
   

 

   

 

OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR 387 ØYA -  MED 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM  
 

Arkivsaksnr.: 13/2668  Arkiv: REG 387  
 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

97/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 19.08.2013 
109/13 Formannskapet 20.08.2013 
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen vedtar oppstart av detaljreguleringsplan nr. 387 “Øya”. 

2. Kommunen vedtar å legge planprogram for reguleringsplanen ut på høring og 
offentlig ettersyn. 

3. Ved 1. gangs behandling av reguleringsplanen skal planforslag og 
konsekvensutredning for planen foreligge, jf. Plan og bygningsloven § 4-2. 

 

Sammendrag 
Tronrud Eiendom ønsker oppstart av detaljreguleringsplan for Øyaområdet, beliggende 
mellom Arnemannsveien og Hønefossen/Begna. Formålet er å utvikle området til boliger, 
næring, kontor, kultur, parkering under bakken og uteområder. Planen kan bli et positivt 
bidrag til å styrke Hønefoss som et sentrum, og knytte deler av byen tettere sammen ved å 
sikre tilkomster. Området er en viktig del av byens industrikulturhistorie, noe planens 
overordnede ambisjoner søker å ivareta gjennom å bevare bygningsmasse som viser 
områdets historiske forankring.   

 

Innledning 
Øyaområdet har historisk sett vært en sentral og viktig del av Hønefoss by. Området 
Hønefoss Brug og Øya bestod i sin tid av industrivirksomheter knyttet til trevirke, som 
hensiktsmessig var lokalisert ved elva og Hønefossen. Fra 1880-1936 var Hønefoss 
Træsliberi i drift, mens kraftproduksjonen som startet opp 1885 fortsatt er i drift. Deler av 
industribebyggelsen som fortsatt eksisterer er en viktig del av byens industrihistoriske 
røtter.  

Området ble i 1999 avsatt til arealbruksformål senterområde, som en naturlig del av 
Hønefoss sentrum.  Det er i kommuneplanen vedtatt som et av de konkrete delmålene at 
”Befolkningsveksten skal foregå i sentrum”. Et konkret forslag til hvordan nå målene følger 
naturlig; ”Hovedtyngden av nye boliger skal planlegges i sentrumsområdene”. Boligutvikling 
på Øyaområdet er et viktig ledd i nå disse målene.  
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Området kan med sin sentralitet bli et naturlig knutepunkt i sentrum. Slik situasjonen er i 
dag har Øyaområdet nokså dårlig sammenheng med de omkringliggende områder i byen. 
Deler av området innehar funksjoner som mer naturlig hører hjemme lenger ut fra 
bykjernen. Området er i dag benyttet til byggevarenhandel, lager, industrilokaler, rørgate 
og parkeringsareal. 

Tronrud Eiendom, Ringerikskraft og Ringerike kommune er grunneiere innenfor 
planområdet. I tillegg har området gode kvaliteter som bolig og næringsområdet, med sin 
sentralitet og nærhet til elva og Hønefossen.   

Tiltaket vurderes ut i fra plan – og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav 
§§4-1 planprogram og 4-2 planbeskrivelse om konsekvensutredning (KU), med tilhørende 
forskrift. Planen omfattes her av forskrift om konsekvensutredninger § 3 vedlegg II, som 
angir hvilke planer som skal vurderes etter § 4 i forskriften. Dette gjelder næringsbygg osv. 
med bruksareal over 5000 m2 og utvikling av by – og tettsteder.  

Beskrivelse av saken 
Området 

Planområdet er på ca. 26 daa og avgrenset mot elva i nord, elvekant, grøntareal og vei mot 
vest, Arnemannsveien og Brutorget mot sør og Hønefoss Bru mot øst. Det er en rørgate 
som eies av Ringerikskraft som strekker seg gjennom området. I tillegg består området mot 
nord av en bred mur med infrastruktur tilknyttet demningen. 

Eldre reguleringsplaner 

Eksisterende reguleringsplan nr. 64 /02 viser reguleringsformål offentlig bebyggelse, 
friområder, trafikkområder og forretninger/kontorer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende 
reguleringsplan og de deler av andre vedtatte reguleringsplaner ved godkjenning av 
reguleringsplan nr. 387 Øya. Planen må også sammenfalle, ses i sammenheng med 
reguleringsplan nr. 385 Arnemannsveien.    

Mulighetsstudie 

Forslagsstiller Tronrud Eiendom har tidligere invitert til medvirkning gjennom lokalavis og 
arrangert to ideverksteder der deltakere har medvirket i et forprosjekt sammen med 
Snøhetta arkitekter. Mulighetsstudien legger opp til en ny bygningsmasse som består av ca. 
10 800 m2 parkering, 11 000 m2 næring/kontor/kultur/viten og 15 000 m2 bolig, og er 
omtalt i planprogrammet. Prosjektet har også ambisjoner om at bygningsmassen skal ha 
klimavennlige løsninger.   

Utviklingsmuligheter 

Plangrepet må anvise utviklingsmuligheter som tar hånd om arealsituasjonen både 
bruksmessig og estetisk. Ringerike kommune ønsker en helhetlig utvikling av området, der 
lokaliteter boliger, næring, kontorer og uteområdene sees i sammenheng med 
kommunikasjonsårer til og fra området. Prosjektet vil kunne være et viktig bymessig grep 
for å supplere og fornye denne delen av sentrum. Det forutsettes at det skal utvikles et 
bymessig område med innslag av grønt som en del av byrommene, torg, plasser, 
ferdselsveier etc.  
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Ideelt sett burde området og bygningsmassen tilhørende Ringerike stormarked vært med i 
planen for å sikre sammenheng og helhet. Planavgrensningen er vurdert dit hen at planen 
begrenser seg til eiendommen inntil Stormarkedet, forslagsstiller har vært i dialog med 
grunneier for å sikre at forhold knyttet til planen tar hensyn til området. Se forslag til 
avgrensning i planprogrammet.  Nye ferdselsmuligheter for kryssing av elva og mulighet for 
gangvei under Hønefoss bru ned mot «Tippen» bør også vurderes.  

 

Reguleringsplanen 

Planeier er Tronrud Eiendom, detaljplanen skal bestå av plankart med bestemmelser og en 
planbeskrivelse. Det er også et forskriftskrav om konsekvensutredning. 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter følgende grunneieres eiendommer: 

Ringerike kommune (gbnr 318/448) 
Ringerike kommune (gbnr 318/458) 
Ringerike kommune (bgnr 318/ 
Ringerikskraft (gbnr 318/448) 
Arnemannsveien Hønefoss AS (gbnr 318/52) 
Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/450) 
Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/490) 
Tronrud Eiendom AS (gbnr 318/491) 
Statens Vegvesen Region Sør (gbnr. 1035/1) 

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel fra 2007 er området på Øya avsatt til senterområde. 
Arealbruken innenfor senterområdet skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 
kommune og regionsenter, hvor hovedtyngden av handels, service og kulturtilbud bør 
lokaliseres.   

Juridiske forhold  
Det kreves detaljregulering for å avklare arealformålene innenfor området. I forskrift om 
konsekvensutredninger § 6 og § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram. 

Planprogrammet skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. 
Planprogrammet skal også tilpasses omfanget av og nivået på planarbeidet og de 
problemstillinger planen er ment å omfatte. Programmet skal beskrive hvilke 
utbyggingsstrategier og alternativer som har blitt vurdert og antatte problemstillinger som 
vil bli belyst, herunder utredninger som anses nødvendige for å gi et godt 
beslutningsgrunnlag.  

Det skal redegjøres for hvilke forhold som er avklart i overordnet plan og hvilke utredninger 
som foreslås å inngå i planforslag eller søknad med konsekvensutredning, og hvilke metoder 
som vil bli benyttet.  
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Forslag til planprogram for planer og søknader for tiltak, skal inneholde kart som viser plan- 
eller tiltaksområdet og lokaliseringen av tiltaket innenfor dette. 

Kulturminner 
Det er tidligere avholdt møte om kulturminnene i området og gitt tilbakemelding fra 
Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune håper at utviklingen av området skjer 
med størst mulig forankring i historien, og at stedet utvikles på kulturminnenes premisser. 
Bygninger bør derfor tilpasses den verneverdige bebyggelsen slik den er i dag. Innenfor 
planområdet er det registrert to bygninger som finnes i SEFRAK registeret, hhv. 
Arnemannsveien 7 og 3, dvs. Sagbruksbygget og Arnemannsveien 3. Ringerike kommunes 
kulturminneregistreringer viser at det er tre bygninger som er registrert å ha høy 
verneverdi. Dette gjelder de to ovennevnte samt Fyrhuset ved Arnemannsveien 7. Deler av 
området er registrert av Riksantikvaren for å ha kvaliteter som kulturmiljø i by med nasjonal 
verdi (NB-registeret).   

Økonomiske forhold 
Ringerike kommune er juridisk bundet til «Conseptoravtalen» fra 02.02.2000, som sier at 
kommunen har ansvar for å sørge for tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg 
fram til grensene for utbyggingsområdene. Infrastrukturkostnadene kan dreie seg om 
betydelige beløp. Ved tidligere gjennomføring av reguleringsplan for 
Rutebilstasjonen/Sentrumskvartalet var kommunen også pliktig til å opparbeide veikryss i 
Kongensgate.   

Alle omkostninger for utarbeidelse av reguleringsplanen dekkes av forslagsstiller. Ved salg 
av eiendom tilkommer det Ringerike inntekter i forbindelse med avtalen». Størrelsesorden 
knyttes til omfanget av utnyttelsesgrad. 

Behov for informasjon og høringer 
Forslag til planprogram beskriver opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt i forhold 
til grupper som antas å bli særlig berørt. Planprogrammet angir i kapittel 2.3 hvordan kravet 
om informasjon og medvirkning i planprosessen er ivaretatt så langt i prosessen. Videre 
sendes forslag til planprogram på høring til berørte myndigheter, og 
interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn med minst seks ukers frist for 
uttalelser. Seinere skal planforslag og konsekvensutredning på høring, og vedtak av planen 
varsles. 

Alternative løsninger 
Alternative løsninger vil bli gjennomgått i plansaken når planforslaget foreligger til 1. gangs 
behandling i HMA og formannskapet. Politikerne velger å sende planforslaget på høring og 
legge det ut til offentlig ettersyn.  

Vurdering av planprogrammet 
Kapittel 2 og 4 redegjør for utredningsmetode og omfatter temaer som skal utredes. 
Rådmannen mener planprogrammet her peker på de viktigste utredningstemaer. Opplegg 
for medvirkning i planprosessen følger plan – og bygningsloven.  
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Det er ikke beskrevet flere utbyggingsstrategier. Men det vises til tilkomstløsninger som 
legger noen premisser for utbyggingsstrategier. Dette må inngå i planprogrammet ved 
fastsetting. 

Tilkomstforhold, barn og unge, vassdragshensyn og flom, kulturminner og universell 
utforming er tema som bør vies spesiell oppmerksomhet i denne planen. Alle tema 
planprogrammet omtaler er for øvrig i stor grad relevante for planen.    

Rådmannens vurdering 
Det er positivt at Tronrud Eiendom ønsker å satse videre på utvikling av Øyaområdet i 
Hønefoss. Rådmannen er opptatt av at planen bidrar til å skape de gode byrommene og 
bygninger som fyller etterspurte funksjoner. Prosjektet har ambisjoner om å skape mer liv i 
byen, ikke bare i arbeidstida. Viktige plangrep vil være at det satses på kvalitet i byrommet 
og gode solforhold. En vesentlig kvalitet ved byrommet er også at det oppfattes som 
offentlig.   

Mulighetsstudien som det vises til, legger opp til en grunnstruktur som gjør det enklere å 
oppholde seg og ferdes igjennom området. Reguleringsplanen må ta hånd om 
arealsituasjonen på en løsningsorientert og estetisk måte. 

Øyaområdet har et tydelig potensiale for utvikling. Ringerike kommune ønsker en helhetlig 
utvikling av området, der lokaliteter for boliger, kontorer, næring, kultur og uteområder ses 
i sammenheng med tilgjengelighet og bevegelsesmønstre til og fra området.  

Adkomstforholdene må i særlig grad vurderes i forhold til ulike løsninger fra den nokså 
trafikkerte Arnemannsveien. Planen må ses på i sammenheng med detaljreguleringsplan nr. 
385Arnemannsveien, som søker å løse trafikkutfordringene mellom Brutorget – søndre del 
av byen, Øya og Nordsiden av Hønefoss.  

Planprogrammet er utviklet i tråd med forskrift om konsekvensutredning. Det beskriver 
opplegg for informasjon og medvirkning, avklarer rammer og premisser, og klargjør 
formålet med planarbeidet. Det beskriver utredninger som anses nødvendige for å gi et 
godt beslutningsgrunnlag for utarbeiding av en omfattende reguleringsplan.  

Rådmannen stiller seg positiv til vedtaksforslaget. 

 

Saksdokumenter 
Vedlegg: 

1. Forslag til planprogram for reguleringsplan “Øya”, datert 02.08.13 
2. Brev fra Buskerud Fylkeskommune om kulturminner, datert 28.02.13 
3. Avtale med Conseptor Eiendom, datert 02.02.2000 
4. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00 
5. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95 
6. Kommuneplanens arealdel, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser 
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 Ringerike kommune, 05.08.2013 

 

 

 

 Wenche Grinderud 

 Rådmann 

 

Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 

Avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg   

 


