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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kommune for å utarbeide en handels- og 

byutviklingsanalyse med forslag til mulige grep og strategier for fremtidig utvikling av 

Hønefoss by.  

Som en del av prosjektet har det også vært gjennomført et verksted om handels- og 

byutvikling i Hønefoss, med rundt 50 deltakere fra handelsstanden, eiendomsutviklere og 

annet næringsliv, politikere, kommune-administrasjonen og nabokommuner. Gjennom dette 

verkstedet er det etablert en mulig arena for videre diskusjon omkring fremtidig utvikling av 

Hønefoss.  

Ole Einar Gulbrandsen har vært Ringerike kommunes kontaktperson for oppdraget. Guri 

Skinnes og Gunnar Hallsteinsen har også deltatt fra kommunenes side.  

Øyvind Dalen har vært oppdragsleder for Asplan Viak, og hatt ansvar for analysearbeidet, 

mens Sissel Engblom har hatt ansvar for den arkitekt- og planfaglige delen av prosjektet.  

 

Revidert utgave 03 etter gjennomlesing og tilbakemeldinger fra Ringerike kommune.  

 

Oslo, 30. august 2012 
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Innledning 

Hønefoss er en by i vekst, og Ringerike har sett behov for en overordnet analyse som setter 

fremtidig handels- og byutvikling i kommunen i sammenheng. Ringerike har ambisjoner om 

vekst, fortrinnsvis lokalisert til Hønefoss, og samtidig er det økt interesse for etablering av 

handel og annen næringsvirksomhet i byens randsone. 

Ringerike kommune har følgende målsetninger for fremtidig byutvikling i Hønefoss: 

 Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på bærekraftig utvikling 

 En levende bykjerne 

 Robust senterstruktur 

Foreliggende handels- og byutviklingsanalyse skisserer noen mulige strategier for hvordan 

Hønefoss kan nå disse målene. Hovedhensikten med analysene er å få fram kunnskap som 

gir grunnlag for å foreslå en strategi for Hønefoss by, og er således begrenset til denne delen 

av Ringerike kommune. Analysene av dagens situasjon er gjort på kommuneplannivå, og 

bidrar med beslutningsrelevant kunnskap for videre planarbeid i kommunen. Anbefalingene 

for fremtidig utviklingstrekk fokuserer spesielt på muligheter for å etablere et robust og 

bærekraftig bysentrum, og konsekvenser for transportomfang, og tar utgangspunkt i følgende 

tidshorisonter: 

 Kort sikt: 2015 

 Mellomlang sikt: 2020 

 Lang sikt: 2030 

Disse milepælene kan sees i sammenheng med flere planlagte og igangsatte 

samferdselsprosjekter som vil kunne påvirke vekstvilkår og utviklingsmuligheter i både 

Hønefoss og Ringeriksregionen for øvrig. Særlig vil etablering av en ny Ringeriksbane med 

reisetid til Oslo ned mot 30 min være avgjørende for Ringerikes muligheter for å knytte seg 

nærmere opp mot Stor-Oslo, og ta del i den store befolkningsveksten som er ventet der. 

Rapporten er delt inn i tre hoveddeler; 

Fase I gir en analyse av dagens bolig-og arbeidsplasstruktur, tilgjengelighet for gående og 

syklende, fordeling av handel, service og annen sentrumsrettet næring, samt fordeling og 

omsetningsutvikling for ulike varegrupper innenfor detaljvarehandel. Til slutt gis det en 

oppsummering av de viktigste slutningene som kan trekkes av analysen. 

Fase II presenterer først gjeldene lovverk og hvilket handlingsrom dette gir for kommunenes 

muligheter til å styre utviklingen av Hønefoss i ønsket retning, og deretter kunnskap om 

bærekraftig byutvikling basert på erfaringer fra andre byer og regioner i Sverige og Norge. 

Fase III presenter først noen utfordringer og muligheter for Hønefoss by basert på det 

analysegrunnlaget som nå er etablert, sammenstilt med annen erfaring om byen, og deretter 

forslag til overordnede grep og strategier, samt mulige generatorer for fremtidig handels- og 

byutvikling for Hønefoss.  
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1 FASE I – ANALYSE AV DAGENS SITUASJON 

1.1 Bakgrunn 

Formål 

Formålet med denne fasen er å etablere et kunnskapsgrunnlag som beskriver dagens 

situasjon. Kunnskapsgrunnlaget danner basis for videre analyser og utarbeidelse av forslag 

til lokaliseringsstrategi for ulike handelskonsept i kommunen.  

Metodikk  

Ved bruk av GIS-verktøy er det gjennomført en kartlegging av dagens bystruktur basert på 

kommunale kartdata, infrastrukturdata, befolkningsdata og stedfestet bedriftsregister. Som 

en del av kartleggingsarbeidet ble det gjennomført en befaring i Hønefoss. Befaringen ble 

gjort til fots og med bil. Det er også innhentet omsetningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) fordelt på ulike varegrupper, som grunnlag for å beregne dekningsgrad og 

konkurranseforhold for ulike handelstilbud, både internt i kommunen, og i forhold til 

konkurranse fra nabokommuner/regioner.  

 

1.2 Bolig og arbeidsplasser 

Det bor drøyt 18.500 personer i Hønefoss og omkringliggende bygder, hvorav over 60 % av 

disse bor i, eller rett utenfor sentrumskjernen. Utenom sentrumskjernen er Heradsbygda og 

Haugsbygd de største boligområdene i området, med i overkant av 2500 bosatte på hvert 

sted. Heradsbygda og Haugsbygd ligger nærmere 4 km hhv vest og øst for sentrum. 

Hønefoss med omkringliggende bygder er vist i Figur 1.  

Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss består i alle vesentlig grad av eneboliger. Leilighetsbygg 

og blokkbebyggelse utgjør kun 2 % av boligmassen i Hønefoss (inkludert Heradsbyga og 

Haugsbygd). Se Tabell 1.  

 

Tabell 1. Boligtypefordeling i Hønefoss, inkludert Haugsbygd og Heradsbygd  

(kilde Ringerike kommunes FKB-database, 2012) 

Boligtype Antall Andel 

Enebolig 4042 79 % 

Tomannsbolig 448 9 % 

Rekkehus 484 10 % 

Leilighets- og blokkbebyggelse 112 2 % 

Sum 5086 100 % 
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Befolkningstettheten er generelt lav, og ligger hovedsakelig på 2-4 bosatte pr dekar 

(gjennomsnittsverdien i Høenfoss tettsted er 2,0 bosatte pr daa)1. Grovt sett tilsvarer dette 1-

2 boliger pr dekar, eller en gjennomsnittlig tomtestørrelse på 0,5-1 mål (gitt 2 bosatte pr 

boenhet). Som et sammenligningsgrunnlag, er det på generelt nivå nødvendig med en tetthet 

på 3,5 boliger pr dekar for å kunne drifte et økonomisk bærekraftig kollektivtilbud (tilsvarer 7-

10 bosatte pr dekar med 2-3 bosatte pr boenhet). Få områder i Hønefoss har en slik tetthet i 

dag. Befolkningstettheten er vist i Figur 2 og Figur 3, mens boligtypesammensetningen er 

vist i Figur 4.  

Figur 5 og Figur 6 viser bygningsfunksjoner i Hønefoss. Kartet viser at Hønefoss har en 

kompakt bykjerne, med et tydelig skille mot tilgrensende boligområder. 

I Hønefoss og omkringliggende byger er det drøyt 11 700 arbeidsplasser. Det er fem større 

arbeidsplasskonsentrasjoner i området; Sentrum, Hvervenkastet (Ringerike sykehus), 

Hvervenmoen, Eikeli og Hensmoen. Drøyt 30 % av arbeidsplassene i Hønefoss er lokalisert 

til sentrum.  Hvervenkastet/Hvervenmoen er den nest største konsentrasjonen med 16 % av 

arbeidsplassene i området. Se Tabell 2 og Figur 7 - Figur 9 for fordeling av arbeidsplasser og 

arbeidsplasskonsentrasjoner i området.  

 

Tabell 2. De største arbeidsplasskonsentrasjonene i Hønefoss og omkringliggende bygder (kilde Stedfestet 

bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak).  

Område 
Antall ansatte Andel 

Sentrum                3 600  31 % 

Eikeli                1 230  11 % 

Hvervenkastet                   840  7 % 

Hvervenmoen                1 100  9 % 

Hensmoen                   640  5 % 

Andre områder                4 290  37 % 

Sum              11 700  100 % 

 

                                                
1
 Kartlegging basert på kommunens arealressursdatabase, som inneholder sammenhengende bebygde områder, 
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Figur 1. Bosetningsmønster i Hønefoss. Drøyt 60 % av befolkningen bor i, eller rett utenfor sentrum. 

Områdeinndeling: Asplan Viak. Kilde Ringerike kommunes FKB-database, befolkningsdata fra SSB (2011).   
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Figur 2. Befolkningstetthet i Hønefoss og omkringliggende bygder. Kilde Ringerike kommunes FKB-database 

(arealressurskart) og befolkningsdata fra SSB (2011).  
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Figur 3. Befolkningstetthet i Hønefoss sentrum. Kilde Ringerike kommunes FKB-database (arealressurskart) og 

befolkningsdata fra SSB (2011).  
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Figur 4. Boligtypesammensetningen i Hønefoss sentrum. Kilde Ringerike kommunes FKB-database. 
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Figur 5. Bygningsfunksjoner i Hønefoss. Kilde Ringerike kommunes FKB-database (2012) 
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Figur 6. Bygningsfunksjoner i Hønefoss sentrum. Kilde Ringerike kommunes FKB-database (2012) 
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Figur 7. Arbeidsplasstetthet i Hønefoss og omkringliggende bygder. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 

kvalitetssikret av Asplan Viak, og FKB-database Ringerike kommune (arealressursflater).  
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Figur 8. Arbeidsplasstetthet i Hønefoss. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan 

Viak, og FKB-database Ringerike kommune (arealressursflater).  
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Figur 9. Fordeling av arbeidsplasser i Hønefoss sentrum. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 

kvalitetssikret av Asplan Viak, og FKB-database Ringerike kommune (arealressursflater).  
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1.3 Tilgjengelighet 

Det er etablert en ATP-modell for hhv gangforbindelser og sykkelforbindelser for Hønefoss 

og omkringliggende bygder. Disse modellene muliggjør beregning av antall bosatte og 

ansatte i ulike reiseavstander (reisetid eller avstand) fra ulike destinasjoner i området, samt 

gjennomsnittlig reisetid til forskjellige destinasjoner. Modelleringen av sykkelnettverket tar 

hensyn til topografi, slik at hastigheten varierer med stigningsforholdene langs veien.  

Tilgjengelighetsberegninger til Søndre Torg viser at selv om hovedtyngden av 

boligbebyggelsen i Hønefoss er lokalisert i og rundt sentrum, er det relativt få bosatte i 

akseptabel gangavstand til sentrumskjernen. 30 % av befolkningsmengden i Hønefoss har 

mindre enn 20 min gangavstand til Søndre Torg (6 100 av 18 500). 20 min gangavstand 

tilsvarer 1,5-1,8 km ved normal ganghastighet. Samtidig ligger drøyt 30 % av 

arbeidsplassene i regionen innenfor 5-10 min gangavstand fra Søndre Torg (tilsvarer 400-

800 m ved normal ganghastighet), og er således et godt utgangspunkt for kollektivbetjening 

med ett sentralt knutepunkt.  

 

 

Figur 10. Antall bosatte og ansatte i ulike gangavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), 

befolkningsdatabase SSB (2011), stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 

 

Sykkeltilgjengeligheten til sentrum er vesentlig bedre. 65 % av befolkningen i Hønefoss bor 

innenfor 15 min sykkelavstand fra Søndre Torg (12 000 av 18 500). 15 min sykkeltid tilsvarer 

4-5 km, avhengig av topografi.  80 % arbeidsplassene i området ligger innenfor 15-20 min 

sykkelavstand fra Søndre Torg. 
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Figur 11. Antall bosatte og ansatte i ulike sykkelavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), 

befolkningsdatabase SSB (2011), stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 

 

Det er også sett på gjennomsnittlig sykkelavstand for bosatte i Hønefoss og omkringliggende 

bygder til ulike reisemål i området. Befolkningsgrunnlaget i beregningene er basert på 

kartutsnittet vist i Figur 12. Beregningene viser at området mellom Storgata/Osloveien, 

Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg og Industrigata er det mest tilgjengelige i 

Hønefoss (lavest gjennomsnittlig reisetid). Jo lengre sør for sentrum reisemålet ligger, jo 

høyere blir den gjennomsnittlige reisetiden. Gjennomsnittlig reisetid øker også nordover fra 

Industrigata. 

 

Tabell 3. Gjennomsnittlig reisetid med sykkel til ulike destinasjoner i Hønefoss.  Kilde ATP-modellen (Asplan Viak) 

Reisemål Gjennomsnittlig reisetid Gjennomsnittlig avstand 

Nordre Torg 46 min 11,9 km 

Rema, Hønegata 46 min 11,9 km 

Søndre Torg 46 min 12,0 km 

Jernbanestasjonen 48 min 12,2 km 

Storgata/Osloveien 47 min 12,3 km 

Industrigata 48 min 12,4 km 

Kremmertorget 49 min 12,5 km 

Tolpinrud 50 min 12,8 km 

Høgskolen 52 min 13,3 km 

Hvervenmoen 55 min 14,0 km 
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Figur 12. Grunnlag for beregning av gjennomsnittlig reisetid med sykkel 



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 19 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 13. Ulike gangavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), Ringerike kommunes FKB-

database. 
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Figur 14. Ulike sykkelavstander fra Søndre Torg. Kilde ATP-modellen (Asplan Viak), Ringerike kommunes FKB-

database. 

  



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 21 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

1.4 Handel og senterfunksjoner 

Ved siden av handelsvirksomheten er en rekke andre funksjoner viktig for et sentrums 

attraktivitet og konkurransestyrke. I henhold til Statistisk Sentralbyrå (SSB) inngår følgende 

virksomhetstyper i definisjonen senterfunksjoner: 

 Varehandel, inkludert reparasjon av varer til personlig bruk 

 Hotell, cafe- og restaurantvirksomhet 

 Transport (taxi, reisebyrå og turistkontor) 

 Finansiell tjenesteyting og forsikring 

 Eiendomsdrift og annen forretningsmessig tjenesteyting  

(Forskning og utvikling, rådgiving og andre kontorbedrifter) 

 Offentlig forvalting 

 Helse- og sosialtjenester (lege, tannlege, fysioterapi og lignende) 

 Sosiale og personlige tjenester (kino, teater, bibliotek, museum, galleri med mer)  

Dette er alle virksomheter som er med å gjøre et sentrum attraktivt, både å besøke, bo i, og 

etablere nye virksomheter i.  

Senterfunksjoner er også ofte virksomheter med mye besøk, som bør lokaliseres sentralt slik 

at flest mulig kan nå dem med minst mulig transportbehov, i tillegg til at de bør være lett 

tilgjengelig også for personer som av ulike årsaker ikke disponerer privatbil. Et mangfoldig 

sentrum vil være et godt økonomisk utgangspunkt for både handel og andre private 

servicefunksjoner (spisesteder, cafe, helsetjenester, personlig tjenesteyting, med mer). 

Det er gjort en kartlegging av fordeling av antall ansatte i virksomheter som inngår i 

definisjonen senterfunksjoner.  

Kartleggingen viser at hovedtyngden av senterfunksjoner i Hønefoss er konsentrert om to 

områder; sentrum og Hvervenmoen/Hvervenkastet. Drøyt halvparten av senterfunksjonene i 

Hønefoss er lokalisert til sentrum, mens i underkant av 30 % ligger på 

Hvervenmoen/Hvervenkastet. Den høye andelen på Hvervenmoen/Hvervenkastet skyldes 

stort innslag av kontorvirksomheter, blant annet Statens Kartverk (Ringerike sykehus regnes 

ikke som sentrumsfunksjon). På strekningen mellom sentrum og 

Hvervenmoen/Hvervenkastet er det en konsentrasjon av sentrumsfunksjoner syd på Eikeli, 

hovedsakelig knyttet til handel.   

 

Tabell 4. Fordeling av senterfunksjoner i Hønefoss. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av 

Asplan Viak 

Område Antall Andel 

Sentrum          1 730  49 % 

Eikeli             490  14 % 

Hvervenmoen/Hvervenkastet             970  27 % 

Hønegata             360  10 % 

Sum          3 550  100 % 

 



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 22 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

  

Figur 15. Fordeling av senterfunksjoner i Hønefoss. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av 

Asplan Viak.   
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Figur 16. Fordeling av senterfunksjoner i Hønefoss sentrum. Kilde stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 

kvalitetssikret av Asplan Viak.    
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Kartlegging av antall ansatte i handelsbedrifter i Hønefoss viser at handelen hovedsakelig er 

konsentrert om 3 områder; Sentrum inkludert Nordre Torg, Eikeli og Industrigata. 60 % av 

arbeidsplassene innen handel ligger i sentrum, og i overkant av 20 % ligger på Eikeli. 

Kartutsnittet i Figur 18 viser at hovedtyngden av handelstilbudet i Hønefoss finnes innenfor 

mindre under 5 min gangavstand fra Søndre Torg.  

 

Tabell 5. Fordeling av sysselsatte i handelsbedrifter i Hønefoss. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 

kvalitetssikret av Asplan Viak 

Område Antall Andel 

Sentrum m/Nordre torg 750  60 % 

Eikeli 295  23 % 

Hvervenmoen/Hvervenkastet 50  4 % 

Industrigata-Hønegata 165  13 % 

Sum 1 260  100 % 

 

Rene dagligvarebutikker (mindre enn 3000m2) og nærsentre som retter seg mot et lokalt 

marked bør kunne etableres i boligområdene så sant det er marked for det. Som en 

tommelfingerregel for å beregne dette kan følgende parametere benyttes (tallene er 

oppskalert til dagens omsetningsnivå) 2: 

 Årlig forbruk pr person: kr 33.000,- 

 Omsetning pr m2 salgsalareal: kr 40-60.000,- 

 Gjennomsnittlig butikkstørrelse: 600-1000 m2 

 Nødvendig kundegrunnlag: 1000-2000 personer 

Disse faktorene kan også benyttes for å vurdere om butikk er tilpasset et lokalt eller regionalt 

marked, med det må tas hensyn til lokale variasjoner. Omsetning pr m2 vil også variere 

avhengig av om butikken er lokalisert midt i sentrum eller ute i boligområdene. 

I en gjennomsnittlig dagligvarebutikk er det erfaringsmessig 1-2 ansatte pr 100 m2 

salgsareal. Kartet i Figur 19 viser teoretisk salgsareal for dagligvarebutikker sammenstilt med 

befolkningsmengden i Hønefoss og omkringliggende bygder.   

   

                                                
2
 Turproduksjonstall for dagligvarebutikker, Prosam-rapport 121/2005,  
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Figur 17. Fordeling av handelstilbud i Hønefoss. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av 

Asplan Viak 
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Figur 18. Fordeling av handelstilbud i Hønefoss sentrum. Kilde Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), 

kvalitetssikret av Asplan Viak 



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 27 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 19. Teoretisk salgsareal for dagligvarebutikker i Hønefoss, basert på forutsetning om 1-2 ansatte pr m
2
 

salgsareal.  
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1.5 Handelsomsetning og dekningsgrader 

Dekningsgrad 

Dekningsgraden for varehandel er definert som forholdet mellom omsetning i en 

handelssone og samlet forbruk for bosatte i samme sone, uttrykt i prosent. Som regel er 

handelssonene gitt av kommunegrensene, men det kan også gjøres beregninger på et mer 

detaljert nivå i form av byområder/ større tettsteder.  

Forholdet mellom omsetning og forbruk i hver enkelt sone kan si noe om eventuelle 

handelslekkasjer sonene i mellom. Dekningsgrad kan beregnes både for varehandelen 

samlet, og for utvalgte varegrupper, etter følgende formel: 

 

                 

(                                 )  (                      )
       

 

Gjennomsnittlig forbruk pr person kan beregnes med utgangspunkt i totalomsetningen for en 

større region (eventuelt baseres på generelle tall på nasjonalt nivå), fordelt på antall bosatte i 

samme region.  

Dekningsgrad rundt 100 % betyr at det er god balanse mellom omsetning og kjøpekraft. 

Generelt vil de fleste kommuner ligge noe under 100 %. Lav dekningsgrad betyr at det er en 

handelslekkasje til andre regioner. Høy dekningsgrad betyr at sonen tiltrekker seg handlende 

fra andre regioner.  

Omsetningsstatistikk innhentes fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), som leverer dette på 

kommunenivå og postsonenivå for forskjellige varegrupper.  Statistikk på postsonenivå 

leveres kun dersom det er minst tre aktører innenfor samme bransje i den aktuelle postsone.   

 

Markedsområde 

Et markedsområde er det geografiske nedslagsfeltet til en handelsvirksomhet, og defineres 

av bosetningsmønster, virksomhetens størrelse i form av omsetning, og innslag av 

konkurrerende virksomheter i nærheten. Handelstilbudets vareutvalg er også avgjørende, da 

kundenes reisevillighet varierer for ulike varegrupper.  

Gitt en handelsutbygging (handelsareal) og varetypesammensetning kan man beregne 

handelstilbudets forventede årlige omsetning, og tilhørende kundegrunnlag for å nå denne 

omsetningen (antall kunder/personer). Kundegrunnlaget legges til grunn for å beregne 

handelstilbudets geografiske markedsområde, og vurdere konkurranseforhold i forhold til 

andre tilbud i nærheten.   
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Varegrupper 

Detaljvarehandel3 er i denne analysen definert som summen av dagligvarer, utvalgsvarer og 

plasskrevende varer som selges til personlig forbruk.  Dagligvarer er i hovedsak matvarer og 

andre husholdningsvarer. Utvalgsvarer omfatter mange ulike varer, blant annet klær, sko, 

husholdningsapparater og sportsutstyr. Som plasskrevende varer regnes møbler, hvitevarer, 

byggevarer og varer fra hagesenter. Salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner og 

drivstoff inngår ikke i analysen 

Omsetning i varehandelen defineres med bakgrunn i bransjekoder basert på NACE-

standarden, en internasjonal standard for registrering av private og offentlige virksomheter. 

Bruk av NACE-standarden gjør det mulig å skille på omsetning for ulike varegrupper.  

For analysen i Hønefoss er følgende varegrupper benyttet: 

Detaljvarehandel 

• Summen av 47 ekskl. 47.3 Drivstoff, 47.642 Fritidsbåter, 47.8 Torghandel og 47.9 Postordre 

• + 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner  

• + 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 

Dagligvarer 

• 47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 

• 47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 

Utvalgsvarer 

• 47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 

• 47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 

• 47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretning, eks ”plasskrevende 1 og 2”  

• 47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler, eks 47.642 Fritidsbåter 

• 47.7 Annen butikkhandel i spesialforretning, eks 47.761 Butikkhandel med blomster og planter 

Plasskrevende 1: Møbler, hvitevarer, fargevarer, motorutstyr 

• 47.523 Butikkhandel med fargevarer  

• 47.531 Butikkhandel med tapeter gulvbelegg  

• 47.532 Butikkhandel med tepper  

• 47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater 

• 47.591 Butikkhandel med møbler 

• 47.599 Innredningsartikler ikke nevnt annet sted  

• 45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 

• 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 

Plasskrevende 2: Byggevarer/Hagesenter 

• 47.521 Butikker med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 

• 47.524 Butikker med trelast 

• 47.529 Byggevarer ikke nevnt annet sted 

• 47.761 Butikkhandel med blomster og planter 

                                                
3
 Detaljvarehandel er definert i NACE-kodesystemet: Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye 

og brukte varer i eget navn og for egen regning, vesentlig til personlig bruk eller til private husholdninger, fra 
utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel eller ved postordre/Internett. Her grupperes også virksomheter som driver 
auksjonshandel og kommisjonssalg ellers til privatpersoner og husholdninger, dvs. salg for annens regning i eget 
navn.  

http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554093&Language=nb
http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554173&Language=nb
http://www3.ssb.no/stabas/ItemSelected.asp?ID=5554133&Language=nb
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Det er innhentet omsetningsstatistikk for Ringerike kommune, Buskerud fylke og for landet 

som helhet. Med basis i statiststikk for landet som helhet er det funnet følgende 

gjennomsnittlige forbruk pr person pr varegruppe for år 2011: 

 

Varegruppe Forbruk pr bosatt [kr] 

Detaljvarer                     72 375  

Dagligvarer                     33 594  

Utvalgsvarer                     23 091  

Møbler, med mer                       9 594  

Bygg og hagesenter                       6 097  

 

Med dette som grunnlag er det funnet følgende dekningsgrader for handelen i Ringerike: 

Varegruppe Dekningsgrad 

Detaljvarer 109 % 

Dagligvarer 99 % 

Utvalgsvarer 110 % 

Møbler, med mer 116 % 

Bygg og hagesenter 143 % 

 

Til sammenligning hadde Drammen og Kongsberg følgende dekningsgrader (basert på 

omsetningstall for 2010)4: 

Varegruppe Drammen Kongsberg 

Detaljvarer 116 % 108 % 

Dagligvarer 107 % 113 % 

Utvalgsvarer 135 % 125 % 

Plasskrevende 102 % 64 % 

 

Utvalget i de enkelte varegruppene er ikke helt identiske (plasskrevende tilsvarer stort sett 

Møbler med mer og Bygg og hagesenter), men tallene gir en indikasjon på omsetningsnivået 

i Ringerike/Hønefoss i forhold til de to andre regionsentrene i fylket.  

I fylkesdelplan for handel og senterstruktur for Buskerud er Hønefoss definert som et 
regionsenter, og det kan diskuteres om kundegrunnlaget for handel i Ringerike også bør 
inkludere bosatte i nabokommunene Hole, Modum og Krødsherad og Jevnaker (til sammen 
27 600 personer). Dette ville i så fall gitt lavere dekningsgrader for Ringerike.,  

Årlig omsetning for detaljvarehandel fordelt på varegrupper for perioden 2008-2011 viser at 

omsetningen stiger for alle varegrupper med unntak for utvalgsvarer, se Figur 20 til Figur 25.  

Årlig omsetningsvekst for dagligvarehandel ligger noe under landsgjennomsnittet, og det er 

særlig perioden 2009-2010 som var lav. Dekningsgraden for dagligvarer ligger omtrent på 

100 %, noe som i utgangspunktet er rett nivå, men dette tyder samtidig på at det er få 

                                                
4
 Handelsanalyse Buskerudbyen, Asplan Viak 2011 (på oppdrag for Miljøverndepartementet)  
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dagligvarekjøp fra bosatte i nabokommunene, gitt at Hønefoss kan tilby et større og mer 

variert dagligvaretilbud.  

Utvalgsvarer hadde en kraftig vekst fra 2008-2009, som sammenfaller med åpning av Kuben 

kjøpesenter. Utvalgsvarer omfatter i stor grad sentrums- og kjøpesentervarer. Årlig 

omsetning har deretter stått mer eller mindre i ro, med en reell nedgang fra 2010-2011. 

Ringerike har en dekningsgrad på 110 % for utvalgsvarer, noe som tilsier et tilbud tilpasset 

befolkningsgrunnlaget, men samtidig noe lavt gitt Hønefoss’ status som regionsenter og 

eneste by i regionen. 

Veksten for Møbler, hvitevarer og motorvarer ligger langt over landsgjennomsnittet. For 

denne varegruppen var det en negativ vekst i perioden 2008-2009 både i Ringerike, 

Buskerud og landet som helhet. Etter dette har omsetningen steget mer i Ringerike enn i 

Buskerud og landet for øvrig. Dekningsgraden ligger også over 100 %.  

Også veksten for bygg og hagesenter ligger vesentlig over landsgjennomsnittet. For denne 

varegruppen var det en negativ vekst i perioden 2008-2009 i landet for øvrig, men ikke i 

Ringerike som hadde en vekst på nærmere 20 %. Vesentlig lavere vekst i 2009-2010 kan 

tyde på at det åpnet et nytt tilbud i 2008 og at markedet deretter har stabilisert seg. 

Dekningsgraden for denne varegruppen ligger over 140 %.  

Med forutsetning om at det er en direkte sammenheng mellom omsetning og antall ansatte, 

og at denne gjelder uavhengig av butikkens lokalisering er det sett på hvordan 

markedsandelen for de fire varegruppene dagligvarer, utvalgsvarer, møbler med mer og 

bygg og hagesenter er fordelt i Hønefoss, se Figur 26 til Figur 29. Analysen viser at sentrum 

er et tyngdepunkt for typisk sentrumshandel (utvalgsvarer og dagligvarer), mens 

Eikeliområdet er et tyngdepunkt for handel med mer plasskrevende varer. Eikeliområdet har 

også en relativt høy markedsandel for dagligvarehandel. Industrigaten/nordre del av 

Hønegata fremstår som et tredje, litt mindre handelsknutepunkt for utvalgsvarer og 

dagligvarer.  

Dekningsgrader over 100 % tilsier at handelstilbudet i stor grad er tilpasset det lokale 

markedet, og at det således i utgangspunktet ikke er behov for å etablere nye tilbud for å 

demme opp for noen handelslekkasje ut av kommunen. Eventuelle nye etableringer 

forventes i første rekke å konkurrere om det samme kundegrunnlaget som eksisterende 

handelstilbud i området. På en annen side vil det være behov for et større handelstilbud ved 

en større befolkningsvekst i regionen, hvor veksten fortrinnsvis lokaliseres til Hønefoss.    

 



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 32 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 20. Årlig omsetning for detaljvarehandel i Ringerike, fordelt på varegrupper. Kilde SSB 

 

Figur 21. Årlig omsetningsvekst for detaljvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet som 
helhet. Kilde SSB. 

 

Figur 22. Årlig omsetningsvekst for dagligvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet som 
helhet. Kilde SSB. 
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Figur 23. Årlig omsetningsvekst for utvalgsvarehandel i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og landet som 
helhet. Kilde SSB. 

 

Figur 24. Årlig omsetningsvekst for handel med møbler, hvitevarer og motorvarer i Ringerike, sammenlignet med 
Buskerud og landet som helhet. Kilde SSB. 

 

Figur 25. Årlig omsetningsvekst for handel med bygg og hagesenter i Ringerike, sammenlignet med Buskerud og 
landet som helhet. Kilde SSB. 

  



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 34 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 26. Markedsandeler for dagligvarehandel, basert på fordeling av ansatte. Kilde Stedfestet bedriftsregister 
SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 
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Figur 27. Markedsandeler for utvalgsvarehandel, basert på fordeling av ansatte. Kilde Stedfestet bedriftsregister 
SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 
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Figur 28. Markedsandeler for handel med møbler, hvitevare og motorvarer, basert på fordeling av ansatte. Kilde 
Stedfestet bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak 
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Figur 29. Markedsandeler for byggevarer og hagesenter, basert på fordeling av ansatte. Kilde Stedfestet 
bedriftsregister SSB (2011), kvalitetssikret av Asplan Viak.  
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1.6 Oppsummering  

Strekningen Storgata/Osloveien, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg og 

Industrigata, er det mest tilgjengelige området i Hønefoss (gjennomsnittlig kortest 

reiseavstand fra boområdene). Nord og sør for disse punktene øker gjennomsnittlig 

reiseavstand. Fremtidig byutvikling bør derfor konsentreres innenfor dette området. 

Etablering av handel, med unntak for mindre dagligvarebutikker rettet mot et lokalt marked, 

og større arbeidsplasskonsentrasjoner utenfor dette området vil bidra til å øke samlet 

transportomfang i Hønefoss, og da fortrinnsvis bilbasert transport.  

Dagens jernbanestasjon ligger strategisk lokalisert både i forhold til sentrum, overordnet 

infrastruktur, dagens bebyggelsesstruktur og fremtidige utbyggingsmuligheter i Hønefoss, og 

bør være et godt utgangspunkt for planlegging og tilpassing av fremtidig trasé for 

Ringeriksbanen.  

Handel med utvalgsvarer og dagligvarer, samt andre viktige senterfunksjoner er i all 

hovedsak konsentrert til sentrum, med unntak for en større andel kontorarbeidsplasser på 

Hvervenmoen. Sentrum har den største konsentrasjonen av arbeidsplasser i Hønefoss, 

etterfulgt av Hvervenmoen/Hvervenkastet og Eikeli. Arbeidsplassene i sentrum ligger 

konsentrert innfor et område på 5 min gangavstand fra Søndre Torg. Sentrum har på tross 

av dette en lav utnyttelsesgrad, med flere store åpne plasser som med fordel kan bebygges 

uten å gå på bekostning av dagens bebyggelsesstruktur eller kvaliteter.   

Lav tetthet i boligområdene, som hovedsakelig består av eneboliger, gjør at kun 30 % av 

beboerne i Hønefoss har gangavstand til sentrum (under 20 min), mens over 65 % har 

akseptabel sykkelavstand til sentrum (15 min).  

Det er handelsoverskudd for alle varegrupper innenfor detaljvarehandel i Ringerike, og ingen 

påvist handelslekkasje ut av kommunen, men dekningsgraden for utvalgsvarer og 

plasskrevende varer (møbler, hvitevarer, motorvarer, bygg og hagesenter) er noe lavere enn 

i Drammen og Kongsberg, de to andre regionsentrene i Buskerud fylke. Dersom også 

bosatte i nabokommunene Hole, Modum og Krødsherad og Jevnaker legges til grunn for 

beregningene blir dekningsgraden lavere. I alle tilfeller betyr dette at eventuelle nye 

handelsetableringer i Hønefoss i første rekke vil konkurrere med allerede eksisterende tilbud 

i kommunen. Nye handelstilbud, med unntak for mindre dagligvarebutikker som henvender 

seg til et lokalt marked, bør således konsentreres til sentrum, både for å styrke sentrums 

posisjon, og for ikke å genere mer biltrafikk. Sentrum er det området med størst potensial for 

kollektivbetjening, og gående og syklende, samt gi de gjennomsnittlig korteste bilreisene for 

bosatte i Hønefoss.  

Handelsanalysen viser at det ikke er nevneverdig behov for nye utbyggingsarealer for 

handelsetablering i kommunen. Detaljvarehandel bør således konsentreres innenfor allerede 

regulerte handelsarealer (senterområder i kommuneplanen), og ikke tillates etablert på nye 

arealer utenfor disse.  

Det er en negativ omsetningsvekst for utvalgsvarer fra 2010-2011, og utviklingen i perioden 

2008-2011 er lavere enn i Buskerud og landet for øvrig. For andre varegrupper ligger 

omsetningsveksten for samme periode over landsgjennomsnittet.  
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2 FASE II – GRUNNLAG FOR EN LEVENDE BYKJERNE 

 

Pilotarbeidet for miljøvennlige byer. Syv lærdommer og anbefalinger: 

1. Sentrums kvaliteter er avgjørende for byens omdømme og konkurransekraft 

2. Kollektivtransport og lokalisering av virksomheter bestemmer bærekraft og livskvalitet 

3. Områderettet utvikling gir helhet og utløser et samlet potensial 

4. Kommunen må ha en aktiv rolle i byutviklingen 

5. Byen framtid må drøftes i offentligheten 

6. Samarbeidet mellom aktørene bør organiseres i faste former 

7. Nettverksarbeid får fram beste praksis i byene 

 

2.1 Overordnede føringer for bærekraftig byutvikling 

2.1.1 Rikspolitiske bestemmelser og nasjonale forventninger 

En bærekraftig arealpolitikk er en viktig strategi for å imøtekomme flere av 

hovedutfordringene i norsk miljøpolitikk. Det gjelder bl.a. klimaspørsmålet og bærekraftige 

byer og tettsteder. Plan og bygningsloven er et viktig hjelpemiddel. Den rikspolitiske 

bestemmelsen for kjøpesentre sammen med reglene om regional og lokal planlegging er 

sentrale verktøy i arbeidet. 

Den første rikspolitiske bestemmelsen5 om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre 

utenfor byer og tettsteder trådte i kraft i februar 1999. Den ble fulgt opp med fylkesplaner og 

fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av handel og service etter plan- og 

bygningsloven av 1985. Evalueringer av kjøpesenterstoppen viste at den har blitt fulgt opp, 

og at utbyggere har rettet oppmerksomheten mer mot muligheter i sentrumsområder og 

tettbygde områder, men at det også har vært en utvikling der kjøpesentre etableres utenfor 

byer og tettsteder.  

I perioden etter kjøpesenterstoppen trådte i kraft har det vært sterk vekst i detaljhandelen. 

Det har også utviklet seg nye handelskonsept og bransjeglidning der detaljhandel og handel 

med plasskrevende varer smelter sammen. Denne utviklingen sammen med miljø- og 

klimautfordringene og betydningen av å utvikle robuste og attraktive byer og tettsteder har 

dannet bakteppet for den nye rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre som trådte i kraft 1. 

juli 2008.  

                                                
5
 Rikspolitisk bestemmelse er det samme som statlig planbestemmelse (§ 6-3) etter plan- og bygningsloven av 

2008. 

Formålet med Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre er å legge til rette for en sterkere regional 
samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. 
unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke 
disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og 
begrense klimagassutslippene.   
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I dag er det en ny og bedre rustet situasjon for styrket regional og kommunal planlegging på 

dette området:  

 Det foreligger et bredt erfaringsgrunnlag fra arbeidet med fylkes- og fylkesdelplaner 

med retningslinjer for handel, og hvordan samhandlingen med den kommunale 

planleggingen har fungert 

 Plan- og bygningsloven har fått ny plandel med nye virkemidler for den regionale og 

kommunale planleggingen 

 Det er utviklet erfaringer med modeller for offentlig-privat samarbeid for 

gjennomføring av miljøvennlig by - og tettstedsutvikling 

 Det er større oppmerksomhet om sammenhengene mellom utvikling av attraktive og 

konkurransedyktige byer - og tettsteder og riktig lokalisering av handel 

 

Den rikspolitiske bestemmelsen gjelder hele landet, fra de store byene med sterkt press til 

mindre tettsteder med utviklingsbehov. Oppfølgingen av bestemmelsen i den regionale og 

lokale planleggingen må tilpasses dette. Det er viktig både for områder med stor og liten 

investeringsiver at etableringene lokaliseres slik at de støtter opp om ønsket utvikling. Nye 

handelsetableringer vil påvirke eksisterende handlemønster og dermed også byer og 

tettsteder. 

 

Nasjonale forventninger 

Regjeringen fastsatte den 24. juni 2011 nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging i medhold av § 6-1 i plan- og bygningsloven. Innenfor by- og tettstedsutvikling 

forventer regjeringen at: 

 Fylkeskommunene utarbeider regionale planer som avklarer den overordnede 

senterstrukturen og gir retningslinjer for etablering av handel i tråd rikspolitisk 

bestemmelse om kjøpesentre 

 Kommunene følger opp de regionale planene slik at handelsvirksomhet og andre 

private og offentlige tjeneste- og servicefunksjoner lokaliseres sentralt og i tilknytning 

til knutepunkt for kollektivtransport 

 Åpen dialog og tett samarbeid mellom ulike forvaltningsnivå, som også inkluderer 

nødvendig medvirkning fra næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører  

Buskerud har gjennom Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, datert 

oktober 2003, etablert det rammeverket regjeringen forventer på dette området.  

Ved utarbeidelse av kommunal planstrategi er det viktig at den enkelte kommune vurderer 

om en har det nødvendige plangrunnlaget, og en innretting på kommuneplanen som ivaretar 

de nasjonale forventningene.  
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2.1.2 Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur  

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud, datert oktober 2003, bygger 

på idéen om at et godt og livskraftig senter er en forutsetning for utviklingen i kommunene og 

på tvers av grenser, og at en hensiktsmessig sammensetning av handels- og servicetilbud i 

sentrene reduserer behovet for transport, og legger til rette for vekst.  

Fylkesdelplanen har som mål å avløse den Rikspolitiske bestemmelsen om midlertidig 

etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Hensikten med 

kjøpesenterstoppen er ”å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og unngå en utvikling 

som kan føre til unødvendig byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet til 

varehandelstilbudet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer 

bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling i Buskerud." For å oppnå målsettingen, er det 

nødvendig med styring av etablering av større kjøpesentre og å styrke de eksisterende by- 

og tettstedssentrene. 

Fylkesdelplanene skal blant annet være en rettesnor for planmyndighet lokalt og regionalt, 

basert på lokale forhold som angir funksjonsdeling mellom byene og tettstedene. 

I planen er sentrene delt inn i tre nivå: 

 Regionsenter: dominerende hovedsenter for en region 

 Lokalsenter/kommunesenter: distriktssenter med betydning utover vanlig 

lokalsenternivå, og/eller kommunesentrene samt større sentra i en kommune 

 Nærsenter: mindre boligorienterte sentre 

Det presiseres i planen at det ikke er automatikk i at sentre med et visst omland får status 

som regionsenter. Kjøpesentre omfattes ikke av denne inndelingen, da deres lokalisering og 

størrelse er forutsatt tilpasset den planlagte by- og tettstedsutviklingen.  

 Drammen, Hønefoss og Kongsberg er definert som regionsenter  

 Kommunene definerer selv sine nærsentre 

Senterstrukturen endrer seg over tid som følge av planlagt utvikling og naturlig vekst, noe 

som skal hensynstas ved rullering av planen.  

 

Lokalisering og etablering 

Nye offentlige og private tjenester skal bidra til å styrke de allerede eksisterende sentrene. I 

tillegg skal det tas hensyn til tilgjengelighet og muligheter for god kollektivbetjening, 

utbyggingens betydning for miljø og estetisk utforming, samt ulike brukergruppers behov.  

Lokalisering kjøpesentre 

Rikspolitiske retningslinjer6 fastsetter at utbygging av kjøpesenter på mer enn 3000 m2 bare 

kan skje etter særskilt tillatelse. Dette er også lagt til grunn for fremtidig utbygging av 

kjøpesentre i Buskerud. Kjøpesentrene skal plasseres der befolkningsgrunnlag og handelens 

dekningsgrad tilsier det, og slik at det ikke er i strid med hovedlinjene i den opprinnelige 

kjøpesenterstoppen. På denne måten er det mulig å styrke byene og tettstedene. 

                                                
6
 Regjeringen fastsatte Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre ved kongelig resolusjon av 27. juni 

2008. Bestemmelsen gjelder for hele landet. Denne resolusjonen erstatter kjøpesenterstoppen fra 1999. 
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Lokalisering av plasskrevende varer 

Buskerud vil videreføre den forholdsvis snevre tolkningen av plasskrevende varer i de 

rikspolitiske bestemmelsenes §4 (III) som det gjøres unntak for ved etablering av varehus 

eller liknende: 

 Forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer 

 Forretninger som forhandler landbruksmaskiner 

 Forretninger som forhandler trelast og andre større byggevarer 

 Salg fra planteskoler/hagesentre 

Alle andre varegrupper skal lokaliseres i by- og tettstedssentre.  

Sentrumsavgrensning 

For å skape kompakte byer og tettsteder med korte interne gangavstander er det utarbeidet 

en geografisk avgrensning av sentrumskjernen i byer og tettsteder i Buskerud, som kan 

fravike noe fra kommunenes egne reguleringsplaner for sentrum. Sentrumsavgrensningen 

skal inneholde de viktigste handelstilbudene, offentlig og privat servicetilbud, administrative 

og kulturelle funksjoner, rekreasjonsmuligheter og underholdningstilbud. Fylkesdelsplanens 

sentrumsavgrensning for Hønefoss er vist i Figur 30.  

Sentrenes handelsomland 

For kommunenes planlegging anbefaler fylkeskommunen at det gjennomføres enkle 

forbrukerundersøkelser for å kartlegge forventet handelsomland. For Ringerike, med 

kommunesenteret Hønefoss, er det først og fremst Hole, Modum og Krødsherad som ligger 

nær nok til å ha handelsmessig samkvem av betydning med Hønefoss. Imidlertid er 

avstanden til nabokommunen Jevnaker i Oppland så kort at det er grunn for å regne med en 

viss handelslekkasje herfra til Hønefoss. Hønefoss' innflytelse strekker seg trolig også noe 

lenger oppover i Hadeland. 
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Figur 30. Senteravgrensning for Hønefoss regionsenter. Kilde Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i 
Buskerud (2003).  

  

http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1323/epdd_id/5235
http://www.bfk.no/getfile.aspx/document/epcx_id/1323/epdd_id/5235
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2.1.3 Kommunal planlegging 

Som del av beslutningsgrunnlaget i en planprosess vil det være hensiktsmessig å 

oppsummere hvordan gjennomføring av planforslaget vil virke på de målsettingene som er 

satt for arbeidet.  

For på lang sikt å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense 

klimagassutslippene bør planen: 

o styrke eksisterende by- og tettstedssentre 

o bidra til mer effektiv arealbruk 

o bidra til miljøvennlig transportvalg 

o unngå byspredning,  

o unngå bilavhengighet 

o unngå dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil 

 

Begreper og definisjoner 

I planleggingen av senterstruktur og lokalisering av kjøpesentre og handel er det behov for 

definisjoner og begrepsbruk på tvers av plannivåene. Definisjonene må i tillegg være entydig 

knyttet til virkemidlene i plan- og bygningsloven, og ikke bransjedefinisjoner knyttet til handel. 

For å sikre dette må også planleggingen ta utgangspunkt i sluttproduktet i plankjeden, det vil 

si hva det er mulig å ta inn i rettslig bindende bestemmelser og arealformål i tilknytning til 

reguleringsplan (se for øvrig kapittel 12 i ny plandel).  

Begrepet «kjøpesenter» brukes noe ulikt hos bransjen selv7, og i den rikspolitiske 

bestemmelsen av 1 juli 2008, der fylkesplanenes definisjoner eller definisjonen i 

bestemmelsen selv kan legges til grunn.  

I den rikspolitiske bestemmelsen er kjøpesenter definert som:  

«detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, drives eller 

framstår som en enhet, samt utslag som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. 

Dagligvareforretning er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng.  Det samme er 

varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også 

handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en 

handelspark».   

I utgangspunktet vil alle områder der det åpnes for etablering av detaljhandel i rettslig 

bindende plan kunne omfatte et kjøpesenter etter ulike definisjoner dersom arealene er store 

nok og utnyttingsgraden med øvrige bestemmelser åpner for dette.  Det er underformålene 

sentrumsformål, kjøpesenter og forretninger (etter § 11-7 nr. 1 og § 12-7 nr. 1) som kan 

åpne for detaljhandel i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Alle formålene kan 

omfatte handel i et volum som gir et kjøpesenter.  

                                                
7
 I senterhåndboken 2012 er kjøpesenter definert som: «Et kjøpesenter består av ett bygg eller en samling bygg 

som er planlagt utviklet eid og drevet som en enhet. De enkelte funksjoner/bedrifter er samlet i en bygning eller 
gruppert rundt et torg, gågate eller åpen plass. Salgsarealet skal være større enn 2499 m² og senteret skal 
inneholde minst fem ulike detaljhandelsenheter. Senteret har gjerne egen funksjon for salg og markedsføring av 
senterets tjenester.» 
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Formålet kjøpesenter i kommuneplanens arealdel og i reguleringsplan (§ 11-7 nr. 1 og § 12-

7 nr. 1) har samme innhold som definisjonen som i den rikspolitiske bestemmelsen.  

 

Bransjestyring og bransjeglidning 

Det er ikke anledning til bransjestyring gjennom planer etter plan- og bygningsloven. Det kan 

følgelig ikke i rettslig bindende plan for eksempel fastsettes at det kun kan tillates møbler og 

hvitevarer i visse områder for handel. Dette må det tas hensyn til når regionale og 

kommunale planer utformes. 

I bestemmelser til reguleringsplan kan det skilles mellom detaljhandel og andre varegrupper 

enn detaljhandel (plasskrevende varer), der andre varegrupper uttømmende er definert som: 

 Biler og motorkjøretøyer 

 Landbruksmaskiner/anleggsmaskiner  

 Trelast og byggevarer 

 Planteskoler/hagesentre 

 Fritidsbåter 

Hva som inngår i definisjonen av varegruppen trelast og byggevarer er noe uklar, og denne 

praktiseres forskjellig i ulike kommuner. I utgangspunktet skulle varegruppen kun omfatte 

engroshandel til proffmarkedet, men det er en økende tendens til at nye byggevarebutikker 

både tilbyr engroshandel og detaljvarer. I en reguleringsplan er det mulig å angi prosentvis 

størrelsesforhold mellom lager og butikkareal, og dermed begrense omfanget av detaljvarer i 

butikken.  

Bransjeglidning og utvikling av nye handelskonsepter har etter hvert gjort det vanskelig å 

styre innholdet i områder med andre varegrupper enn detaljhandel. Det innebærer at 

lokaliseringspolitikken også for disse områdene vil bli svært viktig over tid, og at all 

detaljvarehandel må ha en lokalisering som er godt tilpasset ønsket senterstruktur og 

transportsystem. 

Det kan ikke legges føringer i regional- eller kommunal plan etter plan- og bygningsloven 

som favoriserer en aktør eller merkevare. Eksempel på dette er at det i overordnet plan lages 

unntaksbestemmelser som begrunnes i at én aktør skal få etablere seg og ikke andre. 

Plan- og bygningsloven kan ikke brukes til bransjestyring. Eksempelvis kan det ikke brukes 

bestemmelser etter plan- og bygningsloven til å beskytte eksisterende butikker ved ikke å 

tillate tilsvarende bransjer i et nytt kjøpesenter i byen. 

 

Senterstruktur 

I løpet av kjøpesenterstopperioden utarbeidet de aller fleste fylkene «kjøpesenterplaner» og 

fastsatte en senterstruktur for senter på ulike nivå. Dette er allerede på plass for Hønefoss 

gjennom Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Senterstrukturen kan endres 

enten gjennom regionale planlegging eller kommuneplanlegging, avhengig av hva aktørene i 

fylket blir enige om, og bør vurderes på nytt i forbindelse med planrullering på regionalt/lokalt 

nivå. 
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Regionens senterstruktur er en viktig forutsetning for en framtidig lokaliseringspolitikk for 

handel og kjøpesentre. I mange fylker er senterstrukturen definert i tidligere fylkesplaner, 

men den kan være under endring, ha for detaljert avgrensning i fylkesdelplan eller på annen 

måte være moden for revisjon gjennom en ny regional plan. 

 

 

Figur 31 Figuren viser prinsipper for avgrensing av sentrumssonene i fylkessenter, regionsentre eller 
områdesentre i den vedtatte regionale planen for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. 

 

 

Figur 32 Figuren viser hvordan områder for handel kan lokaliseres i forhold til sentre i by og tettstedsstrukturen, 
tettstedsavgrensing og miljøvennlig transport. Det forutsettes at kommuneplanen setter tak på hvor stort areal 
som kan benyttes til handel (BRA). Også dette eksemplet er hentet fra arbeidet med Regional plan for handel og 
sentrumsutvikling i Vestfold, og gjelder for lokalisering av handel med andre varegrupper enn detaljvarer 
(plasskrevende varer, se definisjon under Bransjestyring og bransjeglidning) 
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I de fleste regioner vil det være naturlig at avgrensningen av sentre skjer gjennom revisjon av 

kommuneplanens arealdel. Inntil kommunene har revidert kommuneplanen og fastsatt 

sentrumsavgrensning med bestemmelser, herunder bestemmelser for lokalisering av handel 

etter føringer i ny regional plan, bør avgrensninger i gjeldende fylkesplan/fylkesdelplan 

videreføres.  

Ved vurdering av prinsipper for avgrensing av sentrum vil forholdet til kollektivtilbudet og 

mulighetene for forbedret kollektivdekning være avgjørende. God tilgjengelighet med 

kollektivtransport vil være helt sentralt i forhold til å redusere transportarbeidet i forhold til 

handlereiser. Hva et godt kollektivtilbud er, må drøftes og fastsettes regionalt/lokalt. Det vil 

også avhenge av hvilken rolle sentrum i byen/tettstedet har i det regionale senterhierarkiet. 

Buskerud er et av fylkene som har arbeidet med en kollektivstandard for de ulike nivåene i 

senterhierarkiet (Buskerud fylkeskommune 20038). 

 

Tabell 6.  TØI 9 foreslår følgende klassifisering av standard for kollektivdekning. 

Standard Svært god God  Middels  Begrenset 

(Dårlig) 

Frekvens, avganger pr døgn 

Regionsenter 

 

>68 34-68 17-34 <17 

Distrikts- og 
lokalsenter 

>34 17-34 8-17 <8 

     

Avstand, km reise til senter med kollektivtransport 

Regionsenter >5 5-10 10-20 20-30 

Distrikts- og 
lokalsenter 

>2 2-5 5-10 10-15 

 

 
Tabell 7. Eksempel på klassifisering av godt/dårlig kollektivtilbud etter avstand fra holdeplass (horisontal akse) og 
antall avganger i timen (vertikal akse) 

Frekvens 
 

<1 km 1-1,5 km <1,5 km 

Minst 4 pr time 
 

Svært godt Godt Svært dårlig 

2-3 pr time 
 

Godt Middels godt Svært dårlig 

1 pr. time 
 

Middels godt  Dårlig Svært dårlig 

Annenhver 
time/sjeldnere 

Dårlig  Svært dårlig Svært dårlig 

 

 

En stor del av våre daglige reiser er svært korte. Erstattes disse av gange eller sykling vil 

dette være et effektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslippene. Tilrettelegging med 

egne gangveg- og sykkelvegnett, akseptable avstander og gang- og sykkelvennlig terreng vil 

                                                
8
 Buskerud fylkeskommune (2003) Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud. 

9
 TØI rapport 1016/2009 
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være vesentlig i diskusjonene rundt mulige standarder for akseptable avstander. I Buskeruds 

fylkesdelplan er det også gjort forsøk på å gradere tilgjengelighet. 

 

Tabell 8.  Akseptable gang- og sykkelavstander (Buskerud fylkeskommune 2003) TØIs forslag i parentes 

Avstand i km 
 

Gange Sykkel 

Regionsenter 
 

1,0 (1,0 – 1,5) 2,0 (2,0 -3,0) 

Distrikts- og lokalsenter 
 

0,8 (0,8-1,0) 1,5 (1,5 – 2,0) 

Nærsenter 
 

0,5 (0,5-0,8) 1,0 (1,0-1,5) 

 

 

Oppfølging og virkemidler i kommunal planlegging 

Gjennomføringen av ønsket politikk for sentrumsutvikling og lokalisering av handel ligger til 

kommunenes planlegging og tilrettelegging for gjennomføring. Kommuneplanleggingen er 

den viktigste planarenaen for dette. I praksis forutsetter den rikspolitiske bestemmelsen at 

kommunens lokaliseringspolitikk for handel og kjøpesentre avklares gjennom 

kommuneplanleggingen.  

Det er krevende å gjennomføre ønsket utbygging av kjøpesentre og handel i byer- og 

tettsteder med høye tomtepriser, store investeringer i infrastruktur og kompliserte plan- og 

gjennomføringssituasjoner, som også kan involvere mange eiere. Utbygging i byer og 

tettsteder står derved i sterk kontrast til for eksempel utbygging i ubebygde områder langs 

hovedveisystem der kryssløsninger allerede er etablert. Det er følgelig et stort behov for å 

styrke gjennomføringsevnen i byer og tettsteder, ved å gi utbyggere større forutsigbarhet og 

kanalisere investeringer i offentlig infrastruktur til disse områdene. 

Kommunenes bruk av utbyggingsavtaler er et viktig virkemiddel for å styrke 

gjennomføringsevnen. I mange byer og tettsteder er det utviklet områdemodeller der 

finansiering av felles infrastruktur fordeles på flere offentlige og private parter. Rammer for 

kommunens bruk av utbyggingsavtaler (forutsigbarhetsvedtak) kan nå tas inn i bestemmelser 

til kommuneplanens arealdel (§ 11-9 nr. 2). 

En bærekraftig by- og tettstedsutvikling er avhengig av at den overordnede kommunale 

planleggingen i større grad fokuserer på gjennomføringsutfordringene i byer og tettsteder, og 

at dette følges opp av kommunene gjennom tilrettelegging. 

I ny plan- og bygningslov er det flere nye virkemidler som kan være aktuelle i forbindelse 

med lokalisering av kjøpesentre og handel. Det er viktig at virkemidlene vurderes i forhold til 

mulig gjennomføring, slik at det ikke settes krav som i realiteten innebærer byggeforbud. Da 

bør det heller vurderes om området bør vente til senere revisjoner av kommuneplanen og 

området i større grad er byggeklart. 
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Aktuelle nye virkemidler plandelen er: 

− Bruk av formål etter § 11-7 dvs sentrumsformål, kjøpesenter og forretninger enkeltvis 

eller som kombinerte formål jf kapittel 2.1. 

− Bruk av hensynssoner etter § 11-8; 

o § 11-8 b) med bestemmelser om transportløsning knyttet til offentlig transport, 

gang og sykkel, og tilrettelegging for forsyning av vannbåren varme til ny 

bebyggelse 

o § 11-8 d) krav om felles planlegging for flere eiendommer 

− Bruk av generelle bestemmelser etter § 11-9 knyttet til; 

o §11-9 nr 1. med krav om regulering, herunder at det skal foreligge 

områderegulering før detaljregulering er vedtas 

o § 11-9 nr 5. om byggegrenser, utbyggingsvolum, funksjonskrav og universell 

utforming 

o § 11-9 nr 6 og 7 om miljøkvalitet, estetikk og kulturmiljø 

o § 11-9 nr. 8 om forhold som skal belyses i videre reguleringsarbeid 

Generelle bestemmelser kan gis til hele eller deler av kommunen. 

Det kan gjennom de generelle bestemmelsene sett krav om at særskilte forhold skal belyses 

og avklares gjennom videre regulering.  

Nye områder for handel og kjøpesentre i kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes. 

Felles omforent metode for dette bør avklares gjennom regional plan 

 

2.1.4 Handelens betydning for byutvikling og regional utvikling 

Utgangspunktet for de fleste mer detaljerte analyseverktøy for handel og senterstruktur er 

knyttet til sentralstedsteorien10. Sentra og servicetjenester oppstår som følge av 

tilgjengelighet, og reisevillighet i det befolkningsgrunnlaget som skal betjenes. Valg av sted 

for handel beskrives som en funksjon av handlestedets attraktivitet og kundens 

reiseavstand11. I henhold til Hotelling12 har servicerettete næringer en tendens til å samles og 

danne sentre. Et mye brukt eksempel på dette er en badestrand med to iskremselgere. Alle 

kundene er spredt utover stranda, men selgerne velger allikevel å stå ved siden av 

hverandre da dette gir flere kunder og større utbytte. Slik fungerer også de fleste by- og 

tettstedssentre. Varehandelen konsentreres slik som vist i Figur 33.  

Byenes betydning for utviklingen av den regionale økonomien handler både om produksjon 

og forbruk. I organiseringen av produksjonen lokaliseres gjerne spesialiserte funksjoner til 

byene. Viktige deler av administrasjon, ledelse, forskning, utvikling og kultur sentraliseres 

gjerne også i byene. Når det gjelder forbruk blir byen en stadig sterkere arena for veksten 

innen konsumøkonomien; varehandel, rekreativt konsum (restaurant, kafé, ), 

                                                
10

 Christaller, W. 1933. Die zentralen Orte in Süddeutschland 
11

 Huff, D(1963) A probality Analysis of shopping center trading areas  
12

 Hotelling, H. 'Stability in Competition' in Economic Journal in 1929. 
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opplevelsesøkonomi (sport, teater, kunst, festivaler) og nattøkonomi (vertshus, 

nattklubber)13. 

Det kan også være et sammenfall mellom sterk konsentrasjon av varehandel, sterk regional 

trekkraft som handelssenter og befolkningsvekst. Amerikaneren Richard Florida har vunnet 

gehør for betydningen av at byene utvikles slik at de har tiltrekningskraft på kreative 

mennesker14. 

Det er en tendens til at utbyggere som vil etablere eller utvikle nye kjøpesentre nå ønsker å 

lage utbyggingsprosjekt med flere formål15. Ved å lokalisere både boliger, hotell, bibliotek, 

barnehage, badeanlegg, underholdningstilbud sammen med et bredt spekter av varehandel, 

vil senteret styrke sin tiltrekningskraft i forhold til mangfoldet i sentrum. Betydningen av 

bredden i tilbudet, både når det gjelder handel og andre attraksjoner, gjør at en også ser en 

tendens til at handelstilbud som tidligere søkte mot lokalisering utenfor byen, nå søker inn 

mot byene. Kjøpesentra i byen var delvis et svar på kjøpesenterstoppen, men også et 

resultat av markedsendringer. En ser også en tendens til at man går bort fra å bygge 

kjøpesentre som en stor lukket enhet med skarpe grenser. Åpenhet og integrering i øvrig 

bebyggelse prioriteres. 

Handelskapitalen har vært en av de viktigste lokale kildene til investeringer og utvikling i 

byene. Trenden er at også handelskapitalen i større grad blir nasjonal og internasjonal. 

Utvikling av strategier og investeringsbeslutninger skjer utenfor byen/regionen på samme 

måte som overskudd av virksomheten trekkes inn til de sentrale aktørene16.  

Konsentrasjon av handel gir størst attraktivitet og dermed sannsynligvis størst mulighet til å 

vinne konkurransen om den mest attraktive handelskapitalen. Det vil også trolig gi større 

økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet., sterkere impuls til den kreative byen og 

større bidrag til investeringskapital til krevende byutviklingsprosesser17. 

Med målsetting om å styrke eksisterende by – og tettstedstrukturer, vil derfor være viktig å 

vurdere omsetningsendringene i alle sentrene i denne strukturen. 

 

                                                
13

 Agderforskning og Rogalandsforskning (2005): Samspill i fem norske byregioner. 
14

 Agderforskning (2006) Vestfoldbyene blir Vestfoldbyen. 
15

 Harald Nilsen, Foredrag på Lillestrøm 8. september 2009. 
16

 Odd Midtskog, Foredrag på seminar i Tønsberg 5. juni 2008. 
17

 Vestfold fylkeskommune (2009) Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold- 



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 51 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 33. Konsentrasjon av varehandel i forskjellige norske byer, basert på antall ansatte pr km
2
 



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 52 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

Lokalisering i sentrum av byer og tettsteder 

Vårt handlemønster styres ikke bare av hvor vi bor, men også av hvor arbeidsplassene er 

lokalisert, hvordan vi reiser dit og hvor andre nødvendige gjøremål er plassert. Det gjelder 

annen offentlig og privat service. Lokalisering av disse har derfor også betydning for handle- 

og reisemønster i hverdagen. 

Spesielt viktig er det for små og mellomstore byer og tettsteder å følge opp lokalisering av 

handel og service. Lokalisering av handel utenfor de mindre stedene vil også ha betydelige 

negative konsekvenser fordi attraksjons- og utviklingskraften på stedet svekkes. 

For å sikre ønsket og vedtatt senterstruktur bør investeringer i handel styres mot 

eksisterende sentre, helst innenfor sentrum eller i tilknytning til sentrum. Større 

konsentrasjon gir størst mulighet til å vinne konkurransen om den mest attraktive 

handelskapitalen. Det vil gi kunne gi større økonomiske ringvirkninger til annen virksomhet 

og større bidrag til investeringskapital til krevende by - og stedsutviklingsprosesser. 

Tilknytningen til eksistrenede sentre er viktig både i byer, store og små tettsteder. 

For på sikt å gjøre det mulig å redusere transportbehovet og forbedre kollektivtilbudet er det 

viktig at handel og andre viktige funksjoner lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkt og 

kollektivakser. Selv om en ikke på kort sikt klarer å redusere utslippene i forbindelse med 

transport, vil dette være et virkemiddel på lang sikt og derfor inngå i de langsiktige 

strategiene. 
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2.2 Kunnskap om bærekraftig byutvikling 

 

I dette kapitlet er det sammenstilt generell kunnskap om bærekraftig byutvikling; aktuelle og 

relevante tema for attraktiv og livskraftig utvikling for en by som Hønefoss. Innholdet er 

hentet fra offentlige dokumenter, media og foredrag og er ikke ment som vitenskapelig 

grunnlag, men som inspirasjonskilde.  

 

2.2.1 Utviklingstrender  

 

Figur 34. Godt eksempel på attraktiv og livskraftig bydel i utvikling: Västra Hamnen, Malmö 

 

Hvordan ønsker vi å leve i fremtiden? Befolkningsutviklingen i Norden viser at vi følger 

den globale trenden med flytting fra bygda til storbyregionene. I 2008 vippet den globale 

vekstfordelingen mellom byer og landsbygd; de fleste mennesker lever i dag i byer, og denne 

trenden fortsetter å øke markant. Likevel viser flere spørreundersøkelser her i Norge at 

mange nordmenn ønsker å bo i enebolig. Norge er i en vekst- og endringsperiode med store 

motsetninger mellom det som folk sier, eller tror, de ønsker for bolig, og den livsstilen de i 

realiteten velger. Det er tenkelig at dette er rotet i vår rurale historie; Norges byer ligger etter 

de europeiske i størrelse og kompleksitet. Det kan sies at vi Nordmenn er på vei til å få, og 

forvente, en mer urban livsstil.   
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I norsk sammenheng er det hovedstadsregionen som får den største utfordringen med vekst 

i årene som kommer. Som kartet nedenfor viser, er det stor tilflytting til hovedstadsregionen 

og andre større byer, mye grunnet innvandring, men også grunnet fraflytting fra landsbygda.  

  

Figur 35. Registrering som viser befolkningsendringer i Norden 2000-2010.  
De blå sirklene viser tilflytting, de røde fraflytting.  
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Hvorfor velger vi å bo der vi bor? Norut og NIBR har utført en undersøkelse av 

flyttemotiver i Norge og studert hvordan dette har endret seg over 30 år. Det viser at bolig og 

helse er lite endret som flyttemotiv, mens det største utslaget er et tydelig skifte fra arbeid 

som hovedmotiv for flytting i 1972 til sted og miljø som hovedmotiv i 2008:   

 

Flyttemotiv  Arbeid   bolig   sted/miljø  familie     utdanning  helse   sum  

1972   37   29   9  13               10  2 100%  

2008   20   25  21    27                4  3 100%  

 

Kilde: NORUT/ NIBR 

 

Urbane eldre er en økende ressurs for livskraftige byer og tettsteder og utgjør den mest 

formuende generasjon som har levd i dette landet til nå; denne gruppen har mye cash å 

handle for. Dagens eldre har ifølge forsker i urbanisme Erling Dokk Holm et stort personlig 

hedonistisk/ service-basert forbruk; for eksempel hudpleie/ frisør/ vask/ kjøring m.m. Dagens 

eldre har bedre helse, kraftig økt levealder og høyere utdanning enn kullene før, og også et 

høyere urbant konsum av kultur (bibliotek/ teater/ kino). Dette er en sosial gruppe som har 

større behov for å omgås andre når maken dør. Den eldre generasjon domineres av kvinner, 

og kvinner er mer kulturelt og sosialt orientert enn menn konkluderer Dokk Holm.  

 

Dagens hovedtrender i Norges befolknings- og boligutvikling kan på overordnet nivå 

oppsummeres med følgende punkter:  

 Demografi: De 4 største hovedtrender i Norges befolkningsutvikling er ifølge SSB 

aldring, innvandring, befolkningsvekst og sentralisering.  Av alle norske husholdninger 

huser nå 40 prosent bare én person, ifølge SSB, og det blir stadig flere som bor alene.  

Dette stiller andre krav til boligstørrelser og beliggenhet enn den familiebaserte 

boligmassen som har preget Norges utvikling i etterkrigstiden.  

 

 Boligvalg: Etterkrigstiden skapte en bilbasert livsstil hvor status ble (stadig større) bil 

og villa; en global «McMansion» trend ifølge byforsker/ forfatter Richard Florida. De 

siste årene har derimot vist en tydelig endring i statustrend, med fokus på «hvordan» 

i stedet for «hvor mye». Dagens status er ifølge bl. a. Svenske DNs undersøkelse i 

2010, og ifølge internasjonale trendguru Lee Edelcort (D2 mai 2012); boligens 

utforming, innredning og miljøbevissthet; dvs. naturmaterialer og grønn livsstil.  

 

Ifølge boligmarkedets kvadratmeterpris og generelle flyttestrukturer, går 

boligkarrieren fra billig og usentral leilighet, til usentral enebolig/rekkehus til dyr 

sentral/ liten leilighet og tilslutt sentral/stor bolig.  

 

 Transport: Nordmenn har blitt flinkere til reise kollektivt til jobb og skole, for eksempel 

har det vært en nedgang de siste årene i antall Osloboere som eier bil; 40% av 

husstand i sentrum har ikke bil.  
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Mens det blir flere innbyggere i landet har nordmenn fått mer fritid, og en økende bevissthet 

om en «fritidslivsstil» som har resultert i økende fritidsreiser. Dette gjelder ikke minst 

bilkjøring i forbindelse med aktiviteter i hverdagen såvel som helger og ferier, og bidrar til at 

biltrafikken fremdeles er økende i landet.   

   

 

Figur 36. Ola og Kari Nordmann på vei til fjell og frisk luft i fritiden.  

 

 

2.2.2 Sammenlignbare steder / referanser 

 

Nedenfor vises noen nyere referanseprosjekter for attraktive og livskraftige steder. De store 

og historiske byene i Europa har en skala, historikk og kultur som gjør dem vanskelig 

sammenlignbare med Hønefoss. Det kan derimot være interessant å studere både 

prosessen bak, og gjennomføringen av, nyere satsninger i norden. Byutviklingen på Västra 

Hamnen i Malmö som har pågått i over 10 år står i særstilling som et globalt laboratorium for  

moderne, nordisk bærekraftig byutvikling. Västra Hamnen har en skala som det er 

hensiktsmessig å bruke som forbilde for norske byer i vekst.  
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Västra Hamnen, Malmö  

Västra Hamnen i Malmö er Nordens største forskningspark for gjennomføring av bærekraftig 

byutvikling. Industribyen Malmö stupte under en økonomisk nedgangstid på 70- og 80-tallet, 

og ble tynget av fraflytting og arbeidsløshet. Trenden snudde helt på 90-tallet, da politikerne 

valgte å gjøre en bevisst nystart med bærekraft som hovedmål for byens utvikling. Berlins 

tiltak på 80-tallet for å løse overflatevannshåndtering ble nøye studert, og en egen svensk 

modell for overflatevannshåndtering og grønt regnskap ble skapt i Malmö av fagfolk og 

forskere.  

 

  

Figur 37 Masterplan for Bo-01 som viser kvartalsstrukturens   Figur 38 Gater er prioritert for gående og syklende 
forskyvelser. Variasjon i arkitektur og uttrykk er sikret                                                                                                  
gjennom en bevist  oppdeling mellom 20 ulike utbyggere                                                                                           
og 30 arkitekter.   

 

Resultat ble en bred satsing på pilotprosjekter innen høyere utdanning og bærekraftig 

byutvikling med fokus på moderne bomiljøer. Industrihavnen har fra slutten på 90-tallet blitt 

utbygd i etapper som stadig setter høyere standard for økonomisk, sosial og økologisk 

bærekraft. Krav til energiforbruk har gått fra lavenergi bygg i etappe 1, til passivhus standard 

i etappe 2 og til plusshus i etappe 3.  
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Bydelen har stor miks av ulike boligtyper, hvor både leiligheter og eneboliger blandes 

innenfor samme kvartal. All energi er fornybar, og åpne dagvannssystemer sikrer både 

økologisk mangfold og kvalitative opplevelser i byrommene.  

     

 

Figur 39 Med satsningen på den nye bydelen i Västra Hamnen kom også varmen tilbake til Malmøs historiske 
sentrum; her Lilla Torg på Gamla Väster som er blitt byens pulserende hjerterom med serveringer tett i tett.    

 

Et antall parker er blitt etablert med ulike biotoper, lekeplasser og møteplasser. Metodikken 

for å beregne bærekraft er høyst målbar og konkret, basert på verktøy som «grønytefaktor» 

og «grøna punkter» per tomt. Til sammen gir de et grunnlag for å beregne bærekraft og 

grønne verdier for større utbyggingsområder.  

Gående og syklende prioriteres i gatebildet. De lokale bussene går på miljøgass skal snart 

suppleres med en ny bybane, og i tillegg finnes det flere el-bilpooler.  Således ble 

bysatsningen initiert med en kollektivsatsning på gang-sykkel- og bussforbindelser til Malmøs 

togstasjon og bykjerne, mens bybanen var inkludert i planen som en fremtidig mulighet. Med 

utviklingen har den kritiske massen på antall reiser økt og forsvarer den økonomiske 

satsningen på en bybane.  

Västra Hamnen har vært en global forskningspark for gjennomføring av bærekraftig 

byutvikling de siste 10 årene og enestående i sitt slag i nordisk sammenheng. Det kan være 

interessant å studere prosessen nærmere og finne en metodikk og tilnærming anpasset til 

norske forhold.  
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Figur 40 Planprosesser i etapper mot en bærekraftig bydel; fra lavenergi i 2001 til plusshus i 2012.  
 
 

 

Figur 41. Ved løsrivelse fra det rigide kvadratur griddet skapes en mangfold av intime byrom og møteplasser 
innenfor storkvartalene.  
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Figur 42 Bo-01 er en femetasjes by med unntak av signalbygget Turning Torso som rager 190 meter over 
bakken.  Dette er Nordeuropas høyeste bolighus og har høy attraksjonsverdi.  Til tross for høy tetthet har Bo-01 
en landsbykarakter og et mikroklima med intime byrom innenfor de vindutsatte storkvartalene.   

 

 

   

Figur 43 Økologiske lekeplasser for barna 2000m2, Europas beste skatepark Stappelbäddsparken og møteplass 
for voksne på stranden på vei hjem fra jobb.  

 
 
      
 
 

  

Figur 44 Boligprosjektet Hytten 4 er et eksempel på miks i boligtyper med leiligheter fra 1-6 roms og rekkeshus for 
barnefamilier med egen innganger fra den private innergården for felles lek.  
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Det er utarbeidet strategiske planverktøy for å sikre bærekraftsmålene. Noen av 

miljøkravene på Bo-01 satt opp av Økolog Annika Kruse har vært:   

 

 Miljøvennlige materialer som kan gjenbrukes etter rivning  

 Energikrav til byggene: 105 kwh/m2 per år på Bo-01 fra sol, vind, vann eller søppel.  

 Erstatningsbiotoper for fuglelivet som forsvant fra havneområdet.  

 Områdeøkolog som arbeider med oppfølging etter ferdigstillelse: info og vurdering  

 Ivaretagelse av dagslys, grønt( biotoper i parker, grønytefaktor på tomter), og vann - 

åpne overflatevannssystemer med fordrøyning i dammer på torg og gårder, variasjon 

i syn- og hørselsinntrykk skaper et miljø som mennesker «mår bra i -  den männskliga 

hållbarhet”.  

 

 

Erfaringene fra Västra Hamnen kan oppsummeres med følgende suksesskriterier for å 

oppnå attraktive og bærekraftige byområder:  

 

 Beliggenhet -  gangavstand til city og stasjon for skinnegående transport 

 Attraktive byrom av høy kvalitet – landskap og vann 

 Prioritering av gående, syklende, lekende  

 Bilveier holdes utenfor nabolag, bil-parkering under bakken  

 Mangfold av flere gode møteplasser med lekeplasser i by-vevet 

 Variasjon i bebyggelses høyde, type og funksjon, unngå monotonitet   

 Fleksibilitet i leilighetsstruktur  - kan deles opp eller slås sammen 

 Mangfold av leilighetstyper – attraherer ulike aldersgrupper og økonomiske klasser  
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Ørestaden – næringslivet som premissgiver for byutvikling  

 

Figur 45. Ørestaden sør for København.  

I motsetning til V. Hamnen i Malmø er det på den andre siden av Øresund utviklet en ny 

bydel sør for København der etableringen av nye næringer har vært førende for utviklingen.  

Ørestad er bygget opp rundt Københavns Metro som har seks stasjoner her: Islands Brygge, 

DR Byen, Sundby, Bella Center, Ørestad stasjon og Vestamager. 

Ørestaden ligger ved en t-bane linje med god tilkobling til København City, men med en stor 

skala basert på logistikk og arealkrav fra næringen har det en helt annen bykarakter enn på 

V. Hamnen. Byrommene er ikke planlagt eller proporsjonert for gående og syklende, men 

planlagt primært for biler, vareleveranser, og markparkering.  En interessant utvikling de 

seneste år har vært boligkvartelene i stor skala, bl. a. Himmelbjerget av BIG arkitekter som 

utforsker nye måter å tenke et boligkvartal så stort at det blir et helt nabolag i seg selv. Som 

det fremgår av flyfotoet skaper dette en stor kontrast i skala til dagens etablerte villa område i 

øst.   

 

Figur 46. En førerløs metrobane kobler den nye bydelen Ørestaden på en bærekraftig måte til København 

sentrum, men mobiliteten innenfor den nye bydelen, og byromskvalitetene er lite livskraftige.  

  

http://no.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavns_Metro
http://no.wikipedia.org/wiki/Islands_Brygge_metrostasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/DR_Byen_metrostasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Sundby_metrostasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Bella_Center_metrostasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98restad_stasjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Vestamager_metrostasjon
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Hyllie – ny bydel i samarbeid mellom Malmö Stad og næringslivet 

   

 

 

Figur 47. Steen & Strøms etablering på Hylle Stasjonstorg har vært et nøkkelprosjekt  i utviklingen av den nye 
bydelen Hyllie.  

 

Hyllie er en helt ny bydel på en slette sør for Malmø sentrum. Stasjon Hyllie er nå den første 

togstasjonen i Sverige på toglinjen fra Danmark over Øresundsbroen. Med tog tar det 12 

minutter til Kastrup og 3 minutter til Malmø sentrum.   

Her har en rekke arealkrevende næringer, bl.a. Malmø Arena vært i aktivitet i flere år før 

togstasjonen ble åpnet i 2010 og bydelen fikk en urban utvikling basert på byrom for gående 

og syklende. Det nye sentrum vil ha stor betydelse for økt handel i regionen og det satses 

strategisk på å utnytte nærheten til Kastrup og København. Fullt utbygd  beregnes Hyllie 

centrum å ha ca 9 000 boliger og lika mange arbeidsplasser.  

Det storslagne kjøpesenteret til Steen & Strøm Emporia er under oppføring sommeren 2012 

og får 93.000 kvadratmeter med handel, mat og kultur og over 200 butikker. Det budsjetteres 

med 25.000 besøkende daglig. 

Utover handel og service inneholder Emporia boliger, park og kulturscener i de øverste 

etasjene. På taket anlegges en grønn park på 27 000m2 .Den enorme parken vil ha stier, 

benker og en liten scene med sitteplasser for konserter og andre arrangement. Terrenget blir 

kupert med små topper og høyder, så besøkende glemmer at de går på taket av en bygning 

når de beveger seg mellom spiselige og duftende vekster. 

Parken sies å være unik, men er samtidig del av en global trend i storbyer som New York, 

Berlin og Singapore. Ansvarlig gartner Louise Lundberg mener fremtidige storbygg i byer må 

følge etter og anlegge slike grønne lunger som, foruten å skape biotop for fugler, planter og 

insekter, er viktige for å hanskes med klimaforandringer, for eksempel varmebølger og kraftig 

nedbør. 

 

  



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 64 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

 

Figur 48. Hotellet, Emporia og Hyllie Arena sett fra nye Hyllie Stasjonstorg.  

 

På Hyllie stationstorg ligger Point Hyllie. Det er et byggprojekt som består av fire huskropper, 

planlagt for boliger, butikker, kontor, restauranger och service. Første bygget stod klart i 

desember 2010, samtidig som større deler av torget på totalt 11 000 m². Ankomsthall och 

nedgang til stasjon Hyllie ligger midt på torget mellom Malmö Arena, Point Hyllie och 

Emporia.  

Utformningen av Hyllie stationstorg bygger på idén om den skånska bokskogen och dess 

mystik. På torget finns en liten stiliserad bokskog bestående av 40 bokträd. På torgets 

långsidor står höga belysningsmaster för att ge allmänt ljus men också för att skapa en 

digital natthimmel över torget. 

 

  

Figur 49. Hyllie stasjonsnedgang på torget            Figur 50. Point Hyllie  

 

Malmøs største parkeringshus – med ett nytt ”park n' ride koncept" – ligger i Hyllie 

sentrumområde, åpnet 2010. Ni parkeringsplan over mark, och ett under, gir plass for 1 500 

biler och 1 300 sykler hvor man kan reise videre med tog fra Hyllie stasjon.  

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Point_Hyllie
http://sv.wikipedia.org/wiki/Station_Hyllie
http://sv.wikipedia.org/wiki/Point_Hyllie
http://sv.wikipedia.org/wiki/Emporia_(k%C3%B6pcentrum)
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Lillestrøm  

 

Figur 51. Lillestrøm sentrum er avgrenset av elv og dyrkbar mark og er vel koblet til Gardermoen og hovedstaden 

med god forbindelse fra togstasjonen i sentrum (stasjonen ses til høyre i bilde).  

 

Lillestrøm i Skedsmo kommune har de seneste årene gjennomgått en god byutvikling, og 

med tilsvarende størrelse og beliggenhet i forhold til hovedstadsregionen kan den være 

interessant som referanse for Hønefoss mht prosess og metode.  

I byutviklingsstrategien for Lillestrøm er det lagt viktige overordnede føringer på 

arealutviklingen i kommunen. Strategien kan i korte trekk sies å ta inn over seg behovet for å 

styre utviklingen tilstrekkelig med tanke på å få riktig etablering på riktig sted, dette blant 

annet i sterk kobling til konsekvens, med tanke på samferdsel.  

En egen modell for utviklingen ”molekylær utviklingsmodell” er i strategien lansert som et nytt 

verktøy. Med ”molekylær utvikling” mener man å beskrive områdenes innbyrdes 

avhengighet, konsekvenser av utvikling et sted i kommunen må veies mot hva det utløser av 

utvikling/konsekvens i resten av kommunen. Sagt på en annen måte: Områdenes 

særegenhet, styrke og identitet søkes forsterket på en slik måte at det gir positive synergier i 

kommunen (og regionen) forøvrig.  

Byutviklingsstrategien peker ut kjerneområdet som utgjøres av Lillestrøm – Strømmen – 

Kjeller, ”L-S-K-triangelet” som det viktigste satsningsområdet med tanke på transformasjon 

og vekst de nærmeste årene. Det betyr at Skedsmo er varsom med å åpne for mye vekst 

andre steder i kommunen, det vil på mange måter ”punktere” muligheten for å oppnå 

http://www.skedsmo.kommune.no/Documents/Teknisk%20sektor/Prosjektsider/Str%c3%b8mmen%20%c3%98st/Byutvikling%20og%20urban%20strategi.pdf
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tilstrekkelig vekst og kvalitet på det som bør skje i sentrale områder, fortrinnsvis tett på 

Lillestrøm og Strømmen stasjon. Sentralt i LSK-triangelet ligger Nitelva og Sagelva; svært 

viktige naturressurser som må ivaretas på riktig måte i framtida. For at framtidsbyen (LSK-

triangelet) skal bli byen med det ”blågrønne hjertet” må se det på hva som er riktige grep i 

forhold til elva og de grønne områdene. Byen skal igjen, slik det var historisk, vende seg mot 

elva på en måte som ivaretar både elva og byens prinsipper. 

Skedsmo kommune er ansvarlig for prosjektet STRAKKS (Strategier for byutvikling i 

mellomstore nordiske kunnskapsbyer), et samarbeidsprosjekt mellom danske og norske 

kommuner, fylkeskommuner og kunnskapsmiljøer. Prosjektet skal blant annet prøve ut nye 

modeller og sørge for byutvikling og næringsutvikling, gjennom et samarbeid med næringsliv, 

forskning og kunnskapsmiljøer. Målet er å komme videre i utviklingen av kunnskapsbyer i 

Kattegat/Skagerrak-regionen. Målet er å få til et samarbeid med grunneiere, beboere, 

forretninger, investorer, entreprenører, politikere slik at planleggerne i kommunen blir 

pådrivere og tilretteleggere i stedet for leverandører av ferdige løsninger. Ett av målene med 

prosjektet er også å utvikle modeller for byutvikling som andre byer i Kattegat/Skagerak-

regionen kan få nytte av. 

 
 

 

Figur 52.  Fargene viser 5 byområder som er definert som urbane laboratorium i sentrumsplanen for Lillestrøm.  
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STRAKKS-prosjektet er ett av flere midler som brukes for å utvikle byen, slik at den kan 

tiltrekke seg ettertraktet arbeidskraft, folk som ønsker å bo og leve her, og bedrifter som man 

ønsker skal etablere seg. Prosjektet skal bidra til byens attraktivitet og konkurranseevne, ved 

å klargjøre utviklingsmål og understøtte aktørenes evner til å samarbeide om å nå disse 

gjennom summen av de tiltak og investeringer som skal gjøres i de nærmeste årene i denne 

delen av sentrum.  

Felles for alle de urbane laboratorier i Lillestrøm er at de ligger i byens sentrum og i 

umiddelbar tilknytning til hverandre, hvilket betyr, at de deler vesentlige utfordringer og 

potensialer i STRAKKS prosjektet. På denne måten har de 5 byområdene også to 

overordnede felles mål. Det ene er å videre utbygge og bidra til en fortsatt opprustning av 

byens sentrum. Lillestrøm har vært vitne til en bemerkelsesverdig oppblomstring av et 

bysentrum de siste 10 år, og utfordringen er å bygge videre i disse områdene på en måte 

som sikrer at byen i fremtiden kan tilby et rikt og variert byliv. 

Det andre overordnede målet er tett knyttet til STRAKKS prosjektets formål – nemlig å tenke 

sammenheng mellom næringsutviklingen og byutviklingen som gjør byen attraktiv for 

virksomheter. Lillestrøm sentrum har et begrenset antall arbeidsplasser og mange av de 

virksomhetene kommer fra forskningsmiljøet på Kjeller og har typisk valgt at lokalisere seg 

andre steder enn i Lillestrøm. Denne utvikling har STRAKKS til formål å endre slik at 

Lillestrøm kan fungere som arvtaker for all den kunnskapen, som i dag produseres på Kjeller.  
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2.2.3 Kan attraktivitet måles?  

  

Figur 53 Spacescape illustrasjon  

JA ifølge byforskere på Spacescape i Stockholm. Resultatene fra deres undersøkelser viser 

at man med åtte variabler kan forutsi prisvariasjon på boliger i Stockholm med mer enn 90 % 

sikkerhet. Syv av variablene er rene ”urbane faktorer” og den åttende er en kontrollvariabel i 

form av sosioøkonomisk indeks. De syv urbane kvalitetene som gir et unikt bidrag til 

boligprisene er. 

Attraktivitet måles etter:  

 
1. Närhet till City gångavstånd till Centralhallen  

2. Närhet till spårstation 
station för tunnelbana, pendel eller spårvagn inom 500m 
gångavstånd  

3. Tillgång till gång-gatunättet gators oc   gångstråks centralitet med 12 axialstegs radie  

4. Tillgång till urbana verksamheter 
(kultur, butiker, restauranger) 

antalet verksamheter inom restaurang, sällanköpshandel och 
kultur inom 1 km  

5. Tillgång til park kvm parkyta inom 1 km gångavstånd  

6. Närhet till vatten gångavstånd till vattenområden större än 5 ha  

7. Kvartersform 

grad av slutenhet samt andel utåtvända entréer mot gata i 
kvarter 
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2.2.4 Tetthet som strategi for bærekraftig utvikling  

 
Figur 54 Amsterdam med tidløse attraktive verdier for boliger, handel og næring   

 

Hvorfor tetthet?  

Amsterdam blir ofte trukket fram som et tidløst forbilde for den attraktive og livskraftige byen. 

Her er den urbane tettheten bebygd med tydelige kvartalsstrukturer, hvor kanaler med 

grønne gater veksler med grønne stille innergårder. Den tette strukturen sikrer kritisk masse 

mht antall beboere i nabolagene for å skape livskraft og puls i byrommene.   

Hva skjer om vi fortsetter å planlegge norske tettsteder med dagens arealutnyttelse for å 

imøtekomme ønsket om flere billige eneboliger? Fra analysearbeidet «Miljø- og 

samfunnsregnskap for fortetting ved stasjonsnære jorder» (Asplan Viak ) ble det vist at 

fortetting i sentrum gir mindre konflikter med hensyn på dyrkbar mark, redusert arealbehov, 

redusert transportarbeid, og ikke minst et mer livskraftig og konkurransedyktig sentrum for 

handel, kultur og andre fritidsaktiviteter gjennom å oppnå kritisk masse mht bosatte og 

arbeidsplasser.    

To mulige utbyggingsalternativer for å møte boligbehovet i Ås er skissert nedenfor. Til 

venstre er vist konsentrert utbygging på stasjonsnære jorder, og til høyre videre utbygging 

basert på dagens arealforbruk pr bosatt (med krav om ikke å bygge på områder med dyrka 

mark). Utbyggingen gjelder en tilnærmet dobling av dagens innbyggertall.   

Beregninger viser 8 ganger så høyt arealforbruk og dobbel så mye generert transport og 

klimagassutslipp i det spredte alternativet i forhold til det kompakte. Det er sett på 

arbeidsreiser, inkludert pendling til Oslo, fritidsreiser og innkjøpsreiser. Selv om den spredte 

utbyggingen bevarer dyrka mark på kort sikt, bygges flere jorder inn, og vil på sikt kunne bli 

vanskelig å drive på en effektiv måte uten å komme i konflikt med boligbebyggelsen.  
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Figur 55 Til venstre: Ås tettsted med høy utnyttelse på tre sentrums- og stasjonsnære jorder; leiligheter og 
rekkehus. Krever 400 dekar. Til høyre: Ås tettsted med lav tetthet over store arealer vist med eneboligfelt. Krever 
3200 dekar basert på dagens boligtetthet/tomtestørrelse. Nye boliger er vist i gult.  

 
 
Miljøregnskap Biltrafikken i Bergen gir både høye klimagassutslipp og store utfordringer 

med lokal luftforurensning (NOx og svevestøv). Asplan Viak laget i 2011 et miljøregnskap 

som viser utslippsforskjeller mellom nye eneboliger i felt kontra nye boliger i en kompakt 

bystruktur, med særlig fokus på bilavhengighet. Hensikten med prosjektet var å fortelle om 

«muligheten for et klimanøytralt liv». Det kan alltid diskuteres om klimanøytralitet betyr 3 

tonn, 2,7 tonn eller 10 tonn, eller om vi skal tenke på dette i det hele tatt.  

Total årlig klimagassutslipp fra bilkjøring ble 7.56 mill tonn/ år ved etablering av eneboligfelt 

og 1,58 mill. tonn/år ved etablering av boliger i sentrum. Beregningen viste at reduksjoner i 

forhold til gjennomsnittet (ved å innføre elbiler, eller kø-prising) blir veldig mye enklere i 

scenario 2 kompakt by enn i scenario 1 boligfelt utenfor sentrum. 

Kø-prising, rushtidsavgift og datokjøring er virkemidler som på mange måter aksepterer det 

grunnleggende problemet at folk kjører for mye bil. Det også politisk vanskelig å gjennomføre 

slike tiltak da de er upopulære. Men, ved å legge til rette for en overordnet struktur hvor 

befolkningen ikke har behov for å kjøre bil, så har man vunnet før man har begynt.  

 

Fortetting og spredning er motvirkende krefter. Norsk arealstrategi fra 1960 til 1990-tallet 

var preget av en arealekspansjon som la under seg stadig nytt land. Dette har nå stoppet 

opp, og det gjelder å fortsette innenfor eksisterende arealer.  

«Eksempler på fortetting finnes i mange norske byer, for eksempel Bjørvika i Oslo, Solsiden i 

Trondheim, Elvebredden i Drammen det er likevel slik at all arealutvikling som foregår som 

bilbasert spredning bidrar til vekst i biltrafikken. Om utviklingen i en kommune skal kunne 

betegnes å foregå som bilreduserende fortetting fremfor spredning, må det meste av 

kommunens arealutvikling foregå som fortetting i relativt biluavhengige lokaliteter. Dette er 

det sannsynlig få kommuner som kan påberope seg.» sier Aud Tennøy senior forsker v/ TØI.  
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Bolig og transport. Reisevaneundersøkelse i Oslo og Akershus 2003 viste følgende 
bilandel på alle reiser for:   

 

bosatte i indre by                        31 % 

bosatte i ytre del                         50-54 %  

bosatte i Akershus                        64-75 % 
 
 
Husstand på landsbasis                    15 % har ingen bil  
                                                           43 % har en bil  
                                                          46 % har minst to 
 
Husstand i Oslo som ikke har bil i dag       40 %   
 

 
 
Bilen er parkert 96 % av tiden. Resterende 4 % utgjør 1 t per dag og styrer fremdeles 

hvordan vi former våre byer og tettsteder for 24t med hjemmeliv, arbeidsliv, fritid og bymiljøer 

for barn og voksne. Selv om nordmenn er blitt bedre til å reise kollektivt til jobben, øker 

bilbaserte fritidsreiser (barnas aktiviteter, ski i marka, shopping, hytta  m.m.)  

For å oppnå attraktive og livskraftige byer og tettsteder må prioriteringsrekkefølgen i 

planlegging endres til fordel for fotgjengere, syklister, kollektivtransport, gods og til slutt 

privatbil. På ett år økte antall sykkelreiser i Paris med 100 % da det i 2008 ble satset på 

trygge sykkelbaner, utleiesykler og tilrettelegging for sykling gjennom hele byen.  

Tetthet i bygningsmasse per m2 kan måles, men er vanskelig å overføre som veiledende 

for hvordan man bør planlegge andre steder. Et tett område kan ha samme tomteutnyttelse 

og likevel holde svært ulike nivåer på attraktivitet og livskraft. Høye bygg er ikke en fasit for å 

øke tetthet i et område, det er snarer bebyggelsestypologi tilpasset et steds karakter og miljø 

som bør være veiledende.  
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Figur 56 Eksempler fra Danmark på at lav tetthet ikke nødvendigvis henger sammen med økt attraktivitet og 
livskraft for bymiljøet. Her et boligområde med høyhus gir relativt lav utnyttelse.   

 
 

  
 

Figur 57 Lav kvartalstruktur og sammenhengende bebyggelse gir i dette eksemplet fra Danmark relativt høy 
utnyttelse.  
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Det er ikke bare arealutnyttelsen som gjør at den kompakte byen gir økonomiske gevinster i 

forhold til en mer spredt vekstmodell. Nedenfor er vist en sammenstilling utarbeidet av ark. 

Knut Selberg som viser at effekten av å bygge tettere får vesentlig uttelling på investeringer 

av infrastruktur.  

Rekkehus koster kommunen under halvparten av eneboliger i investeringskostnader for 

infrastruktur.   

 

 
Figur 58 Effekten av å bygge tettere gjelder ikke bare arealutnyttelse men også løpemeter og utgifter for 

infrastruktur. Her eksemplifisert ved en studie av Arkitekt Knut Selberg presentert på TEKNA / NTNU 2012.  

 

Hvordan planlegger vi den gode kompakte by?   

Studier viser at kvartalsstrukturen med sammenhengende bygninger, grønne 

innergårder og aktive inngangspartier fra bygata er den mest sosiale, økonomiske og 

økologiske bærekraftige strukturen i urbane områder. Uavhengig forskningsresultater viser at 

denne klassiske europeiske bystrukturen er mest bærekraftig i våre nordiske byer:   

 

 Dansk forskning v/ prof. Poul Bæk Pedersen Århus 

 Svensk forskning v/ phd. Alexander Ståhle, Spacescape, Stockholm  

 Norsk forskning v/ Morten Sjåstad, Torbjørn Hansen og Per Medby: « Bokvalitet og 

etterspurte bebyggelsestyper»  

 

Hvordan vil vi utvikle våre byer og tettsteder og samtidig verne våre LNF områder? Ny 

bebyggelse i satellitter har vært en utbredt modell i flere tiår nå i Norge. Samtidig har den 
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europeiske modellen vært å bygge ut eksisterende bystrukturer. På lang sikt vil transport og 

arealbehov endre LNF landskapet i større grad ved satellittmodellen enn den kompakte 

modellen ettersom LNF området nødvendigvis penetreres med veier og ny vekst.  

Den kompakte modellen derimot, kan benytte og bygge på eksisterende infrastruktur og 

samtidig styrke kjernens byliv og livskraft.  

 

 

Figur 59 En utspredning av bystrukturer kan påvirke verdifulle LNF områder. Ifølge arkitekt Knut Selberg har det 

til nå vært en stor forskjell på den norske og den europeiske modellen for byutvikling.  
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Bærekrafteffekter 
 
Hvilke tiltak og virkemidler er de mest effektive for å oppnå bærekraftig utvikling i samfunnet? 

Kan vindmøller og søppelsortering veie opp for spredt bebyggelse og bilbruk når det kommer 

til miljøregnskap? Hva er de mest vedvarende virkemidler og strategier?  

Dette har danske forskere undersøkt nærmere og illustrert som en Bærekrafts pyramide:   

 
 

 
 

Figur 60 viser en effektpyramide utarbeidet av prof. Poul Bæk Pedersen i Århus i et forskningsprosjekt for Real 
Dania. De permanente bystrukturer har størst effekt for å sikre bærekraft over tid.  

 

Pyramiden viser at det er fysiske byplanstrukturer som gir størst effekt ved investeringer i 

bærekraftige tiltak. Dette er fordi en bystruktur er permanent og har en lang levetid, til 

forskjell fra systemer og symboler, som er tiltak som kan opphøre i morgen, for eksempel 

ved en finanskrise eller politisk skifte.    

Et annet forskningsresultat som er interessant for den bærekraftige bymodellen er at de som 

leter etter attraktive bomiljøer og attraktive handels/ næringsmiljøer leter etter de samme 

parameterne; de søker alle i livskraftige bymiljøer.  
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3 FASE III – FORSLAG TIL ROBUST SENTERSTRUKTUR 
FOR HØNEFOSS BY 

 

 

Formålet med Fase III er å presentere mulige strategier for å legge til rette for en robust 
senterstruktur for Hønefoss by. Fase III er basert på følgende grunnlag:  

 

 

 analysen av dagens situasjon i Fase I 

 

 bakgrunnsmateriale om bærekraftig utvikling fra Fase II 

 
 

 tilgjengelig grunnlagsmateriale om Hønefoss og Ringerike (blant annet 

Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik 2011) 

 

 samtaler og møter med Ringerike kommune 

 
 

 verksted for handels- og byutvikling i Hønefoss arrangert av Asplan Viak 8 mai 2012 

(se program og oppsummering i vedlegg 1) 

 

 

 

Følgende kart og strategier viser forslag til mulig utviklingsretning som legger til rette for en 
robust og langsiktig senterstruktur på overordnet nivå.  
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3.1 Utfordringer og muligheter for Hønefoss by 

 

Utfordringer 

 Lav utnyttelsesgrad i sentrum og mange åpne, ubebygde plasser 

 Lav befolkningstetthet i boligområdene i og ved sentrum 

 Stor andel arbeidsplasser lokalisert på Hvervenmoen/ Hvervenkastet og Eikeli, lite 

tilgjengelig med gang/sykkel og kollektivtransport grunnet lang avstand til sentrum og 

omkringliggende boligområder. Videre satsning på disse områdene vil generere mer 

biltrafikk gjennom byen.  

 Dårlig tilgjengelighet til sentrum for gående og syklende over og langs elvene 

 Mye biltrafikk gjennom Hønefoss skaper en barriere mot, og skjuler kvalitetene ved, 

Hønefossen, byens opprinnelse og en viktig identitetsskapende attraksjon.   

 Næringsutvikling langs den nord-sydlig aksen fra Hvervenmoen i sør, via Osloveien, 

Kongens gate, Strandgata til Hønengata i nord har resultert i en byvekst tilnærmet en 

en «båndby» med relativt lange avstander. Dette fordrer bilbasert mobilitet ettersom 

byutvikling langs tverrgående akser og forbindelser er for lite utviklet, med unntak av 

et par gater i den historiske kvadraturen i sentrum  

 Tiltagende negativ utvikling i årlig omsetning for utvalgsvarer 

 Uavklart situasjon med hensyn til lokalisering av jernbanestasjon og fremtidig trasé 

for Ringeriksbanen reduserer insitament for transformasjon og fortetting i sentrum, og 

gir i stede økt utbyggingsetterspørsel i byens randsone. Byen virker å ha vært utviklet 

utenfra isteden for innenfra og utover.  

 Kort avstand til Oslo, men dårlig jernbanetilbud hindrer Hønefoss i å ta del i den store 

befolkningsveksten som ventes i Osloregionen 

 

  



Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss 78 

 

Ringerike kommune Asplan Viak AS 

 

Muligheter 

 Høy andel og god konsentrasjon av handel og andre sentrumsfunksjoner i sentrum 

 Området mellom Storgata/Osloveien, Søndre Torg, Jernbanestasjonen, Nordre Torg 

og Industrigata er den mest tilgjengelige delen av Hønefoss. Etableringer av handel 

og større arbeidsplasskonsentrasjoner innenfor dette området vil kunne bidra til å 

redusere samlet transportomfang i Hønefoss, samt gi bedre muligheter for 

kollektivbetjening og økt bruk av gange/sykkel.  

 Jernbanestasjon ligger strategisk lokalisert i byen, og er et godt utgangspunkt for 

fremtidig trasé for Ringeriksbanen 

 Jernbanestasjonen er omgitt av store arealer med potensiale for moderne byutvikling 

med kort gangavstand til det historiske sentrum.  

 Hønefossen er en unik attraksjon byen kan bygge videre på 

 Området mellom Begna bru (jernbanebrua) og Hønefoss bru/Kongens gate på 

sørsiden ev Begnaelva har stort byutviklingspotensial, og alle muligheter til å kunne 

bli et meget attraktivt område.  

 Tilgjengeligheten for gående og syklende til sentrum kan bedres med bruer over 

elvene.  

 Ny trasé for Ringeriksbanen vil gi reisetider til Oslo ned mot 30 min, og være en 

motor for vekst i kommunen og byutviklingen dersom dagens stasjonslokalisering 

beholdes og styrkes som del av handelssentrum.  
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3.2 Prinsipper for en robust bystruktur  

Nedenfor er gjengitt diagrammer for Hønefoss byutvikling fra boka «Hus i Hønefoss» av Jo. 

Sellæg. Hønefoss sentrum har strukturelt utviklet seg fra en bebyggelseskjerne ved fossen 

med gangavstander på kryss og tvers, til en gradvis mer langstrakt by langs en nord-syd 

akse med stadig større avstander. Byen har samtidig trukket seg unna fossen og elven som 

det sentrale og samlende element, til å bli mer orientert mot mobiliteten langs bygater og 

hovedveistammen i nord-sydlig retning.  

 

         

1700-tallet                               1852                                                    1930  

Figur 61 Historisk kart fra 1700-tallet viser at Hønefoss’ bymessige opprinnelse var på Øya ved Hønefossbrua, og 
byen var spredt likt på begge sider av fossen frem til 1852.  Kartet fra 1930 viser hvordan byen bredde seg både 
mot nord, syd, og stasjonen i vest innenfor gangavstand.  

Ved inngangen til 1900- tallet var Hønefoss sentrum en funksjonsblandet by med korte 

gangavstander mellom boliger, næringer, service, sosial infrastruktur m.m.. Utviklingen har 

gradvis gått over til en funksjonsspredning hvor boliger generelt er lokalisert i nordre del eller 

utenfor byen, mens store arbeidsplasskonsentrasjoner i stor grad ligger i sentrum eller sør 

for byen. Avstandene er blitt såpass store at bil er det foretrukne transportmiddel. Dette 

generer store lokale transportbehov i nord-sydlig retning i aksen Oslogata/ Kongensgate/ 

Hønengata. 

Avstanden mellom handelsetableringen helt i nord ved Industrigata/ Hønengata og 

arbeidsplasskonsentrasjonen, med forslag til nyetablering av handel på Hvervenmoen i sør 

er på 4 km. Til sammenligning er dette er det dobbelte av bykjernen i Oslo sentrum som 

ligger innenfor en avstand på 2 km fra Aker Brygge til Bjørvika. Det er åpenbart at det vil 

være en utfordring å få en by på 4 km som har 18 000 innbyggere til å bli et levende og 

attraktivt sentrum.  

Det bør vurderes om Hønefoss by ikke er blitt strukket for langt i nord-sydlig retning for å 

kunne forsvare en bymessig utvikling. Utviklingsprinsippet med fortetting langs en hovedakse 

i nord-sydlig retning er tilsvarende det som benevnes som en «båndby» hvor utviklingen er 
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basert på adderingsprinsipp langs en hovedveistamme. Dette generer stadig mer trafikk i 

hovedveien som igjen blir en trafikk barriere for tverrgående mobilitet.  

For å tilrettelegge for en bærekraftig og attraktiv fortetting av bykjernen bør utviklingen langs 

hovedveistammen i nord-sydlig retning i Hønefoss begrenses til de sentrale kvartalene 

mellom broene ettersom de er innenfor gangavstand til sentrumsfunksjoner og togstasjonen. 

En utviklingsstrategi som vil stryke den historiske bykjernen i øst-vestlig retning bør 

prioriteres. Den utstrakte bystrukturen bør suppleres med en strategi for å styrke tverrgater 

og øst-vestlige mobilitet.       

  

Figur 62 Hønefoss er i dag strukket langs en hovedakse som strekker seg over 4 km. Den økende avstanden 
underbygger bilbasert vekst og utarmer de sentrale områdene i det historiske sentrum.  

 

 

Figur 63 En robust bystruktur bør baseres på en fortetting med tilretteleggelse for gående og syklende. For å 
redusere avstander og bilbruk fordrer dette en bystruktur med minst to hovedakser/ retninger, i motsetning til 
båndbyens prinsipp med addering av nye utviklingsarealer i en hovedakse/retning med svake tverrgående 
forbindelser.    

Prinsipp for bilbasert båndby  

Prinsipp for bærekraftig bykjerne    
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3.3 Forslag til overordnet strategi  

 

Anbefalt sone for detaljvarehandel 

Størrelsen på et velfungerende handelssentrum er begrenset i utstrekning, Miljøvern-

departementet har også kommet med anbefalinger om utstrekning. I denne fasen har vi 

vurdert dagens handelssentrum i forhold til disse anbefalinger. 

Som presentert i Fase II fordrer en bærekraftig byutvikling fortetting og god utnyttelse av 

sentrale arealer, både for å skape et vitalt sentrumsliv med gode betingelser for handel og 

service, og for å redusere behovet for motorisert transport.   

Analysene av Hønefoss i Fase I viser at byen har et godt utgangspunkt for en bærekraftig og 

attraktiv byutvikling, men dette vil kreve overordnede grep for å styre utviklingen mot 

sentrum. Både handel, næring og boligutvikling bør konsentreres til sentrum fremfor 

nyetableringer i byens randsoner.  

Store strukturendringer innen handel og utfordringer med bransjeglidning gjør det vanskelig 

og til dels uhensiktsmessig å skille mellom plasskrevende varer og detaljhandel i 

plansammenheng. Det anbefales derfor å konsentrere fremtidig handel innenfor dagens 

arealer regulert til handel (senterområder i gjeldende kommuneplan), med særlig fokus på 

Hønefoss sentrum. 

I tillegg bør stasjonsområdet kunne utvikles til et moderne sentrumsområde, med 

utgangspunkt i en ny kollektivterminal med regionale forbindelser. Stasjonsområdet 

anbefales derfor inkludert i sentrumsavgrensingen for Hønefoss. Parkeringsplasser som 

etableres i forbindelse med jernbanestasjonen kan med fordel fungere som ekstra kapasitet 

for øvrig handels- og sentrumsparkering.  

I praksis bør all initiativ om handelsetablering innenfor forslag til sentrumsavgrensning som 

vist på kart i Figur 64 oppmuntres og prioriteres i den kommunale planleggingen.  

Figur 64 viser en sone tilnærmet en trekantform som omkranser den mest sentrale delen av 

Hønefoss som inkluderer følgende nav: 

o Oslogata/ Storgata 

o Søndre Torg 

o Jernbanestasjonen  

o Nordre Torg 

o Industrigata/ Hønegata  

 

 

Basert på tilgjengelighetsanalysen i Fase 1 er dette det området det er gjennomsnittlig 

kortest å reise til fra boligområdene i Hønefoss, inkludert bygdene Hauksbygd, Heradsbygda 

og Nymoen. Dvs. at nye etableringer utenfor denne sonen vil konkurrere med tilbud innenfor, 

og generere mer bilbasert transport. Dette gjelder både handel og annen type næring.  
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Figur 64 Anbefalt sone for fremtidig lokalisering av detaljvarehandel som gir minst økning i samlet transportarbeid 
i forbindelse med handlereiser. Områdeavgrensingen er basert på målpunkter med god tilgjengelighet jamfør 
kapittel 1.3 Tilgjengelighet.  (Gjennomsnittlig kortest reiseavstand for bosatte i Hønefoss).  
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Mindre dagligvarebutikker rettet mot lokalt marked  

Med unntak av næringsarealene ved Industrigata/ Hønegata i nord bør det ikke etableres 

avlastingssentre eller åpnes nye arealer for handel utenfor forslag til sone for 

detaljvarehandel som vist i Figur 64.  

Dette gjelder ikke mindre dagligvarebutikker rettet mot et lokalt marked, som bør kunne 

etableres der det er markedsmessig lokalt grunnlag for dette. Mindre dagligvarebutikker kan 

med fordel etableres som lokalsenter sammen med annen privat og offentlig service som for 

eksempel frisør, legesenter, apotek m.m.  

Reguleringsplanen kan og bør brukes til å definere innhold, størrelse og omfang på 

lokalsenteretableringene. Kommuneplanen bør definere hvor mange lokalsentre det er behov 

for, og lokalisering for disse, basert på avstand til andre lokalsentra og til Hønefoss by.  

 

Handel med plasskrevende varer 

Handel med plasskrevende varer slik det er definert i PBL loven bør ikke etableres i sentrum 

og andre senterområder fordi dette vil generere mer biltrafikk gjennom sentrum, ( ettersom 

dette er handel som fordrer bruk av bil) men kan evt. etableres i byens randsone og med god 

tilgang til overordnet veinett, som for eksempel Hvervenmoen,   

 

Med plasskrevende varer menes følgende varegrupper (uttømmende liste iht PBL): 

 Biler og motorkjøretøyer 

 Landbruksmaskiner/anleggsmaskiner  

 Trelast og byggevarer 

 Planteskoler/hagesentre 

 Fritidsbåter 

 

Hva som inngår i definisjonen av varegruppen trelast og byggevarer praktiseres forskjellig i 

ulike kommuner, og tilbakemeldingene fra MD er heller ikke entydige. I utgangspunktet skal 

varegruppen kun omfatte engroshandel til proffmarkedet, men det er en økende tendens til at 

større byggevarekjeder tilbyr både engroshandel og detaljvarer, og at det er vanskelig å 

skille på disse. Det kan således antas at større byggevarebutikker som for eksempel Maxbo, 

Byggmakker, Bauhaus og lignende med variert sortiment rettet mot både proffmarkedet og 

privatmarkedet kan defineres plasskrevende og inngå i varegruppen trelast og byggevarer. I 

reguleringsplan er det mulig å angi prosentvis størrelsesforhold mellom lager og butikkareal, 

og dermed begrense omfanget av detaljvarer i en butikk.  

Biltema og annen bilrekvisitabutikker inngår ikke i biler og motorkjøretøy.  

Jula, JYSK, Claes Olsson og lignende butikkonsepter med variert tilbud regnes som 

detaljvarer, og inngår ikke i definisjonen av plasskrevende varer. Slike handelskonsepter bør 

kun tiltales lokalisert innenfor anbefalt sone for detaljvarehandel, som vist i Figur 64. 
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Annet transportskapende handel (hvite-brunevarer) 

Transportskapende handel som ikke inngår i definisjonen av plasskrevende handel slik dette 

er definert i Plan- og bygningsloven bør fortrinnsvis etableres i utkanten av anbefalt sone for 

detaljvarehandel, som vist i Figur 64, fortrinnsvis ved stasjonsområdet og Industrigata/ 

Hønegata, fordi dette er områder som muliggjør relativt god trafikkavvikling, og har god 

tilgjengelighet både lokalt og regionalt.  

 

Hvervenmoen 

Vår anbefaling er at kommunen bør satse på utvikling av sentrum, med flere 

kontorarbeidsplasser og detaljvarehandel før en eventuell senere videre utvikling på 

Hvervenmoen. Sentral plassering langs hovedveien gjør at Hvervenmoen bør kunne 

tilrettelegges for handel med plasskrevende varer, for eksempel byggevarer, bilhandel og 

hagesenter. 

Vår anbefaling er at det ikke bør åpnes for detaljvarehandel på Hvervenmoen, da dette vil 

forsterke den negative trenden med på å trekke aktivitet ut av sentrumskjernen, og bidra til å 

øke transportomfanget i kommunen. Det samme gjelder kontorarbeidsplasser, som det er 

mangel på i sentrum og som er en viktig ressurs for å skape byliv og grunnlag for 

handel/service. For å få økonomisk bærekraft må kontorarbeidsplasser lokaliseres i områder 

med god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende.  

 

Eikli 

Eikli ligger utenfor anbefalt sone for detaljvarehandel, slik at videre etablering av 

detaljvarehandel her på bekostning av mer sentrale områder (innenfor grønn sone i Figur 64) 

vil kunne bidra til å øke det generelle transportomfanget i kommunen. Etablering av flere 

boliger på Eikli vil bidra til flere sentrumsnære boliger, og dermed øke andelen bosatte i 

gang-sykkelavstand til sentrum.  

  

 

Forslag til overordnede bygrep for Hønefoss  

Det foreslås et overordnet grep basert på to hovedstrategier; å vende byen tilbake mot 

fossen/ elven og å bygge opp under en tverrforbindelse på tvers av dagens nord-sør akse. Et 

viktig grep vil være å åpne Øya som en sentral del av sentrum og lede gjennomfartstrafikken 

utenom dette området. Dette kan løses ved å etablere en ny bilbro øst for Hønefoss bru som 

forbinder Kongensgate direkte med Hønegata. Dette vil frigjøre Øya, Hønefoss bru og det 

historiske Nordre Torg fra gjennomfartstrafikk, og skape en helhetlig bystruktur tilpasset 

gående og syklende i sentrum.  

Det anbefales en hovedveistamme som styrker øst-vestlig mobilitet og samtidig avlaster den 

nord-sydlige transporten i Hønegata. En ny rundkjøring ved enden av Kongensgate vil kunne 

binde sammen hovedstammen i nord-sydlig retning med en ny vei i øst-vestlig retning. Den 

nye veien vil forbinde sentrum sammen, fra stasjonen i vest til Vesterntangen via Petersøya 

og videre mot Haugsbygd i øst.   

Det anbefales å skape et helhetlig nettverk av gang- og sykkelforbindelser som binder hele 

sentrum sammen, og til omliggende boligområder. Utover en serie med gang- og sykkelbroer 

over elvene, bør det vurderes å utnytte dagens trase for Bergensbanen rundt høydedraget 
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mot Veiemoen (halvsirkeltraseen vest for sentrum) når Ringeriksbanen etableres. Denne vil 

kunne være en av flere adkomstveier til stasjonen og bør kunne utvikles med ny bebyggelse.  

Dagens jernbanestasjon bør være utgangspunkt for fremtidig utvikling av byen og ny 

Ringeriksbane. Følgende argumenter taler for dette:  

 Bærekraftig utvikling tilsier transformasjon fremfor nedbygging av jomfruelig mark 

 Dagens plassering er innenfor gangavstand til bykjernen  

 Jernbanestasjonen ligger innenfor den mest sentrale delen av dagens boligstruktur  

 Stasjonsområdet har store transformasjonsarealer med mulighet for bymessig 
utvikling  

 Området har mulighet for å bli en sammenhengende bymessig fortsettelse av det 
historiske sentrum  

 Det er mulighet for en framtidig utbedring av Ringeriksbanen med utgangspunkt i 
dagens trase for Randsfjordbanen nord-øst for byen  

Dagens hovedadkomst til stasjonen, Soknedalsveien vil kunne etableres som et parkdrag 

med gang- og sykkelforbindelser, mens biladkomst kan legges til den utbedrede 

Arnemannsveien i tilknytning til et nytt stasjonsbygg rettet nordover.  

Storgata foreslås som sammenhengende gågate fra Stangsgate via Søndre Torg til Nordre 

Torg. Utover hovedveistammen (Kongens gate) anbefales det å gjøre alle sentrumsgater 

prioritert for gående og syklende men tilgjengelig for biler og varetransport. 

Det anbefales generelt at all markparkering erstattes med underjordisk parkering supplert 

med noe gateparkering.  

Det er indentifisert 4 nøkkelprosjekter som vil kunne være generatorer for en bærekraftig 

handels- og byutvikling. Det første området A er Øya som bør reetableres som byens 

tyngdepunkt og sentral møteplass ved fossen. Dette kan gjøres relativt tidlig og uavhengig av 

de større infrastrukturelle tiltak som er foreslått ovenfor. Det neste området B er de 4 større 

kvartalene ved krysset Kongensgate/ Kong Rings gate som bør kunne transformeres med 

høy utnyttelse. Det tredje området C gjelder stasjonen som har et stort utviklingspotensial for 

større etableringer i forbindelse med et regionalt knutepunkt. Det fjerde nøkkelprosjektet vil 

være nye broer, hovedsakelig ny forbindelse for Kongens gate / Hønegate og fra Petersøya 

til Vesterntangen.   
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Figur 65. Forslag til overordnet bygrep for Hønefoss. Trasé for ny jernbane er på prinsippnivå og ikke kontrollert 
for krav til kurvatur 
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Figur 66. Forslag til utbyggingsstrategi for Hønefoss 
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Vedlegg 1 – Program for verksted om handel og byutvikling i Hønefoss 

 Hønefoss, hvor går du? 
 

 

 

 

 

 

 

 Verksted: Handel- og byutvikling i Hønefoss  

 

Hønefoss er en by i vekst og forandring. Som grunnlag for videre planlegging av Hønefoss 
som en attraktiv og bærekraftig by ønsker Ringerike kommune å invitere nøkkelaktører til en 
åpen og kreativ dialog i form av et byutviklingsverksted. Hensikten med verkstedet er å 
skape en felles plattform for forståelse mellom ulike interessenter, med fokus på 
kunnskapsheving om dagens situasjon, hva som kjennetegner bærekraftig byvekst, og hvilke 
muligheter Hønefossamfunnet står ovenfor.  

Asplan Viak jobber nå med en handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, og rådgiver 
Øyvind Dalen vil innlede med en situasjonsbeskrivelse av Hønefoss sett fra utsiden. Siv. 
arkitekt Sissel Engblom vil deretter gi en orientering om bærekraftig byutvikling som 
inspirasjon for videre utvikling av Hønefoss.  

Plan- og næringssjef Andreas Bjørnnes i Skedsmo er invitert til å fortelle om hvordan fokus 
på samspill mellom bolig, næring, offentlig myndigheter og kunnskapsmiljøer har gjort 
Lillestrøm til et foregangseksempel for moderne byutvikling. 

Innleggene vil danne grunnlag for et gruppearbeid om veien videre for Hønefoss. I gruppene 
vil bestå av både offentlige og private aktører, slik at diskusjonstemaene blir belyst fra ulike 
ståsted. Resultatene fra gruppearbeidene presenteres i plenum, med åpen diskusjon og 
avsluttende buffet.  
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Sted:    Bysalen Amfi, Hønefoss Bru 3 (inngang fra Kongens gate)  

Deltakere:  ca. 50 pers: politikere, næringslivsrepresentanter, kommunen, Asplan Viak   

Tid:   08.05. 2012 kl. 8.30 -13.00 

 

 

 

Program: 

  Kl.8.30 Velkommen 
v/siv.ing Øyvind Dalen og siv.ark Sissel Engblom, Asplan Viak  

 Kl.8.35 Fremtidens Hønefoss  
v/Arne Broberg leder Hovedkomité Miljø og areal  

Kl.8.45 Analyse av dagens situasjon  
v/siv.ing Øyvind Dalen, Asplan Viak  

Kl.9.15  Bærekraftig byutvikling – hva og hvorfor?  
v/siv.ark Sissel Engblom Asplan Viak  

Kl.9.45   Spørsmål  

Kl.10.00  Kort pause  

Kl.10.15   Lillestrøm – handel og kunnskap som generator for byutvikling  
v/Andreas Bjørnnes, Plan- og næringssjef Skedsmo kommune 

Kl.10.45 Spørsmål 

Kl.11.00 Gruppearbeid: Visjoner og muligheter for Hønefoss by 
Gjennomgang av oppgaver 

 Kl.11.15 Gruppearbeid  /lunsjbuffet  

kl.12.30  Presentasjon og drøftelse av gruppearbeid 

ca kl.13 Avslutning     
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Vedlegg 2 – Oppgaver for gruppearbeid – verksted Hønefoss 
handel og byutvikling 

Nye tider! Dere er byutviklere med ubegrenset makt til å forme fremtidens Hønefoss by. 
Noen innledende problemstillinger for å sette i gang diskusjonen. 

Hvordan vil dere gå frem? Hva finnes det å bygge videre på, finnes det noen grep som kan 
snu helt opp ned på byen og kontakten med omgivelsene, hvor viktig er forbindelsen til Oslo 
og Akershus, har Hønefoss nok tilbud og stort nok næringsliv til å stå på egne ben, hvilken 
rolle skal Hønefoss by ha i Ringeriksregionen, i hovedstadsregionen? 

5 spørsmål skal drøftes og begrunnes. Skissér gjerne på utdelte kart. Hver gruppe velger en 
ordstyrer og en til å presentere gruppens svar til slutt (kan være samme person). I 
gruppearbeidet er alle ideer og forslag i utgangspunktet interessante. Dersom det ikke blir 
konsensus i gruppen er det også et svar. Da er det interessant å finne årsaken til dette.  

 

1. Identitet - Hva er særegent for Hønefoss by? (ca 10 min)  

Mange norske mellomstore byer og tettsteder trekker frem nærhet til natur, små forhold 
(«alle kjenner alle») og trygge rammer når de skal presentere seg. Men hva finnes utover 
dette i Hønefoss by; hva er det særegne? Er det behov for å etablere noe nytt som byen og 
byens befolkning kan slutte opp om? 

Hvorfor skal noen utenfra ville bosette seg i Hønefoss? Hvorfor drive næring her? Hvilke 
særegenheter ved Hønefoss kan byen og byes identitet bygges videre på? Nytt eller 
gammelt… 

2. Sentrum - Hva kjennetegner et godt sentrum? (ca 10 min) 

Hva kjennetegner et godt sentrum? Hvilke tilbud ønsker man å finne og oppsøke i sentrum? 
Hva forventes av funksjoner og tilbud (handel, service, kultur, med mer), struktur, 
tilgjengelighet, parkeringsforhold, trafikkforhold. 

3. Overordnet veistruktur (ca 10min) 

Drøft og skissér alternativ for hovedinnfartsåre og eventuell ny trase for E16 gjennom 
Ringerike. 

4. Framtid - Hva er Hønefoss by i 2040? (ca 20 min) 

Hvor stor er byen (fysisk utstrekning), hvor er kjernen, i hvilken bydel ligger 
jernbanestasjonen for ny Ringeriksbane. Hvilke nye attraksjoner, signalbygg og byrom 
finnes? Hvor er det attraktivt å bo, jobbe, handle, oppleve kultur og uteliv, og urban 
rekreasjon? 

5. Ny aktør (ca 10min) 

En ny stor handelsaktør, som Olav Thon eller Byporten Shopping (på Oslo S), ønsker å 
etablere seg i Hønefoss. Stikkord er: høy kvalitet på både bygg og vareutvalg, bymessighet, 
mangfold av butikker og andre servicefunksjoner. Tar Hønefoss by i mot tilbudet? Hvor i 
byen bør de lokalisere seg for å oppnå fremtidscenariet for 2040?  
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Vedlegg 3 – Besvarelser fra Gruppearbeid  

Verksted Hønefoss handel- og byutvikling 

08.05.12 

 

Følgende punkter er sammendrag av besvarelsene fra de 6 grupper som utgjorde 
verkstedet:   

 

1. Identitet - Hva er særegent for Hønefoss by? (ca 10 min)  

Mange norske mellomstore byer og tettsteder trekker frem nærhet til natur, små forhold 
(«alle kjenner alle») og trygge rammer når de skal presentere seg. Men hva finnes utover 
dette i Hønefoss by; hva er det særegne? Er det behov for å etablere noe nytt som byen og 
byens befolkning kan slutte opp om? 

Hvorfor skal noen utenfra ville bosette seg i Hønefoss? Hvorfor drive næring her? Hvilke 
særegenheter ved Hønefoss kan byen og byes identitet bygges videre på? Nytt eller 
gammelt… 

 

- Ta fossen tilbake, vend byen mot elva; gjestebrygge ved Tippen, badeplass 

v/Petersøya, mulig med restaurant i fossen? Flere broer for syklende og 

gående til sentrum, biler får kjøre rundt  

- Identiteten er elva og dens lokale historikk med treforedling og fossens energi 

– Fossebyen eller Brusebyen 

-         «                 den flotte mursteinsbebyggelsen ved fossen og brua 

-         «                 Gjestebygården   

- Ta jernbanebrua tilbake 

- Bør bygge videre på nærmiljø for barn og ungdom, Skatepark 

- Bør utvikle kulturbyen (revy og musikk), mange flinke aktører som bør synes 

mer  

- Vi skal være åpne for nye ideer og attraksjoner; utnytt mulighetene som nedlagt 

Follum gir  

- Fortrinn at det er korte avstander; en kompakt og oversiktlig by med 

gangavstand til det meste 

- Byen er et regionalt knutepunkt / veikryss på vei til Hallingdal  

- Behagelig avstander til Gardermoen og Oslo  

- En familievennlig by med lave boligpriser 

- Hyggelig by å handle i  
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2. Sentrum - Hva kjennetegner et godt sentrum? (ca 10 min) 

Hva kjennetegner et godt sentrum? Hvilke tilbud ønsker man å finne og oppsøke i sentrum? 
Hva forventes av funksjoner og tilbud (handel, service, kultur, med mer), struktur, 
tilgjengelighet, parkeringsforhold, trafikkforhold. 

 
 

- Et godt sentrum er mennesker; et sted å treffe andre mennesker, slå av en prat, 

spisesteder 

- Sentrum må være der folk er: folk må bo der – fortetting med boliger 

- Et sted der barn og ungdom synes 

- Torg, kultur og kafeer ;  service og møteplasser  

- Viktig at det er liv på gatenivå i kvartalene; ikke lange flater med lukkede vegg 

på gatenivå 

- Viktig å kunne sette fra seg bilen innom kort avstand (ev. parkering oppå 2 etg 

bygg)   

- Behov for mer handel og service, samt kompetansebedrifter i sentrumskjernen 

- Levende byrom både dagtid og kveldstid, tilpassede og omforente åpningstider  

- Levende og sammensatt handel  

- Få vannet inn i sentrum 

- Tilrettelagt for hundeeiere  

 

3. Overordnet veistruktur (ca 10min) 

Drøft og skissér alternativ for hovedinnfartsåre og eventuell ny trase for E16 gjennom 
Ringerike. 

 
- E16 vil komme før eller side; bør komme sydfra og over Hvervenmoen (3 

grupper) 

- E16 bør komme over Styggedalen, behov for flere hovedadkomster til sentrum 

(3 grupper) 

- Hvor mye trafikk fra E16 skal egentlig inn i sentrum? De fleste som bor lokalt 

kommer via lokalveiene 

- Etablering av Ringvei øst for sentrum 

- 4 mulige innfartsårer for E16: Hoffsfossveien, Askveien, Tolpinrud, Hønegata   

- Hønegatas opprustinger har vært mangelfull – trenger rundkjøringer  

- Ikke bare en hovedinnfart, behov for flere  

- Hønefoss brua stenges for biltrafikk og blir en gang og sykkel vei til 

Nordtorget;  biler  i tunnel under elva 
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4. Framtid - Hva er Hønefoss by i 2040? (ca 20 min) 

Hvor stor er byen (fysisk utstrekning), hvor er kjernen, i hvilken bydel ligger 
jernbanestasjonen for ny Ringeriksbane. Hvilke nye attraksjoner, signalbygg og byrom 
finnes? Hvor er det attraktivt å bo, jobbe, handle, oppleve kultur og uteliv, og urban 
rekreasjon? 

-  

- Sentrum defineres mellom de to broene; her skal man bygge i høyden  

- Nye gang- og sykkelbruer over elva mot øst  

- Hønefoss er blitt en spektakulær fosseby rettet mot elva med attraksjoner ( 

badepark)  

- Stasjonen er i sentrum 

- Stasjonen på Toplinrud   

- Mange sentrumsbygg synger i dag på siste vers; her må det tenkes nytt 

- Fortetting langs nord-syd aksen har styrket sentrum  

- Storhandel på Eikeli er flyttet til Hvervenmoen 

- Høyskole m/ boligmuligheter etableres på Eikeli, eller flytte høyskolen til 

sentrum 

- Utvikling på Tolpinrud fremfor Hvervenmoen «som strekker ut byen» 

- Skolesatsing  

- Ringerike er blitt attraktiv for å avlaste Oslo pga nærhet til arbeidsmarkedet 

- riksveier og jernbane er «på plass» med gode forbindelser til hovedstaden 

- Hønefoss er blitt en del av utvidete Oslo  

- Bybane i nord-syd aksen  

- Bybane fra Tolpinrud til sentrum (fra eventuell ny jernbanestasjon) 

- Nærings- og kunnskapsbyer på Egemoen, Krakstad, Soknedalsveien 

(Meieriområdet) og Hønefoss nord  

- Øvre del av Fossen er utbygget som kjerne i sentrum med restauranter og ny 

bebyggelse  

- Eikeli er blitt et attraktivt boligområde med boliger til høgskoleansatte og 

studenter  

   

 

5. Ny aktør (ca 10min)  

En ny stor handelsaktør, som Olav Thon eller Byporten Shopping (på Oslo S), ønsker å 
etablere seg i Hønefoss. Stikkord er: høy kvalitet på både bygg og vareutvalg, bymessighet, 
mangfold av butikker og andre servicefunksjoner. Tar Hønefoss by i mot tilbudet? Hvor i 
byen bør de lokalisere seg for å oppnå fremtidscenariet for 2040?  

-  

- Nei takk til ny aktør som kommer med tradisjonell shoppingsenter 

- Ja takk til ny aktør som ønsker å utvikle et helt bykvartal med handel, krav til 

utforming, dimensjonert og tilpasset byens øvrige bebyggelse, gjerne supplert 

med hotell 

- Vi har gode aktører men sier ikke nei til onkel i Amerika  

- Ja takk til å utvide Kuben østover; gamle Fengslet som innergård blir ny base / 

treffsted i handelssentrum  
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- Olav Thon får gjerne utvikle handel på Limoen (ledig kvartal syd for kirken)  

 

6.  Innlegg fra Steinar Larsen ( AP) : 

 
- Området fra Jernbanebrua til fossen er kjernen i Hønefoss historikk og identitet 

og det er her man bør satse på turistattraksjoner  m.m. 

- Jernbaneområdet og den jernbanebrua er attraktive arealer for 

sentrumsutvikling 

- Elva har vært en søppelplass som byen har vendt seg fra; nå er det på tide å 

vende tilbake og bruke den til å markedsføre byen.  Dette kan ha stor 

innvirkning på handel: Hokksund og Drammen fordobler omsetningen i 

handelen under laksefestivalen  på høsten.  

- Gang- og sykkelsti bør opprettes langs hele elven 

 


