefoss har, må ikke svekkes ved fasadeendringer, riving, tilbygg, høyde, fortetting, ol, men 

heller «selge» byen som f eks Østlandets jugendby ved å kommunisere kulturarven på utallige 

måter – kampanjer, arrangementer med aktiviteter som omvisninger, utstillinger, etc. 

Utfordringen vil bli at ny bebyggelse i sentrum må tilpasses eksisterende bebyggelse. Og 
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viktig i den sammenheng er, som planforslaget sier: Utarbeide bestemmelser og retningslinjer 

som stiller krav til høy estetisk kvalitet og sikrer godt samspill mellom ny bebyggelse på den 

ene siden og byens målestokk og byens verneverdig bebyggelse og miljøer på den andre. 

Vedrørende byggehøyde sier Jan Solgård det veldig rett i RB 4.7.2017: I Hønefoss sentrum 

har det fra tidligere vært bygninger varierende fra 2 til 4 etasjer, eventuelt med tilbaketrukket 

5. etasje. Og om man tar området mellom Nordre Torv og Stangs gate bør det fremdeles være 

hovedregelen. Dette området, som er nært knyttet til byens opprinnelse, utgjør sentrum i byen 

og bør få beholde sitt ”småbypreg”. Fra Stangs gate og til Kvernbergsundet bør man kunne 

øke til 6 etasjer mot gate, kanskje til og med til 8 etasjer inne i kvartalene. Høyere bør ikke 

bebyggelsen i Hønefoss bli. 

Husk! Det at Hønefoss fremdeles har beholdt sitt småbypreg er byens fremste kort i konkur-

ranse med andre tilsvarende byer, hvor småbypreget ofte er malt i stykker av ”utviklingen”, 

og av noen’s usvikelige tro på ”keiserens nye klær” (Jan Solgård, RB 4.7.2017). 

 

II. Merknader med begrunnelser ang. hovedmålsetning 3: Mobilitet – snu utviklingen og 

tilrettelegge for gange og sykkel. 

1) Anlegge ny turvei (gang- og sykkelvei) langsetter Storelvas elvekant som binder 

sykkelveien i Ringeriksgata med den oppgraderte gang-/sykkelveien fra Tippen til 

Petersøya. 

2) Ny nær ringvei på østsiden av Storelva og/eller tunnel/kulvert, f eks under nåværende 

hovedgjennomfartsåre, som slik kan tllbakeføres til en levende bygate i Hønefoss. 

Begrunnelser: 

Ang. merknad 1: Det er gjort et godt arbeid i oppgraderingen av turveien fra Tippen til 

Petersøya. Det mangler i dag en sammenhengende gang- og sykkelvei mellom 

Schjongslunden og Petersøya langsetter Storelva. Det er i dag fullt mulig å spasere/sykle fra 

Søndre Park/ «Slottet» og sørover gjennom boligområdet Løkka og Schjongstangen ned til 

sykkelveien i Ringeriksgata. Men hvis en ønsker en ny forbindende gang- og sykkelsti ved 

elvekanten nedenfor Aabenraagata frem til nederkant av Søndre Park, kan en bygge opp en 

passe bred elveforbygning med til dels grov stein langs etter elvekanten for å hindre for store 

endringer mot utgravning av masser på stedet. Det bør fylles så høyt med pukk/stein at 

høyden er over de fleste flommene. 

Samtidig som en får en sammenhengende gang- og sykkelvei langs Storelva, vil en kunne få 

et opptil kraftig bolverk mot utgravning av masser som elva kan forårsake. 

Ang. merknad 2: Biltrafikken i Hønefoss er tidvis kødannende – trafikken er for stor til 

veinettet. Med økende antall innbyggere i sentrumsområdet vil biltrafikken øke. En mulig 

løsning kan være en ny nær ringvei på østsiden av Storelva, som kan betjene trafikken til 

kommende utbygging i Krakstadmarka og ny bebyggelse i området Øvre Hønengata Øst. 

Også boområder i Haug vil kunne ha nytte av en slik ringvei. Men en annen, og bedre 

mulighet, er tunnel fra sørsida (nær der køen starter) – under byen – og over til nordsida (der 
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køen slutter). Det må være rundkjøringer ved hvert utløp og i eventuelle grenpunkt inne i 

tunnelen. En grentunnel opp til kollektivknutepunktet ved jernbanestasjonen er nødvendig, og 

kan kombineres med bro/tunnel over/under Ådalselva [jfr. Pkt. I, merknad 2]. Tunneltraseen 

kan anlegges under nåværende hovedgjennomfartsåre, som igjen kan tilbakeføres til en 

levende bygate i Hønefoss. 

En tunnel vil avlaste trafikk-kapasiteten i byen uten å gripe voldsomt inn i eksisterende 

bebyggelse og gatestrukturer. 

 

III. Merknader med begrunnelse ang. hovedmålsetning 4: Styrke offentlige rom, parker 

og blågrønne strukturer. 

Schjongslunden og Petersøya, to sentrumsnære grønne lunger som er viktige for byen med 

fine områder for nærturer. 

1) Kommunen må nå, med ny regulering av Schjongslunden, innta en aktiv holdning til de 

grønne verdier i disse områdene. For Schjongslundens del at det gjennomføres et 

administrativt vern av det som fortsatt er igjen av naturområdet – slik en i dag har på 

Hovsenga. Med det kunne en få satt en tydelig strek som markerer at naturområdet skal 

bevares, og at ingen behøver å legge planer for å etablere noe på det. 

2) Det er naturlig å se Petersøya i sammenheng med Søndre Park – sammen ville disse kunne 

bli et fantastisk parkområde. 

3) Byens naturområder, de historiske bymiljøene på Sørsida og Nordsida og det moderne 

Hønefoss fra bydelssenteret Torget Vest, Øya-området til Tippen, er bærende strukturer 

som bidrar til å gjøre sentrum til et attraktivt sted å oppholde seg for alle 

befolkningsgrupper, som parallelloppdraget anbefalte – en aldersvennlig by med kvalitet. 

Begrunnelser: 

Hønefoss er i en spesielt gunstig situasjon som fortsatt har to flotte naturområder inntil 

bykjernen, som kan gi innbyggerne et tilbud om friluftsliv uten at de behøver å først sette seg 

inn i en bil. Områdene er særs viktige for eldre mennesker og familier med små barn, men 

også for joggere og mennesker i alle aldre som bor i bykjernen og nærliggende boområder. 

Gangstien i Schjongslunden er trolig kommunens mest benyttede tursti. Når Schjongslunden 

og Petersøya etter hvert kombineres med en ny forbindende gang- og sykkelsti ved 

elvekanten, kan en faktisk få en ganske bra lang spasertur i fin natur. De to naturområdene har 

da også noen veldig gode kvaliteter. Først og fremst nærheten til elva, men spesielt i 

Schjongslunden er vegetasjonen utenom det vanlige. Få, om noen, områder i kommunen har 

en samling av majestetiske furutrær (bl.a. furulunden ved vestre adkomst) og høyreiste 

lauvtrær (skogslunden lenger inn i frilufts- og rekreasjonsområdet) – med rikt fugleliv – som 

gir området et sjeldent egenartet og estetisk karaktertrekk. En rik forekomst av blåveis og 

hvitveis er til stor glede for mange om våren. Det er viktig å presisere at det er politisk vilje i 

Ringerike kommune til å bevare og kvalitetssikre det unike natur- og friluftsområdet i 

Schjongslunden for allmennheten til rekreasjon og friluftsliv. 
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Da vedtak i sin tid ble gjort om utbygging av det nye fotballstadionet i Schjongslunden (AKA 

arena), ble det satt som en forutsetning fra kommunestyret at det skulle foretas en vurdering 

av alle verdier tilknyttet natur, friluftsliv og rekreasjon i Schjongslunden. Men noen slik 

utredning har, så langt vi har kunnet registrere, aldri blitt foretatt. Men kommunen har satt 

verdi på bynære friluftsområder: Schjongslunden er et A-område med meget stor friluftsverdi 

hvor tiltak/reguleringsplan som forringer områdets verdi som friluftsområde ikke bør 

igangsettes. Grønn Plakat (2000) angir Schjongslunden for øvrig som byens grønne lunge 

med meget stor verdi for allmennheten. I forbindelse med høringsutkastet Mulighetsstudie for 

Schjongslunden idrettspark – forslag til konsepter har det kommet frem ønsker om en ny stor 

fotballhall og nok en ishall i Schjongslunden. Tanker om anlegg for skateboardaktivitet, som 

er ekstremt støyende, har også vært fremme. Nå har det i blant blitt forsikret om at turstiene 

vil bli opprettholdt i området. Men det burde være elementært at en tursti har ikke den samme 

verdien om en vegg av haller og støyende nærmiljøanlegg blir bygget ved rekreasjons- og 

naturområdet og turstien. Helsedirektoratets veileder nevner en konfliktavstand på 300 meter. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), pkt. 2.3 sier: 

«Kommunen bør unngå å lokalisere nye støykilder slik at verdifulle rekreasjonsområder og 

stille områder forsvinner eller reduseres i omfang. Fravær av støy er en forutsetning for at 

frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi». Langs turstien bør det 

være fritt og åpent på begge sider med natur i slik bredde at en ikke har inntrykk av å gå i et 

idrettshallområde eller bli utsatt for miljøforurensende støy. Det er stillheten og 

naturkvaliteter som allmennheten søker i Schjongslunden. 

Det er naturlig å se Petersøya i sammenheng med Søndre Park – sammen ville disse kunne bli 

et fantastisk parkområde. Så vidt vi vet ble det for noen år siden lagt frem en ideskisse for 

parkmessig utnytting av Petersøya. 

 

Tenker en seg Hønefoss med sterk befolkningsvekst med Ringeriksbanen, vil Schjongslunden 

og Søndre Park med Petersøya kunne bli byens unike blågrønnesone. Og med den nære 

kommunikasjonsforbindelse med Øra, Nordre Park og Glatved Brygge blir dette byens Hyde 

Park eller Loyd Park ved Storelvas bredder med ender, gjess og svaner, hvor også 

utleiemuligheter for robåter kan være et aktuelt tiltak – elva som en blågrønn lunge gjennom 

byen. 

Det er verdt å ta med i det videre planarbeid at byens naturområder og de historiske 

bymiljøene fra Stangs gate på Sørsida med kulturmiljøet ved Søndre Torg/Stabells gate til 

Nordre Torg og Riddergården på Nordsida, samt det moderne Hønefoss fra bydelssenteret 

Torget Vest, Øya-området til Tippen, er bærende strukturer som bidrar til å gjøre sentrum til 

et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper, som parallelloppdraget anbefalte – en 

aldersvennlig by med kvalitet. 

Med vennlig hilsen 

Bodil Gusgaard og Eirik Ørbog 

Thornes gate 7 



Fra: Randi/Hans [hanob@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 10.10.2017 21:38:46 

Emne: Merknad til "Områderegulering Hønefoss". 

Vedlegg:  

  
Jeg har en merknad som gjelder AVGRENSINGEN AV PLANOMRÅDET: 
  
En hovedpremiss for planarbeidet virker å være Ringeriksbanen, med etablering av et 
trafikk-knutepunkt nær nåværende stasjon.  Det bør da være et viktig poeng å få etablert 
mange boliger nært opp til dette knutepunktet. 
  
Underlig da at dette blir liggende helt i utkanten av planområdet.  Det kan se ut som man 
skal vurdere fortetting f.eks. på Schjongstangen – over en kilometer unna stasjonen – mens 
arealene rett på andre siden av jernbanelinja skal ligge urørt. 
  
Skal man fortette virker det naturlig å starte med arealene nærmest mulig trafikk-
knutepunktet, og da bør de aktuelle arealer være med i planarbeidet. 
  
  
En annen problemstilling har også en side til arealer som ligger utenfor planområdet:  Hvor 
skal handel skje?   Tradisjonen er jo at folk reiser inn til byen for å handle.  Nå kan man øyne 
en utvikling der folk i byen må reise ut av den for å handle.  Det må diskuteres om dette er 
ønskelig.  Med begrensninger av biltrafikk i byen, samtidig som man er slepphendte med å 
tillate etablering av handel utenfor byen, er det uunngåelig at handelen i byen lider.  Å tro at 
kundene som handler på Hvervenmoen nå, er helt andre mennesker enn de som handlet i 
byen før, er  jo ganske naivt. 
  
Så jeg håper det gjøres en grundig vurdering av byens rolle som handelssentrum, og hva som 
bør gjøres – og kanskje særlig hva som ikke bør gjøres – for at byen skal beholde den rollen. 
  
Med hilsen 
Hans  Bergan 
  
  



Fra: Knut Ridderhus [knutridderhus@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Marianne Wethal [mariweonline.no@icloud.com]; Per Martin Nordli 

[per.martin.nordli@gmail.com] 

Sendt: 09.10.2017 19:50:29 

Emne: Planarbeid Hønefoss 

Vedlegg:  

 

 

Kort innspill til planarbeidet for Hønefoss sentrum. 
 

Jeg kommenterer litt generellt til planarbeidet, en grundigere 

analyse vil kreve mer tid enn jeg har til disposisjon for tiden. 
 

Planens avgrensning 

Hvis man  tar utgangspunkt i at Forkortelse av Bergensbanen skal 

ligge som premiss i planen, må det tenkes forholdsvis kraftig 

byvekst. I Hønefoss er det , etter mitt syn, rom for en fortetting på 

"ubenyttede" arealer i sentrum og lite rom for riving av eldre 

bebyggelse, enten fordi mye har verneverdi i seg selv, eller har 

verneverdi som del av bebyggelsesstrukturen og dermed har 

betydelige miljøkvaliteter. 

Av de områdene som har stort utviklingspotensiale og ligger 

sentrumsnært er Eikli, øvre del av Hønengaten, gamle meieriet og 

Tolpinrud, som alle ligger utenfor planområdet.  At ikke nettopp 

disse ligger innenfor med de utviklingsperspektivene det er logisk 

å tenke seg, synes å være en forglemmelse som må 

revurderes.  Områdene jeg nevner ligger innenfor det man 

definerer som akseptabelt for gang- sykkelavstand og samtidig et 

effektivt småbusstilbud med hyppige avganger. 
 

Det er viktig å utvikle en plan som ikke genererer konflikt, men 

som ivaretar det som gjør det attraktivt å satse og trives i 

Hønefoss, derfor er det ekstremt viktig å gi rom for en kvalitativt 

god byutvikling som ikke er trendbasert men fundert på de 

kvaliteter som foreligger, historisk og visuellt, og fortolke dette 

over i et samtidsuttrykk som de som er her nå, og i fremtiden kan 

glede seg over ! 



 

Med hilsen 

Knut Luxengaard Ridderhus 

Sivilarkitekt 
 

 

Med vennlig hilsen 

Knut Luxengaard Ridderhus 
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0785 Oslo
Tlf.: 90934640
knut.helle@vikenfiber.no

Sivilarkitekt Knut Helle

Tegn.: Tegn.kontroll:

Godkjent: Dato:

Mål:

Filnavn:

29.09.2017

Knut Helle

Knut Helle
Knut Helle

Detaljregulering
Detaljregulering

1:1

PLAN OM RÅDE

Utsnitt planområde, avgrensning med stiplet tykk strek.

PLAN OM RÅDE
Storgaten 1 5,

Norderhovsgaten 24 og
Sundgaten 6



Viser til saksnr. 17/1379-9, brev om oppstart av 431 Områderegulering Hønefoss. 
Ønsker med dette å starte arbeidet med detaljregulering av eiendommene, Storgaten 15, Norderhovsgaten 24 og 
Sundgaten 6. Parallelt med områdereguleringen for å følge opp hovedtrekkene områdereguleringen. Ønsker 
dialog med arbeidsgruppen for, "431 Områderegulering av Hønefoss" for utvikling av eiendommene. Og å delta 
på planverksted/temamøter.  
  
Bestillingsskjema oppstartmøte for reguleringsplan og kart over planorådet er vedlaggt 

 

 
For Nils og Sigrid Helle 
Siv.ark. Knut Helle 
knut.helle@vikenfiber.no 
Tlf. : 90934640 
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Sendes til: Ringerike kommune, Areal - og byplankontoret v/avdelingsleder
postmottak@ringerike.kommune.no

BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPLAN

Stedsnavn
Storgaten 15, Norderhovsgaten 24 og Sundgaten 6

Gnr/bnr
318/78, 318/29 og 318/136

Dato for utfylling 20.09 2017

Skjema er utfylt av Sivilarkitekt Knut Helle

Gjeldende planstatus
- Kommuneplan
- R eguleringsplan

Arealdel av kommuneplan , avsatt til sentrumsformål .
Eiendommene ligger i det område som det er varslet
oppstart av 431 Områderegulering Hønefoss.

Forslag til plantype
- Områderegulering
- Detaljregulering
- Reguleringsendring

Mindre endring
Ordinær endring

Detaljregulering

Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger)
Hovedformål og intensjoner Formålet for reguleringen er å avklare rammer for utnyttelse

av eiendommene . Eiendommene har vært regulert gjennom
" Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan
for Hønefoss sentrum, Ringerike kommune " som
f orretning/kontorer

Eiendommene har i parallelloppdrag ( Asplan - Viak, Dyrvik -
jaja - Hjellnes og DRMA - Everday - Rambøl) "Fremtidig
utvikling av Hønefoss sentrum" blitt behandlet som o mråde
for fortetting og sentrumsutvikling .

Dagens situasjon i området Storgaten 15 og Norderhovsgaten 24
Bygningstype: Butikk/forretningsbygning
Næringsgruppe: Varehandel, reparasjon av motorvogner
Forretningsbygg med verkstedhaller i mur/betong. T ilbygg i
bærende stålkonstruksjon med bindingsverk i tre . En etasje
med kjelle r under deler av bygget . Utea real er for
betalings parkering.
Leietagere i dag driver bilutleie og bruktbutikk

Sundgaten 6
Bygningstype: Enebolig
Bolig i murverk fra 30 - årene , to etasjer med kjeller og kaldt
loft . Opparbeidet grøntareal , hage.
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Omfang
Størrelse på planområde,
antall enheter o.l.

Areal tomt: Storgaten 15 = 1104 kvm
Norderhovsgaten 24 = 918 kvm
Sundgaten 6 = 1000 kvm

Sum areal 3022 kvm
Konsekvensutredning (KU)
Vurder ing og begrunnelse av
om planen faller inn under
KU - for skrifta
Konsekvenser
Positive og negative.
Aktuelle utredningstemaer.
Skal omtales selv om tiltaket
ikke utløse r krav om KU etter
forskrifta

Fortetting
Parkering
Del av fremtidig sykkel veg
Avgrensing mot villa bebyggelse

Eksisterende kunnskap
Hva finnes av kartlegging?

Eiendomsforhold Storgaten 15, Norderhovsgaten 24: Sigrid Helle
Sundgaten 6 : Ergon AS ved Nils Helle

Aktuelle tema for diskusjon Ønsker å detaljreguler eiendommene parallelt med
områdereguleringen for å følge opp hovedtrekkene
områdereguleringen . Ønsker dialog med arbeidsgruppen for ,
" 43 1 Områderegulering av Hønefoss" for utvikling av
eiendommene .

Forslag til plannavn Storgaten 15, Norderhovsgaten 24 og Sundgaten 6

Mottaker og fakturaadresse for
gebyr for saksbehandling

Sivilarkitekt Knut Helle, Olav Aukrusts vei 22, 0785 Oslo

Følgende dokumentasjon skal
legges ved bestillingsskjemaet:

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf)
Ved reguleringsendring skal planavgrensning vises
oppå gjeldende reguleringsplan.

2. Forslag til planavgrensning i sosi - format
Kan evt. ettersendes etter oppstarts møtet.

3. Annet: (skisser , flyfoto, omtale osv., listes opp: )

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøte t
Funksjon Navn Tlf E - post
Forslagsstiller
Skal alltid møte

Knut Helle
Nils Helle

90934640
91111731

knut.helle@vikenfiber.no
nils.helle@gmail.no

Fagkyndig
Skal alltid møte

Knut Helle 90934640 knut.helle@vikenfiber.no

Grunneier(e) * Nils Helle
For Sigrid Helle,
Knut Helle

91111731

90934640

nils.helle@gmail.no

knut.helle@vikenfiber.no
Evt. andre
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*Dersom grunneier ikke stiller ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og
forslagsstiller.



Fra: Ole Hervik Frantzen [olefran@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.11.2017 20:07:43 

Emne: innspill til byplanlegging saksnr 17/1379-7. 

Vedlegg:  

Hei. 

 

Sikkert litt sent å svare på denne men her kommer mine innspill til byplanlegging rev brev 

med saksnr 17/1379-7. 

 

Under kommer jeg med to innspill og først må jeg bare si at dette er ikke noe nytt - dere 

trenger bare ta lærdom av de andre byer har gjort.  

 

1. Legg til rette for sykkel. Og med det så skal ikke sykkel sidestilles med gående - det skal 

sidestilles med kjørende. Ikke lag gang og sykkelsti - lag BIL OG SYKKELVEI. Det finnes 

drøssevis av byer som skiller sykler, gående og bilister.  

 

Ringerike kommune er vel den enste kommunen i verden som bygger en skole i 2017 hvor det 

ikke er planlagt sykkelsti eller gangvei. Dette var også nevnt i en eksamensoppgave for 1. 

bygg ingeniør ved NTNU sommer 2017 

 

2. Områder rundt fossen og elva må utnyttes bedre. ALLE byer du reiser til er sentrum 

lokalisert rundt elven eller fossen som går igjennom. Det å ha en parkeringsplass på tippen 

burde også inngå i en eksamensoppgave  

Ellers er alt supert. Heia Ringerike :) 

 

Ole 



Fra: Arnbjørn Moløkken [arnbjorn@molokken.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.10.2017 12:41:54 

Emne: Nr. 431 Områderegulering Hønefoss - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram 

Vedlegg:  

Viser til brev av 4.07.2017 med saksnr. 17/1379-7 vedr. områderegulering Hønefoss og oppstart av planarbeid og forslag til planprogram. 
 
Vi ser ut fra kartutsnittet at St.Hanshagen boligsameie vil være inkludert i den planavgrensning som er skissert i brevet. Samtidig nevnes trafikkavvikling som 
et sentralt punkt. Styret i Sameiet behandlet dette brevet i sitt styremøte torsdag kveld 12.oktober 2017. Styret ser at det foreløpig er tidlig i planprosessen, 
men vi vil allikevel allerede nå nevne de miljømessige konsekvensene som måtte følge av et valg av Ankersgate, eller deler av denne, som en løsning for ny 
gjennomkjøringsvei nordover i Hønefoss. Om dette området blir aktuelt å vurdere må ny vei legges i tunnel.  
 
Vi har også fra flere av våre beboere fått tilbakemelding om ulempene de 9 store bjørketrærne som står plassert tett til den ytterste blokken i Ankersgate 
skaper ved at terrassene på denne tiden av året fylles med blader og rakler, i tillegg til at de skygger en del for sola. Det er derfor ønskelig at i alle fall noen 
av disse felles og erstattes av annen beplantning. Styret i sameiet er klar over at det foreligger et kommunalt vedtak om at disse trærne skal stå, og at det 
kanskje ligger utenfor denne planprosessen å ta stilling til dette spørsmålet, men om en justering av reguleringsplanene kan åpne for en ny vurdering ville 
det vært ønskelig.  
 
Vi tillater oss å sende denne tilbakemeldingen noen dager etter fristens utløp etter avtale med Ole Einar Gulbrandsen. 

 
 
På vegne av styret i St. Hanshagens boligsameie 
 
Arnbjørn Moløkken 
Styreleder 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-45   Arkiv: L12  

 

 

431 Områderegulering Hønefoss –  

Behandling av private planinitiativ og planforslag innenfor 

planavgrensningen. 
 

Forslag til vedtak: 

1. For private planinitiativ innenfor planavgrensningen skal kunngjøring om oppstart av 

planarbeid avvente inntil merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget 

(nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8). 

2. Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

3. Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

 

Sammendrag 

Områdereguleringen for Hønefoss vil legge føringer for overordnede strategiske grep knyttet 

til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ uteoppholdsarealer), byroms- og 

gatestrukturer, og bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og skygge og bevaring av verdifulle 

bygningsmiljøer. Det er derfor viktig å få avklart hvordan nye og pågående detaljreguleringer 

som ligger innenfor planområdet til områdereguleringene, skal håndteres mens arbeidet med 

områdereguleringen pågår. 

 

Det vil være både i utbyggernes interesse og i kommunens at områdereguleringen raskest mulig 

kommer på plass.  

 

Rådmannen vil derfor anbefale at arbeidet med detaljreguleringer innenfor planområdet for 

områdereguleringen for Hønefoss koordineres med framdriften til områdereguleringen, med 

ulike anbefalinger for de private planene (avhengig av hvor langt i prosessen de har kommet og 

om de følger opp den overordnede områdereguleringen). Dette for å unngå unødige 

forsinkelser i arbeidet med områdereguleringen, og for at kommunen skal styre planressurser 

inn i arbeidet med den strategisk viktige områdereguleringen. 

 

Hensikt og målsetninger med områderegulering for Hønefoss  



- 

Overordnede mål for områdereguleringen er at det skal utvikles en attraktiv, levende, 

miljøvennlig og kompakt by, der mennesker trives. Planen skal bli et grunnlag for å skape en 

fremtidsrettet by som bidrar til å redusere klimagassutslipp, og vekst i persontransport skal tas 

av kollektiv, sykkel og gange. 

 

Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel er at Hønefoss skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er at innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune og vi skal planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. Det 

skal bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer. 

 

Områdereguleringen skal fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et 

bærekraftig regionsenter. Sentrum skal styrkes gjennom fortetting med boliger og 

arbeidsplasser, slik at flere får gangavstand til daglige gjøremål. En god tilrettelegging for 

sykkel og gange vil gjøre sentrum mer tilgjengelig uten bil. Dette vil igjen gi grunnlag for mer 

bykvalitet og liv i sentrum, et bedre marked for sentrumshandel, og et variert service- og 

kulturtilbud.  

 

Det skal planlegges for et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem som må løse 

interntrafikken og transportbehovet til stasjonen, og i tillegg tilgjengeligheten til Hønefoss som 

kommunesenter og regionsenter. Nullvekstmålet i personbiltrafikken legges til grunn for 

planen, jf. NTP 2018-2029, og mulighet for en etterfølgende utviklingsavtale med staten. 

 

Planen skal gi langsiktige og forutsigbare rammer for den framtidige utviklingen av sentrum. 

Den vil være et viktig verktøy og virkemiddel for gjennomføringen av fysiske utviklings- og 

utbyggingstiltak i sentrum, deriblant grøntstrukturer og byroms- og gatestrukturer. Innenfor 

dette rammeverket må planen være fleksibel og gi rom for gode idéer og nyskapende og 

spennende løsninger. 

 

For at Hønefoss skal utvikles til en levende og vital by med vekstkraft må det sikres gode 

overordnede grep og andre føringer for å ivareta eksisterende og nye kvaliteter i byområdet. 

 

Bakgrunn for saken 

Den 20.06.2017 fattet formannskapet vedtak om oppstart av områderegulering for Hønefoss 

og høring av planprogram. Rådmannen redegjorde i oppstartsaken for at håndtering av 

pågående planer innenfor planavgrensningen må avklares. 

  

Det er avgjørende for den videre utviklingen av Hønefoss at den overordnete 

områdereguleringen blir et langsiktig strategisk verktøy, for å oppnå målene i samfunnsdelen. 

En sterk befolkningsvekst i Hønefoss vil få økonomiske konsekvenser også innenfor 

kommunens andre tjenesteområder, som teknisk infrastruktur, skole, barnehage, omsorg etc.  

Det bør prioriteres å få på plass områdereguleringen først og at denne legger føringer for 

etterfølgende mindre detaljreguleringer, slik at overordnede strategiske grep kan gjennomføres 

og at detaljreguleringene ikke forhindrer dette. I motsatt fall kan konsekvensen bli en planløs 

punktfortetting som ikke tar hensyn til helheten.  

 

Overordnete strategiske grep er knyttet til trafikksystem, grønnstruktur (bl.a. sambruk park/ 

uteoppholdsarealer), byroms- og gatestrukturer, og bebyggelsesstruktur- og høyder, sol- og 

skygge og bevaring av verdifulle bygningsmiljøer. Dette vil kunne muliggjøre høyere tetthet av 



- 

boliger og arbeidsplasser, bedre kvaliteter knyttet til rekreasjon, helhetlige og overordnete 

estetiske føringer, og gode løsninger for gående og syklende. 

 

Viktige utredninger skal gjennomføres når det gjelder parkeringsstrategi, som vil peke på 

virkemidler for å oppnå målet om nullvekst i personbiltrafikken. Dette vil kunne omfatte 

strengere parkeringsnorm, reduksjon av mengde overflateparkering (transformasjon), 

parkeringsavgift og sambruksløsninger for parkering (for å bedre utnyttelse og hindre 

overetablering, og frikobling for fleksibilitet). Sambruk kan også redusere 

utbyggingskostnadene, fordi det bidrar til å redusere antallet plasser som etableres, og fremme 

annen arealbruk ved redusert behov for avkjørsler til en rekke små anlegg og muliggjøre flere 

bilfrie gater. 

 

Jo flere detaljreguleringer som utformes og behandles før de overordnede grepene er på plass, 

jo mer nyskapt trafikk genereres før vi har iverksatt grep for å redusere trafikkveksten. I tillegg 

vil de fort komme i konflikt med andre hensyn områdereguleringen skal ivareta, for eksempel 

muligheter for avsetting av arealer til sambruksløsninger for uteopphold og parkering, helhetlig 

trafikksystem osv. 

 

Behandling av private detaljreguleringer parallelt med områdereguleringen vil forhindre en 

effektiv utarbeidelse av områdereguleringen, og det medfører en risiko for forsinkelser ved at 

områdereguleringen vil måtte sendes på diverse høringer etter offentlig ettersyn før den kan 

legges fram for sluttbehandling.  

 

Det vil være både i utbyggernes interesse og i kommunens at områdereguleringen raskest mulig 

kommer på plass for å bedre forutsigbarheten knyttet til uttalelser/ innsigelser fra 

fagmyndighetene, jf. alle pågående planer med innsigelse fra Statens Vegvesen. En vedtatt 

overordnet områderegulering er et nødvendig steg i prosessen med å snu på denne situasjonen. 

Områdereguleringen vil ha klare føringer som vil muliggjøre en effektiv behandling av private 

detaljreguleringer. 

 

Det vises videre til at det er uheldig at private planer igangsettes for tidlig siden dette skaper 

forventninger, og siden det samtidig er sannsynlig at de blir stoppet på grunn av manglende 

avklaringer i områdereguleringen.  

 

Andre strategisk viktige grep i områdereguleringen kan være knyttet til økonomi og omfatte 

rekkefølgebestemmelse for, koordinert utbygging av, og utbyggerbidrag til, teknisk 

infrastruktur og grønt. Vedtak av detaljreguleringer før områdereguleringen er vedtatt, vil 

kunne medføre at den økonomiske belastningen for kommunen blir større siden 

utbyggingsavtaler kun kan inngås med grunnlag i vedtatt områderegulering.  

 

Den foreslåtte framdriftsplanen antyder vedtak av områdereguleringen på nyåret 2020. En god 

forankring av områdereguleringen, politisk og blant innbyggere og næringsliv, forutsetter 

inkludering i form av medvirkningsopplegg underveis i planleggingen. Dette er tidkrevende, jf. 

sak om fastsetting av planprogram, men svært viktig. 

 

Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at plankapasiteten vår, gjennom de foreslåtte 

vedtakene, prioriteres inn i arbeidet med den strategisk viktige områdereguleringen. Forholdet 

til samordning med private planforslag har ikke vært tatt høyde for ved utarbeidelse av 

framdriftsplanen, og vil forsinke planprosessen. Det er ikke mulig å ta høyde for dette og 



- 

samtidig ha en forutsigbar framdrift. Samordning mellom områdereguleringen og private planer 

vil være like tidkrevende uavhengig av kapasitet i form av prosjektmedarbeidere eller 

konsulenter. 

 

Gode grep og føringer i overordnet områderegulering, med raskest mulig framdrift, er viktig 

for å tilrettelegge for eksisterende og nye kvaliteter for å gjøre oss konkurransedyktige i målet 

om vekst, og for å vise at vi anstrenger oss for å nå målene om nullvekst i personbiltrafikken 

og derigjennom kan oppnå mulighet for utviklingsavtale/ belønningsmidler fra staten. 

 

Det må i arbeidet med planen tas stilling til hvor aktiv rolle kommunen vil ta i byutviklingen, 

hvilke strategiske virkemidler som skal tas i bruk. Det er mange grunner til at store arealer i 

byen står ubebygd, deriblant parkeringsplasser. En overordnet strategisk områderegulering er 

viktig å få på plass snarest mulig, blant annet for å realisere vekstpotensialet innenfor 

planavgrensningen, hindre byspredning og svekking av næringslivet i sentrum, og er 

avgjørende for å få til fortetting i sentrum.  

   

Denne sakens foreslåtte vedtak om «Behandling av private planinitiativ/planforslag innenfor 

planavgrensningen…» vil bidra til en effektiv planprosess for områdereguleringen, og bedre 

forutsigbarhet både med hensyn til måloppnåelse og framdrift i arbeidet med 

områdereguleringen. 

 

Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovenstående at private planinitiativ og planforslag 

innenfor planavgrensningen behandles iht. foreslåtte vedtak, slik: 

 

 Nye private planinitiativ (hvor det ikke er fattet politisk vedtak om oppstart eller 

kunngjort oppstart av planarbeid) skal avvente kunngjøring om oppstart inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget for områdereguleringen 

er gjennomført.  

 

 Områdereguleringen, etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn, skal være 

førende for alle detaljreguleringer innenfor planområdet.  

 

 I pågående plansaker vil rådmannen ha dialog med forslagsstiller om planforslaget slik 

at de er klare når områdereguleringen er vedtatt. Forslagsstillere til pågående plansaker 

kan utarbeide eller bearbeide sine planforslag før områdereguleringen vedtas, i samråd 

med kommunen, men det vil være på forslagsstillers egen risiko. 

 

Pågående plansaker innenfor avgrensningen vil være del av grunnlaget for utforming av 

planen, men områdereguleringen kan konkludere annerledes enn disse.  

Politisk forankring vil ivaretas av formannskapet som styringsgruppe.  

Foreslåtte vedtak i denne aktuelle saken vil ikke forhindre at det fattes vedtak knyttet til 

pågående plansaker underveis i områdereguleringen, men rådmannens anbefaling i disse 

vil være knyttet til vedtak om at områdereguleringen etter offentlig ettersyn skal være 

førende for alle detaljreguleringer innenfor planområdet.  

 

(Tabellene senere i saken har informasjon om status for alle pågående plansaker og nye 

planinitiativ innenfor områdereguleringens planavgrensning, de er også vist på et 

oversiktskart.) 

 



- 

Status i arbeidet med områderegulering  

Prosjektorganisering 

Arbeidet med områdereguleringen er organisert som et prosjekt.  

 

Utarbeidelsen av selve planforslaget gjennomføres av en arbeidsgruppe med prosjektleder og 

med bidrag fra areal- og byplankontoret, kommunens andre tjenestesteder og Buskerud 

fylkeskommune. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, og skal sikre politisk  

Deltakelse, forankring og eierskap. I tillegg er det opprettet en administrativ styringsgruppe 

som skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk, tverrsektoriell koordinering og forankring. 

 

Oppstartsmøte for prosjektet ble avholdt 2.11.2017. 

 

Planprosessen 

 
Figur 1: Figuren viser planprosessen, den røde sirkelen viser hvor langt arbeidet med områdereguleringen har 

kommet. 

 

Frist for komme med innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram var 

03.11.2017.  

 

Mens planprogrammet har vært på høring har det vært jobbet med prosjektplan, bearbeiding av 

planprogrammet og merknadsbehandling. For å sikre en god deltakelse og samordning av 

kommunens interesser inn i en langsiktig strategisk områderegulering for Hønefoss, holdt 

styringsgruppa en presentasjon for rådmannens ledergruppe (5.12.2017) i forkant av internt 

oppstartsmøte for kommunen (7.12.2017).  

 

Arbeidet med framdriftsplan/ prosjektnedbrytning er pågående, et fastsatt planprogram legges 

til grunn for dette.  

 

Planprogrammet - fastsetting 



- 

Planprogrammet for områdereguleringen fremmes for fastsetting ved politisk behandling og 

vedtak i februar/mars. Det skal behandles av formannskapet som styringsgruppe for planen, 

deretter endelig fastsettelse ved kommunestyret (jf. planprogram til høring og offentlig 

ettersyn).  

Denne aktuelle saken om «Behandling av private planinitiativ/planforslag innenfor 

planavgrensningen» innenfor områdereguleringen fremmes for formannskapet for vedtak i 

samme møte (20.02.2018) som sak om fastsetting av planprogrammet.  

 

Status utredningsarbeidet 

Det er gjennomført og igangsatt utredninger, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, 

knyttet til framtidig helhetlig trafikksystem for Hønefoss. Bakgrunnen for at utredninger ble 

igangsatt før fastsettelse av planprogrammet var behov for å komme med innspill til statlig 

reguleringsplan knyttet til utformingen av stasjonsområdet rundt Hønefoss jernbanestasjon og 

ønsker om å sikre areal til et eventuelt kollektivknutepunkt/ nok areal til samferdselsanlegg 

inntil stasjonen.  

 

Utredninger knyttet til trafikksystem forutsetter i stor grad et overordnet fokus, har et 

influensområde som går ut over planavgrensningen til områderegulering for Hønefoss og blant 

annet dekker ny E16 med nye innfartsveier/ - mønster til sentrum. Nytt trafikksystem vil kunne 

strekke seg utover områdereguleringen, og reguleres eventuelt i egne reguleringsplaner. 

 

Utredning  Status  

Kollektivutredning  Ferdigstilt august 2017. 

Trafikkutredning Igangsatt desember 2017, det antydes at den 

er ferdig til sommeren.  

Sykkel- og parkeringsstrategi  Bestilling er iverksatt (tildelt midler fra 

Klimasats) 

  

En rekke andre arbeider er pågående, noen i samarbeid med andre avdelinger/BFK,; 

sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget, utredninger osv.  

 

Fastsatt planprogram er styrende for omfang og innhold av de faglige utredningene som skal 

utarbeides og som vil være grunnlag for utforming av områdereguleringen. Deler av 

utredningene vil utarbeides av/ i samarbeid med konsulenter.   

Arbeidet med utredningene er i gang, innhenting av tilbud/ anbudskonkurranse vil 

gjennomføres i tiden fram til august 2018. 

 

Framdrift  

En framdriftsplan forutsetter at en rekke avklaringer knyttet til detaljeringsgrad av planen, 

omfang av medvirkning, håndtering av private pågående planarbeid og nye planinitiativ, 

ressurser til arbeidet, og om det skal gjennomføres mulighetsstudier for områder som det ikke 

ligger føringer for eller for å få sikret sammenhenger i mobilitet og blågrønnstruktur.  

 

I sak om fastsetting av planprogram, som fremmes for politisk behandling i samme møte som 

denne saken, FS2 20.02.2018, skal det tas stilling til framdriftsplan for områdereguleringen.   

Deltakelse, forankring og eierskap  

Både politikere og rådmann er opptatt av at områdereguleringen skal forankres godt i 

lokalsamfunnet og blant grunneierne. Dette krever både informasjonsmøter, deltakelse i 



- 

planverksteder og andre medvirkningsopplegg, forutsigbarhet, lett tilgjengelig informasjon og 

en tilgjengelig kommune for eksempel gjennom faste tidspunkter for åpne kontordager.  

(Jf. også formannskapets vedtak (FS2 20.6.2017 sak 20/17) gjengitt i punkt om Tidligere 

behandlinger og vedtak til sist i saken)  

 

Opplegg for å sikre politisk og offentlig deltakelse, forankring og eierskap er beskrevet i sak 

om fastsetting av planprogram.  

 

En god politisk forankring og forankring i lokalsamfunn og blant grunneierne gir også bedre 

forutsigbarhet knyttet til å holde framdriften.  

 

Status for private planinitiativ og planforslag innenfor planavgrensningen til 

områderegulering for Hønefoss 

 

Tabellene nedenfor har informasjon om status for alle pågående plansaker og planinitiativ 

innenfor områdereguleringens planavgrensning. Det er egen tabell for henholdsvis:  

1. Private planinitiativ (planinitiativ som ikke har startet opp) 

2. Private detaljreguleringer som gjennom politisk oppstart har fått vedtak om at 

planforslag kan fremmes. 

3. Pågående private detaljreguleringer, inkludert planinitiativ som er midlertidig stoppet i 

politisk oppstartsak. 

 

Se også kart under tabellene som viser planinitiativene og planforslagene. 

 

1) Private planinitiativ 

 

Plan 

Nr. 

Plannavn Vedtak/ innsigelser Status  

437 Telegrafalléen 

2 

FS2 sak 2/18 (23.01.2018) 

Oppstartsak: Kommunen 

anbefalte ikke oppstart. 

Oppstartsmøte avholdt 05.10.2017. 

 

 

xxx Strandgata 3  Oppstartsmøte avholdt 03.11.2017.  

Forslagsstiller ønsker å avvente 

politisk oppstart under henvisning 

til områdereguleringen 

xxx Storgaten 15, 

Norderhovsgat

en 24 og 

Sundgaten 6 

 Oppstartsmøte avholdt 21.11.2017.  

Forslagsstiller ønsker å vente med 

privat planarbeid og følge rammene 

i områdereguleringen. 

 

2) Private detaljreguleringer som gjennom politisk oppstart har fått vedtak om at 

planforslag kan fremmes 

 

Plan 

nr. 

Plannavn Vedtak/ Innsigelser 

 

Status  

414 Kvartal 36 

Storgata - 

Sundgata 

FS sak 17/17 (23.05.2017) 

Oppstartsak: Kommunen 

anbefalte oppstart. 

Under utarbeidelse før 1. gangs 

behandling.  

420 Kvartal 46 FS sak 40/16 (04.04.2016) Under utarbeidelse før 1. gangs 



- 

Oppstartsak: Kommunen 

anbefalte oppstart.  

behandling. 

421 Lloyds marked FS sak 151/16 (21.06.2016) 

Oppstartsak: 

FS anbefalte oppstart av 

planarbeid for arealene rundt 

Ringerike Stormarked. 

Under utarbeidelse før 1. gangs 

behandling. 

 

3) Pågående private detaljreguleringer innenfor avgrensningen til 

områdereguleringen 

Plan 

nr. 

Plannavn Vedtak/ Innsigelser Status  

 

387  Øya FS sak 174/14 (21.10.2014): 

FS vedtok offentlig ettersyn 

av planforslaget. 

 

Innsigelser fra Statens 

Vegvesen (SVrS). 

 

Rådmannen har informert 

forslagsstiller om at planforslaget 

bør avvente områdereguleringen. 

Planforslaget er oversendt Statens 

Vegvesen for vurdering av om 

innsigelsene kan trekkes. Svar er 

ikke mottatt.  

395 Nordre Park 

boligsameie 

FS sak 192/14 (18.11.2014): 

FS vedtok offentlig ettersyn 

av planforslaget. 

Innsigelse fra Statens 

Vegvesen (SVrS). 

Avventer områdereguleringen 

421 Tippen  FS sak 86/16 (10.05.2016) 

Politisk oppstartsak: FS 

vedtok at saken utsettes og at 

det raskt planlegges 

konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss 

sentrum. 

Avventer overordnede rammer i 

områdereguleringen.  

Oppstart av arbeid med 

detaljregulering vil behandles på 

nytt. 

427  Byporten 

Hønefoss 

FS 2 sak 18/17 (23.05.2017) 

Politisk oppstartsak: FS 

anbefalte ikke oppstart og at 

det raskt planlegges 

konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss 

sentrum. 

Avventer overordnede rammer i 

områdereguleringen. 

Oppstart av arbeid med 

detaljregulering vil behandles på 

nytt. 

370  Askvegen 1-3, 

St. Olavsgt. 7-

9 

HMA sak 95/13 19.08.2013: 

HMA vedtok offentlig 

ettersyn av planforslaget.  

Planarbeid forutsetter ny behandling 

iht. pbl.  

Planområdet ligger innenfor 

planavgrensningen av FRE. 

Framtidige planer avventer FRE og 

byplanen. 

Det foreligger ikke bestilling av 

oppstartsmøte. 



- 

 
 

Plan nr. 330 Soknedalsveien 5-27 (utsatt gjennom politisk vedtak) er også vist på kartet, men 

vil fremmes som egen områderegulering. Områdereguleringen er igangsatt og planlegges sendt 

inn slik at den kan 1. gangsbehandles etter at statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 

er lagt ut til offentlig ettersyn. Grensesnittet mellom disse planene og områderegulering for 

Hønefoss vil bli klart ved 1. gangsbehandling av områderegulering for Hønefoss. 

 

Juridiske forhold knyttet til foreslåtte vedtak 



- 

Kommunen skal senest like etter oppstartsmøtet beslutte om planinitiativ skal stoppes.  

I Ringerike kommune er det henholdsvis HMA, FS og KS som tar endelig stilling til om et 

planarbeid kan startes opp, jf. gjeldende delegasjonsreglement. 

 

Det foreslås at rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at planinitiativ innenfor 

planavgrensningen stoppes, altså hvor det ikke har vært fremmet en oppstartsak eller kunngjort 

oppstart av planarbeid, jf. pbl § 12-8.  

Bakgrunnen for dette er hensynet til rask og mer effektiv avklaring av ønsker om planoppstart. 

En slik beslutning kan ikke påklages, uavhengig av om beslutningen fattes administrativt eller 

politisk (jf. pbl § 12-8). Forslagsstiller har allikevel rett til å få beslutningen prøvd av politisk 

myndighet, her ved kommunestyret, jf. pbl. § 12-8 andre ledd.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannens forslag til vedtak vil ikke få økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Planprosessen vil være raskere, mer effektiv og håndterbar dersom de anbefalte vedtakene 

fattes. Dermed vil også kostnaden være mindre. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak  

 
Sak: 20/17 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram 

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

  

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss  

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn.  

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret.  

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan.  

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik fremdrift og 

plangrense.  

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen.  

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Nethus 
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