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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 15.05.2018 Tid: 17:00 – 19:35 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Axel Sjøberg  Hans-Petter Aasen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

  

 

Merknader Oppsummering fra planavdeling følger protokoll. 

 

 Presentasjoner som vedlegges protokollen: 

 Føringer fra KMD. 

 Presentasjon – utbyggere og initiativtakere. 

 Samferdsel i Ringeriksregionen. 

Behandlede saker Fra og med sak 16/18 

til og med sak  16/18 
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Møteprotokollen godkjennes 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

16/18 17/1379   

 Orientering og dialogmøte  - 431 Områderegulering Hønefoss  
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16/18   

Orientering og dialogmøte  - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

 

Dialog mellom utbyggere, initiativtakere, kommunen og fylkeskommunen 
 

Foredragsholdere: Linda Nethus prosjektleder 431 Områderegulering Hønefoss, Ole Einar 

Gulbrandsen fra ABY og Terje Lønseth fra BFK.  

Ordstyrer: Svein-Ove Pettersen fra BFK 

 

Dette er en oppsummering av møtet. Med forbehold om feil i gjengivelse av spørsmål, svar og 

diskusjon. Møtet skal i sin helhet være gjengitt på web-TV på kommunens nettsider. Dette 

notatet er ikke sendt til gjennomlesning fra de som ytret seg på møtet. 

 
1. Ellen Grønlund, Tronrud eiendom – vil være med å lage gode planer, men politikerne kan 

ikke vedta vekst. Vil ha god dialog og samarbeid mellom kommunen og oss utbyggere. Det 
blir ikke utbygging før en utbygger ønsker å bygge. Planene må bli vedtatt. Kan ikke vente så 
lenge på planene. Vi venter fortsatt på byplanen. Vi er veldig opptatt av hva vi kan gjøre i 
forhold til planen. Blir det rekkefølgebestemmelser? Vi må se på bedre løsninger for sykkel, 
for å kunne avlaste trafikken. Vi må planlegge både boliger og arbeidsplasser i sentrum + 
skoler og annen infrastruktur slik at folk kan jobbe der de bor.   
 

2. Jan Erik Gjerdbakken, RNF – Sammenlignbare byer som har bomring? Blir det bomring?  
a. Svar fra ordstyrer: Porsgrunn/Skien nærmest. Hvis vi skulle laget bomring i Hønefoss 

vil trafikken gå ned ca. 15 % bare grunnet bomringen. Man må være forsiktig når 
man går i gang. Hønefoss er et bilbasert samfunn, og det vil det være i mange år 
fremover, men man må prøve å få den uønskede biltrafikken over på andre 
transportmidler. Men vi må satse på Intercity, og da må vi også ha fortetting.  

 
3. Inger Kammerud, Formannskapet – hvis man legger ned parkeringsplassene, hvilke 

kollektivtiltak vil det satses på?  
a. Svar fra ordstyrer: den største gratiseffekten av at Intercity kommer, er at man kan 

legge ned busslinje 200 siden det kommer til å gå tog, og da kan man satse mer på 
andre lokale bussruter. Mye av bompengepakken vi kan få vil måtte gå til 
finansiering av kollektivt. Vi må kople pendlerrutene slik at de kommer til å treffe 
både sentrum og jernbanen. Men det må også mer til, et godt kollektivtilbud er et 
dyrt kollektivtilbud 

 
4. Hans Hotvedt HMA – skal busstasjonen flyttes til Hønefosstasjonen?  

a. Svar fra ordstyrer: de lager en stasjonshall i enden av stasjonen. Det området har vi 
lokalisert som en busstasjon samt et område for taxi, gang og sykkel, og kiss&ride. 
Kanskje 6 bussplasser. Den busstasjonen som er i byen vil fortsatt være, men kanskje 
ikke akkurat i dagens form. En buss burde bare være effektivt innom, ikke ha busser 
som parkeres i byen.  

b. Svar fra Terje, BFK – det avhenger av ny bro.  
 

5. Inger Kammerud, FS – VGS. Det er ikke bare en byggesak, men et signalbygg i byen. Hvordan 
håndteres dette nye området fra fylkeskommunens side.  
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a. Svar fra Terje, BFK: er ikke sikkert den blir slikt som konseptet sier. Utformingen må 
vi komme tilbake til.  

 
6. Inger Kammerud, FS – VGS. Men hvordan skal gaterommet innredes?  

a. Svar fra Linda N – vi er fortsatt i utredningsfasen, men jeg mener vi må fange opp det 
i byplanen.  

b. Svar fra Terje, BFK – viktig å komme i gang med skolen i 2019. viktig å starte med den 
før vi går inn i Viken.  

c. Svar fra ordstyrer: det blir et signalbygg, og linjene den trekker vil fort bli 
premissgivende for resten av kvartalet. Men det åpner for mange muligheter, men 
også utfordringer.  

d. Svar fra Terje, BFK – Parkeringsplassene på skolen blir borte. 
 

7. Kjell B. Hansen, Ordfører – hvor står det prosjektet/utredning (nullvekstmålutredning, KVU) i 
forhold til det arbeidet som pågår nå?  

a. Svar fra Terje, BFK: vi har undersøkt flere ganger. Den ligger i et departement, men 
jeg tror ikke det skjer noe med den KVUen. Vi kan ikke bruke tid og ressurser på å få 
den gjennom. 

 
8. Inger Kammerud, Formannskapet – da får vi ingen bompenger?  

a. Svar fra Terje, BFK: det er jeg ikke så sikker på. Vi må gå inn for det selv. Det må 
vedtas av politikerne. Det er utredet hva vi kan ta inn av bompenger, vi må se på de 
tallene. Vi har prøvd å få tak i KVUen, men får intet svar.  

b. Svar fra ordstyrer: Det vil legges til rette for byvekstavtaler for byer som er på 
størrelse som Hønefoss. Det kommer.   
 

9. Magnus Herstad, Formannskapet - Tiltak for å ta unna trafikken som skal inn i byen. Vi burde 
se på noe annet enn bompenger. Hva har næringen å si om betydningen for bil for dem?  

a. Svar fra ordstyrer: i planen det jobbes med nå, så ser vi for oss en portefølje med 
investeringer på kort og lang sikt. De dyre på lang sikt. Jeg ønsker at Nymoen-
Eggemoen kommer først. Tror den kommer til å redusere trafikken i sentrum 
betydelig. Gi buss prioritet fra dag én. Bedre priser og frekvenser.  

 
10. Dag Erik Henaug, Formannskapet – økt sykkelbruk. Vi har den høyeste bilbruken og den 

laveste sykkelbruken i landet. Hva gjør det vanskelig å sykle i Hønefoss og hva kan vi gjøre 
med det? Enkle tiltak? Gang- og sykkelbroer i byplanen?  

a. Svar, Ole Einar, planavdelingen: gjøre de enkle tiltakene som koster minst, først. Vi 
har sett på bysykkelbro over til Petersøya, og forbedring av Kvernbersundbroen.  

b. Svar fra ordstyrer: Trondheim, som mener de er best i landet på sykkel, har 9 % som 
sykler, Hønefoss har 4 %. Man må ha bar asfalt hele året. Det er viktig med 
holdningsendring også.  

 
11. Helge Stiksrud, FS – VGS. Dialogen om skolen må komme i gang med en gang, ikke først i 

2019. det er viktig for alle å være med å påvirke lokalt, ikke bare gjennom 
fylkestingsrepresentantene.  
 

12. Bjørn Røgeberg, Røgeberg eiendom – Vi ser på langsiktige ting nå. Utvikling med autonome 
kjøretøy går raskt. Busser man kan bestille med App? Vi burde planlegge med fremtiden i 
tankene. Kanskje tenke litt på dette?  

a. Svar fra ordstyrer: Strekningen fra busstasjonen og torget  stasjonen er en slik 
strekning hvor noe slikt kan legges opp.  
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13. Morten Pettersen, Tronrud Holding – utbyggere er avhengig av forutsigbarhet på når og hvor 
veiene kommer. Må komme ned på en løsning, som er realistisk, slik at vi får gjennomført 
det.  
 

14. Jan Erik Gjerdbakken, RNF – stor skepsis til bomring fra oss i næringen. Dere bruker ikke 
liknende eksempler som oss i Ringerike (eksempler med like kommuner). Har ikke møtt noen 
ennå som venter med lengsel på bomring rundt Hønefoss. Hvilke konsekvenser får dette for 
næringsdrivende/handel og service. Man må planlegge for en annen fremtid enn slik vi ser 
det nå.  

a. Svar fra ordstyrer: for å skaffe midler til finansiering så må man yte selv. Ordfører kan 
bevilge penger istedenfor bomring. Men det er krav om selvfinansiering. 

 
 
 

15. Håkon Tronrud –Tronrud eiendom. Vi i denne regionen begynner å få dårlig tid. Intercity er 
snart ferdig. Vi må begynne å planlegge for det. Hønefoss har en stor utfordring med 
bilbasert trafikk. Hvordan løse dette? Jeg har brukt mye penger på trafikkanalyser. Vi har en 
by som er full av lyskryss som er strengt regulert med veldig god tid for fotgjengere, selv om 
de ikke er der. Det er klart vi må ta vare på de myke trafikantene, men vi må også ha 
lokalkunnskap om byen. Det er ikke enkelt å trekke en sykkelvei fra Hvervenkastet til byen. 
Krysning over elven er bare en av løsningene. Vi trenger en god dialog om løsningene slik at 
vi kan bidra, men da må det være noe å diskutere. Vi må gå inn i dybden og bestemme oss 
for noen absolutter. Det blir alt for lite tak i de absoluttene vi har. Vi vil ha nytt møte for å 
komme i gang med en dialog for å kunne se på mulighetene. Vi må bygge parkering under 
bakken og bruke parkeringsplassene til noe vakkert. Det er viktig å ha åpning for bil i 
Hønefoss, med eller uten bompenger. Det er kun to år til Viken, vi har da større konkurranse 
med andre byer for å få penger til utvikling.  
 

16. Anne Mari Ottesen, Formannskapet – elsykkel: jeg har syklet masse i det siste. Noe som lett 
kan gjøres er å skaffe sykkelparkering for elsykkel flere steder i byen, slik at man kan låse mer 
enn hjulet, slik at det blir lettere for elsyklister å gjøre det de skal i byen. Overganger er også 
viktig. Kvernbergbakken er kjempeskummel.  

a. Svar fra Håkon Tronrud – sykkelparkering på Brutorget med ladestasjon for elsykkel. 
Den er på plass om en måneds tid.  

 
17. Ordstyrer (til Håkon Tronrud): hva skal byggene inneholde? Hva skal vi ha i 1. etg.? Hva skal 

gjøre ditt prosjekt bedre og mer attraktivt enn andres prosjekt? Sett fra utbyggersiden?  
a. Svar fra Håkon Tronrud: vi vil ikke ha rigide bestemmelser. Det er uheldig, men det 

må skje for å ikke ha utbyggere som gjør andre ting enn reguleringen, det skjønner vi 
også. Men det må være lett for utbygger å endre bygget med tiden, inn i fremtiden. 
Vi bygger nede ved den nye barneskolen (Benterud), der har vi et boligprosjekt med 
garasje under bakken. I den kjelleren vil vi ha en bilordning slik at du ikke behøver å 
eie din egen bil. Dette med førsteetasjer i byområder er en stor utfordring i dag, nå 
som man har nok areal.  

Eksempel fra Fredrikstad: i prosjektene nede ved bryggen var det krav til en 
viss takhøyde i 1. etg. For å kunne gjøre det om til næring senere når det er behov for 
det. Dette får også løftet 1. etg. fra fortauet.   

Vi vil ikke ha skyskraper i Hønefoss, men på enkelte steder er dette kanskje et 
poeng. Men man må ta hensyn til solforhold. Vi som eier byporten kommer ikke til å 
ha 23 etasjer der. Men vi ser at hvis vi skal fortette, med 70 % av utvikling i byen, så 
må det fortettes. Prøv å unngå inntrukket etasje da dette er dumt for universell 
utforming. Må ha arbeidsplasser og høyere hus i nærheten til stasjonen. Vi har en 
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bærekraftig løsning på brutorget der vi har parkeringsautomat. Det er behov for 
parkering i sentrum i fremtiden, men da må det være gode, smarte løsninger. Jeg 
tror på å ha det under bakken.  

 
18. Jan Erik Gjerdbakken, RNF Parkering og fortetting: Parkering med utsikt er ikke rasjonelt, 

men de som eier parkeringsplassene er fornøyde med inntektene disse genererer. Hvordan 
vil områdereguleringen legge til rette for at disse områdene blir utnyttet mer produktivt?  

a. Svar fra Linda N: vi har lyst til å gå i dialog med grunneier. Finne ut hva de vil for å 
finne løsninger. Man kan kanskje ivareta parkeringsinntekten under bakken. Det er 
altfor lav utnyttelse der. Noe må skje. Håp at IC gir en liten effekt også. 

 
 
 

19. Ellen Grønlund, Tronrud eiendom – vedtak av Byplan er før valget. Hva skjer i mellomtiden? 
Kan det komme rekkefølgebestemmelser? Det er viktig å opprettholde aktiviteten i 
mellomtiden. Hva skjer frem til 2021/2022? hvordan planlegger kommunen å komme dette i 
møte? 

a. Svar fra Linda N: det er for tidlig å si noe om rekkefølgebestemmelser. Men det er 
bestilt en nettmodell om infrastruktur for å si noe om kapasiteten. Vi har også 
vurdert grønnstruktur. Vi er tidlig i prosessen nå, men eventuelle 
rekkefølgebestemmelser vi ligge i planen til høring og offentlig ettersyn. 

b. Svar fra ordstyrer: det er viktig å definere lavthengende frukt. Noe som kan gjøres 
raskt og billig.  

 
20. Helge Stiksrud, Formannskapet – Jeg etterlyser en forsikring for at det blir dialog når det 

gjelder VGS. Vil ha et konkret svar på.  
a. Svar fra Terje, BFK: dette er et prosjekt under utvikling. Vi har hatt en dialog med 

arkitekter, og regner med at de har hatt en dialog med kommunen. Kan ikke gi et 
klart svar ennå.  

 
21. Dag Erik Henaug – Viktig at vi kommer i mål med en byplan som utbygger og alle andre er 

mer eller mindre fornøyd med, før valget til neste år. Vi er alle i samme båt når det gjelder 
områdereguleringen. Vi må vise vilje til vekst opp mot FRE16. 
 

22. Håkon Tronrud, Tronrud eiendom – jeg er eier av en del eiendom, ikke utbygger. Liker ikke 
det ordet. Vi har ingen utbyggere i byen, det er ingen som styrer dette fra andre steder. Alle 
som har utviklingseiendommer har bopel i kommunen. Jeg vil også snakke om parkering. Vi 
må se på hvordan man skal unngå parkering i dagens lys. Det er det beste man kan gjøre 
økonomisk, men det er så stusselig. Men kommunen burde gå foran med et godt eksempel. I 
forbindelse med riving på byporten sa kommunen at det ikke var lov å ha parkering der. Bra 
av kommunen, men de burde gå frem med et godt eksempel selv (les. fjerne egne 
parkeringsplasser før de pålegger andre å gjøre det).  
 

23. Inger Kammerud, Formannskapet – knutepunktutvikling, jernbanen: tre aktører staten, 
fylkeskommunen, kommunen. 

 

 
 
Formannskapet er styringgruppe for områdeplan Hønefoss og vil for sitt videre politiske arbeide med 
planen ta med seg innspillene fra dagens planverksted, jfr. vedlagte presentasjoner og 
oppsummering. 
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Formannskapet sluttet seg til dette. 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Legges frem uten innstilling. 
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