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PROSJEKTBESKRIVELSE 
Plannavn ØYA  

Arkivsak ID  
Plan ID  
Formål/Hensikt 
 

Sentrumsområde 

Planavgrensning 
 

Avgrensningen er mot nord til elvekant, mens avgrensning mot vest og sør 
legges tilpasses igangsatt  plan for kryssing av Arnemannsveien. 
Planavgrensning mot øst omfatter adkomst fra Hønefoss Bru inn i planområdet 
mellom eksisterende bygninger. Mot Nordøst avgrenses planen mot 
eiendommen gnr. 318, bnr. 451 (Ringerike Stormarked).  

 
Planområdet utgjør ett areal på ca 25 dekar 

Sammendrag  
 

 

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram : august 2013 
Utarbeidelse av planforslag : mars 2014 
Høring av planforslag : mai 2014 
Egengodkjenning av plan : mai 2015 

Organisering Arbeidet er organisert som et prosjekt, ledet av Tronrud Eiendom AS.  
 
Planforslaget vil basere seg på «Mulighetsstudie» for området utarbeidet av 
Snøhetta Arkitekter juni 2013 
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1.1 Mandat 

SG Arkitektur AS er forslagsstiller for planen som er utarbeidet på grunnlag av «Mulighetsstudie» fra 
Snøhetta AS i juni 2013.  

1.2 Formål med planarbeidet 

Tronrud Eiendom AS ønsker å utvikle området som en del av Hønefoss sentrum. Området er i dag i 
hovedsak benyttet til byggevareutsalg i tillegg til parkering og rørgate for Ringerikskraft. Området 
utnytter i liten grad potensialet for å bli et positivt bidrag til utvikling av Hønefoss sentrum. 

 
 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for byutvikling av området Øya. Området planlegges 
utbygget med bymessig bebyggelse for bolig, næring, kultur og parkering. Planarbeidet har videre til 
hensikt å bevare verneverdig bebyggelse, som en del av en moderne byutvikling.  

1.3 Planavgrensning 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan foreslås å medta utbyggingsområde i tillegg til noen tilknyttede 
arealer. Areal ut over utbyggingsområdet foreslås tatt med i reguleringsplanen for å sikre 
tilfredsstillende adkomstløsninger til området.  

 
Figur 1- Forslag til planavgrensning 

 

1.4 Lovgrunnlaget 
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• Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008. 
• Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 
• Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mars 1981 
• Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 19.juni 2009 
• Lov om kulturminner av 10. juni 2005 
• RPR barn og unge i planleggingen 
• RPR areal og transport i planleggingen 
• RPR for vernede vassdrag 
• RPR Universell utforming 

1.5 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 

• Fylkesdelplan for Handel, service- og senterstruktur, okt 2003 
• Kommuneplan for Ringerike, vedtatt 30.08.2007 
• Kommunal planstrategi, vedtatt 21.06.2013 
• Reguleringsplan:  

o «64-02 Hønefoss sentrum», vedtatt 20.12.1976 
o Kvartalsplan – «Kvartal 11» 64-11, vedtatt 21.10.1987 

• «Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss» - Asplan Viak 2012 
• «Fortettingsanalyse for Hønefoss, Nesbakken og Vik» - Rambøll 2011 
• Reguleringsplan «0605-385 Arnemannsveien» - varslet oppstart : 17.06.2013 
• Grønn plakat 
 
 
    

2. Planprosess 

2.1 Organisering 

Forslagsstiller er: Tronrud Eiendom AS, Org. nr. 942 984 154 
Plankonsulent er: SG Arkitektur AS (Mulighetsstudie av Snøhetta AS) 
 
Eierforhold:  
Eiendom Eier Byggeområde Annet 

318/448 Ringeriks Kraft AS x  

318/497 Ringerike kommune x  

318/452 Arnemannsveien Hønefoss AS x  

318/450 Tronrud Eiendom AS x  

318/490 Tronrud Eiendom AS x  

318/491 Tronrud Eiendom AS x  

318/458 Ringerike kommune  x 

318/457 Ringerike kommune  x 

1035/1 Statens vegvesen Region Sør  x 

0/1/0/0 Elv – ikke reg eier   x 

 
Utvikling av området vil bli gjennomført i regi av selskapet Arnemannsveien Hønefoss AS.  Dette 
selskapet skal eies av Ringeriks kraft AS og Tronrud Eiendom AS i fellesskap.  

2.2 Fremdrift 
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Tronrud Eiendom har informert politiske fora i Ringerike kommune om planene og planlegger med at 
«Varsel om oppstart» kan behandles politisk i august 2013.  
Etter oppstart er Tronrud Eiendom innstilt på å arbeide intensivt for å bearbeide prosjektet frem til 
forslag til 1. gangs behandling.  

2.3 Medvirkning 

Tronrud Eiendom har aktivt gått ut i lokalavis for å be om innspill til utvikling av området. Blant annet 
via artikkel i Ringerikes Blad 26.04.12 og 10.09.12.  
I tillegg har det i forprosjektfasen blitt avhold to «workshop»:  

• Konseptworkshop avholdt hos Snøhetta 12.09.12 (ca 20 inviterte deltakere) 
• Ideverksted avholdt hos Tronrud Eiendom 17.1.13 (ca 20 inviterte deltakere) 
 

Tronrud Eiendom har i tillegg informert om prosessen og planer i en rekke fora vår/sommer 2013, 
bla:  

• Åpent møte om byutvikling i regi av Ringerike Høyre 10.4.13 
• Åpent årsmøte i Ringerike Næringsforum 23.4.13 
• Årsmøte RINGBO, 29.5.13 
• KVU verksted for ungdom i regi av SVV, 14.6.13 
• Intern presentasjon Ernst & Young AS, 20.06.13 
• Intern presentasjon Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning 28.6.13 

 
I politiske fora:  

• Formannskapet, 18.9.12 og 11.6.13 
• Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.6.13 
 

2.4 Utredningsbehov i planprosessen 

Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning,  med tilhørende forskrift.  
 
”Forskrift om konsekvensutredning § 2 – Planer og tiltak som alltid skal behandles etter 
forskriften” 
Reguleringsplanarbeider vurderes å være i tråd med overordnede planer, ha en investeringsramme for 
offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål mindre enn 500 millioner og et 
planlagt BRA<15000 m

2 
for slike formål. Planarbeidet krever derfor ikke behandling etter forskriftenes 

§ 2.  
 
”Forskrift om konsekvensutredning§ 3 Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriftenes 
 § 4. ” 
 I vedlegg II er det angitt at tiltak skal vurderes etter forskriften dersom planen omfatter:  

1. Næringsbygg osv. med bruksareal over 5000 m
2
 

3. Utvikling av by og tettstedsområder 
 
Planarbeidet vil være en utvikling av by- og tettstedsområde og kan medføre næringsbygg osv. med 
mer enn 5000 m

2
 BRA. Planarbeider utløser derved iht. ”Forskrift om konsekvensutredning” at tiltaket 

vurderes iht. forskriften.  
 
Planprogrammet beskriver i det enkelte underkapittel behov for nærmere utredninger i planprosessen.  
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3. Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 

 
Figur 2 - Utsnitt fra "Norgeskart" fra Statens kartverk 

 
Planområdet ligger i Hønefoss sentrum. 
Området grenser i nord til Hønefossen / Begna elv. Mot sør og vest avgrenses området av 
Arnemannsveien (Fylkesvei 35), mens området avgrenses av Hønefoss bru og eiendommen gnr. 318, 
bnr. 451 (Ringerike Stormarked) i nordøstre hjørne.  
I planområdets nordvestre hjørne er et lite grøntområde som planlegges beholdt.  
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Figur 3 - Skråfoto "Gule sider" 

 
Området ligger avskjermet fra øvrig bebyggelse. Byggehøyder, terrengtilpassing, skjæringer og 
fyllinger vil bli vurdert i planbeskrivelsen, i hovedsak opp mot temaene fjernvirkning, silhuett, 
solforhold og eksponering. 
 

3.2 Grønnstruktur 

Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss.  

 
Figur 4 - Utsnitt fra "Grønn plakat" 

 
Utsnittet viser at det ikke er gitt spesielle føringer for grøntstruktur i området. Det forutsettes derved 
at det skal utvikles et bymessig område der grønne innslag vil være en del av «møbleringen» av 
plasser/torg innenfor området.  
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3.3 Arealbruk 

På «øvre plan» preges området i dag hovedsakelig av salg av byggevarer.    
 

 
Figur 5 - Øya området 2012 

 
På nedre plan mot øst er det parkeringsareal og eksisterende bygningsmasse som skal bevares.  

 
Figur 6 - Parkeringsareal nedre plan 2012 

 
Eksisterende reguleringsplaner for området  viser at området er avsatt til hhv. Forretning/kontor, 
offentlig bebyggelse og parker/idrettsplass.  
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Figur 7 - Utsnitt Reguleringsplan 64-02 

 
Figur 8 - Utsnitt Reguleringsplan 64-11 

 
 
 

4. Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Biologisk mangfold 

Forholdet til biologisk mangfold vil bli vurdert i planbeskrivelsen.  

4.2 Kulturminner og kulturmiljø 

Området er delvis merket som NB-område i Riksantikvarens register «Nasjonale kulturhistoriske 
miljøer».  
Området er benevnt som «Jugendgårdene» og omfatter Stabells gate og deler av «Øya».  
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Figur 9 - "Jugendgårdene" - Fra Riksantikvarens NB-register 

 
I Riksantikvarens beskrivelse heter det:  
«Området Stabells gate – Søndre Torg er en sentral del av Hønefoss sentrum med høy verneverdi. 

Historien strekker seg tilbake til byens første år. Gateløpet viser tydelig at det har kommet til før den 

regulerte byen ble anlagt, men bebyggelsen i hovedsak er nyere. Her er flere store bygårder i 

jugendstil med høy grad av autensitet og høy arkitektonisk og kunstnerisk verdi. Bygningene viser 

variasjon innenfor stilperioden. De nybarokke jugend gavlene på utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi 

er blitt et symbol for Hønefoss.» 

 
Området mot nord «Øya» beskrives som følger:  
«Hønefoss Brug» 

I 1893 ble Hønefoss Brug kjøpt av det engelske firmaet Edward Lloyd Ltd. Det ble bygd nytt sliperi. I 

1909 – 1910 ble det moderne varmesliperiets fasader mot Hønefoss bru nybygde i upusset teglstein 

med pussdetaljer, i barokkpreget jugendstil. Et nybygg lenger vest på området (Arnemannsveien 7) 

ble oppført i samme stil.  

 

Øya: I dette området lå det et relativt stort antall hus, en blanding av bolighus, sager, uthus av ulike 

typer. Her var flere mindre øyer og følgelig et uregelmessig gatenett. Så tidlig som i 1743 var det 35 

hytter mellom sager og møller på Øya.» 

 
SEFRAK-registeret:  

 
Figur 10 - SEFRAK-registeret "Annen SEFRAK-bygning" 
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Arnemannsveien 3 (SEFRAK-ID: 0605_23_70) – «Kulturhus, Arnemannsveien 3, Kraftstasjonen» 
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av treforedlingsprodukter og grafiske produkter.  
 
Arnemannsveien 7 (SEFRAK-ID: 0605_23_72) – «Hønefoss Sag- og Høvleri» 
Opprinnelig funksjon: Hus for produksjon av trelast, møbler m.v. 
 

4.2.1 Bygningsmiljø og estetikk:  

Bruget / Øya har gjennom historien alltid vært sentral i utviklingen av Hønefoss som by. Området har 
i nyere tid ikke har vært en integrert del av Hønefoss sentrum, men har blitt nyttet til handel med 
plasskrevende varer og parkering. 
 

 
Figur 11 - Arealbruk nedre plan 

 
Figur 12 - Området på øvre plan benyttes i dag til parkering/byggevare 

 
 

 
Figur 13 - Arnemannsveien 3 / Hønefoss kraftstasjon 
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Figur 14 - Arnemannsveien 7 - "Byggmakker" 

 

 
Figur 15 - Arnemannsveien 5 - Gammelt fyrhus 

 

«Hønefoss Brug og Hønefoss kraftstasjon ligger på Sørsiden av Hønefoss bru sentralt i byen. Området 

preges i dag av restene etter Hønefoss brug med kraftanlegg, hvorav kun tre bygninger står tilbake. 

Krafstasjonen i Arnemannsveien 3 brukes i dag som kulturhus med forskjellige aktiviteter i tilknytning, 

mens bygningene i Arnemannsveien 7 anvendes til byggmarked og trelasthandel.  

 

Hønefoss kraftstasjon, Arnemannsveien 3, er en toetasjes murbygning, bygget ut i flere etapper. Den 

opprinnelige kraftstasjonen ligger i en fløy mot nord, som senere er blitt tilbygd med en fløy mot sør. I 

denne fløyen var det papirfabrikk.  

Kraftstasjonen er oppført med historisk stilpreg med kamgavl og pinakler, markerte hjørner ved 

gesims som er profilert og delvis murt med formstein. Tilbygget er oppført i nyklassisisme, med rik 

detaljering i fasadene som er inndelt med lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et 

langstrakt takoppløft med funkisvinduer, antagelig fra 1950-tallet. 

 

I Arnemannsveien 7 ligger to bygninger med antikvarisk verdi. Mot sør på eiendommen ligger et 

mindre fyrhus med en ca 15 m høy skorstein. Fyrhuset er blitt tilbygd med nyere forretningslokale 

(Flise og badeavdeling) trolig i 1980-årene. Bygningen er oppført i historisk stil, med kamgavl, 

markerte hjørner og gesims med profil. Gavlene har tilbaketrukket myrt gavlfelt med trappestikk. 

 

Lengst mot vest i Arnemannsveien 7 ligger et større toetasjes industribygg, oppført for Hønefoss Sag 

og Høvleri i begynnelsen av 1900-tallet. Det har et nyere tilbygg i en etasje på fasaden mot nord. 

Bygningen er tegnet av arkitekt Einer Engelstad og er oppført i jugendstil med markante svungne 

gavler.  
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Langveggens fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele bygningen 

lengde finnes i tillegg overlys inndelt med småruter» 1 
 

4.3 Fareområder 

Området består av eldre øyer og er delvis er oppfylt. Det må vurderes nærmere i planarbeidet 
utfordringer ifm stabilitet for oppfylte masser.  
 

 
Figur 16 - Bykart fra 1854 (Ringerike kommune) 

4.3.1 Flom 

Flomsonekartet viser at kun en mindre del av området vil kunne berøres av 100-års flom (og 500-års 
flom).  
Det er kun en liten del av området som er registrer å berøres av flom og dette området er slik at 
bebyggelse her ikke er aktuelt. Det er pr dd ikke utarbeidet flomsonekart for områdene over 
«Hønefossen». Vurdering av flomfare for området som grenser inn mot elva, vil inngå som en del av 
planarbeidet.  

 

 
Figur 17 - Flomsonekart 

                                                           
1 Hentet fra uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 28.02.2013 
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4.4 Støy 

Deler av området er støyutsatt fra trafikkstøy fra Arnemannsveien. Det vil bli utarbeidet egen 
støyvurdering som del av planarbeidet.  
 
 

 
Figur 18 - Støysonekart for området 

 
 

4.5 Universell utforming 

Prosjektet vil følge kravene til universell utforming slik de er definert i Plan og bygningsloven med 
forskrifter og veiledninger. Internt på området antar vi derfor at det vil bli lite behov for å drøfte 
universell utforming i planbeskrivelsen. Tilknytningen mellom Øya- området og byen vil det imidlertid 
være naturlig å vurdere med hensyn på universell utforming, da eksisterende forhold og naturgitte 
forutsetninger kan gjøre det vanskelig å oppfylle alle krav knyttet til universell utforming. 
 

4.6 Teknisk infrastruktur 

4.6.1 Adkomst: 

Området har i dag adkomst med bil fra Arnemannsveien på fire ulike punkter, av disse er adkomst 1 
og 4 kun i bruk i særlige tilfeller. 
Adkomst 2 blir benyttes av handlende og ansatte i byggevarebutikker på området, mens adkomst 3 
blir benyttet til parkeringsareal og varelevering til Ringerike Stormarked.  
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Figur 19 - Oversikt eksisterende adkomst 

 
 

 
Figur 20 - Adkomst 1 : Til kraftinntak, ikke åpen for alminnelig ferdsel 

 

 
Figur 21 - Adkomst 2: Til "Byggmakker" 
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Figur 22 - Adkomst 3: Vest for Arnemannsveien 3 – Parkering/Varelevering      

    

 
Figur 23 - Adkomst 4: Øst for Arnemannsveien 3, ikke alminnelig ferdsel 

 
Planarbeidet tar sikte på å bedre adkomstforholdene til området både for biltrafikk og fotgjengere. 
Det er i denne sammenheng igangsatt ett eget arbeid vedrørende utforming og omregulering av 
Arnemannsveien. 
 
Planarbeidet vil tilrettelegge for intern transport og avklare forhold omkring avfallshåndtering og 
annen nødvendig tilkomst i området (brann, osv.).  
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4.6.2 Vann- og avløp:  

 
Figur 24 - Utsnitt fra Ringerike kommunes kart 

 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet vann- og avløp.  
 
Tilkobling for ny bebyggelse må avklares med Ringerike kommune gjennom en utbyggingsavtale. I 
dag ligger det vann- og avløpsledning i Arnemannsveien og langs Kongensgate (Hønefoss Bru).  
 

4.6.3 Overvannshåndtering: 

Planarbeidet vil avklare intern overvannshåndtering på området.  

4.6.4 Energi:  

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, som er utbygget i umiddelbart nærhet til 
planområdet. 
 
I mulighetsstudien som ligger til grunn for planarbeidet har det vært fokus på energi og miljø, og det 
er skissert bruk av alternative energikilder. I planarbeidet vil dette drøftes videre. 
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4.7 Nærmiljø/Bomiljø 

Tronrud Eiendom ønsker at utbyggingen skal gi et kvalitativt tilskudd til byen. Området skal ha et 
innhold som vitaliserer området og gir positive ringvirkninger ut over planens område.  
 
Planområdet vil innehold et stort antall boliger (anslått til ca 180), i tillegg til nærings og kultur. 
Utviklingen av området vil styrke bosetning i sentrum av Hønefoss og derved gi større grunnlag for 
handel og andre aktiviteter i sentrum.  
 
Ringerike kommune vedtok 30.11.2000 Grønn Plakat Hønefoss. Planen viser at det ikke er gitt 
spesielle føringer for grøntstruktur i området.  
 
 
 

 
Figur 25 - Utsnitt fra "Grønn plakat" 

 
Området omfatter imidlertid ett lite grøntområde mot nordvest («Lasaronparken»), dette området 
planlegges oppgradert og benyttet som grøntområde. Det planlegges etablert «grønnstruktur» som 
langsgående linjer gjennom området (se vedlagte skisse).   
Det forutsettes at prosjektet skal utvikles som et bymessig område der grønne innslag vil være en del 
av «møbleringen» av plasser/torg.  
 
For kjørbare areal vil det bli lagt vekt på prinsippene for «shared space», dvs. at det utvikles gode 
kjørbare uteareal som kan benyttes til flere formål enn for eksempel varelevering.   
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Figur 26 - Illustrasjonsplan fra "Mulighetsstudie" 

 
Hønefoss har i dag store sentrumsnære grøntområder som vil bli «nærområde» for beboere på Øya.  
 
Detaljering av lekeareal for barn mv. vil følge som en del av den videre prosjektutviklingen. Det vil bli 
lagt vekt på å utforme uteareal som kan nyttes til kombinerte formål, dette for å utnytte 
uteområdene og skape et levende bysentrum. I vurderingen av lekearealer vil også arealer som ligger 
i umiddelbar nærhet av planområdet drøftes. 
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Figur 27 - Hønefoss sentrum i "Grønn plakat" 

 
Utsnittet viser at det sentrumsnært i Hønefoss er til dels store områder som bidrar til sentrumsnær 
grønnstruktur.  
Øyaområdet har i tillegg til nærhet til sentrum en storslagen beliggenhet ved fossen. Området ligger i 
en overgangssone mellom by og landskap. Denne nærheten til landskapet (fossen og parkområder på 
nordsiden) vil gi åpent rom mot nord for utbyggingen. For å ivareta denne kvaliteten er bygningene 
planlagt å reise seg mot nord for å gi god bokvalitet for bebyggelsen.  
 

4.7.1 Skolekapasitet/barnehagedekning:  

Området ligger i området som i dag ligger innenfor «Hønefoss og Hov oppvekstområde» i Hønefoss 
skolekrets. Forslagsstiller er ukjent med prognoser for kapasitetsutnyttelse innad i skolekretsen.  
 
Barnehagedekning 

Ringerike kommune har flere barnehager sentralt i byen. Av offentlige barnehager vil det være 
Hønefoss barnehage som pr dd. ligger nærmest planområdet.  
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Figur 28 - Oversikt over barnehager, Hønefoss sentrum pr 19.6.13 (Ringerike kommunes kartverk) 

 

5. Risiko og sårbarhet 

Behovet for hensynssoner etter pbl §12-6 vil bli vurdert i planarbeidet.  

 

5.1 Arbeider nær Hønefoss kraftstasjon:  

Hoveddelen av strømproduksjon i Hønefossen kommer nå fra «Hønefoss II». Kraftstasjonen på 
nordsiden av elva som stod klar i 1978 og kan utnytte 120 m3 vann i sekundet. Ved større vannføring 
blir også «Hønefoss I» satt i drift. «Hønefoss I» kan nyttiggjøre seg 40 m3/s og består av 2 
Fransisturbiner fra 1948 – 158 på 3 MW hver. Disse turbinene er plassert i Hønefoss kraftstasjon som 
er en vernet bygning inne i området.  
Vanninntaket til «Hønefoss II» går i rør gjennom utbyggingsområde. Planarbeidet vil måtte belyse 
problemstillinger i forhold til vanninntak og evt. rystelser fra utbyggingens innvirkning på turbiner i 
«Hønefoss I».  
 

5.2 Forurensning i grunnen:  

KLIF sin base over forurensning i grunnen viser at det ikke er registrert grunnforurensning i området.  
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Figur 29 - Utsnitt fra KLIF kart over Grunnforurensning 

 
Området er dels gjenfylt tidligere elveleie og dels «øyer» i det opprinnelige elveløpet. Eventuell 
forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives.  
 
 

6. Beskrivelse av planforslaget 
 
Snøhetta AS har utarbeidet «Mulighetsstudie» som ligger til grunn for planforslaget. Denne 
mulighetsstudien har som målsetning å utvikle et visjonært og bærekraftig konsept for området. 
Studien tar sikte på en utbygging av «Øya» med en kombinasjon av bolig, næring, kultur og viten.  
 
Planforslaget innebærer bevaring av eksisterende bebyggelse i en «grønn» randsone mot byen. 
Området langs «Hønefossen» vil i tillegg bli gjort tilgjengelig for allmennheten ved at dette området 
ikke privatiseres. Sentralt i planområdet legges det opp til relativt tett utnyttelse med parkering 
under bakken, næring/kultur i bygningenes to nederste plan og boliger fra og med tredje etasje.   
 
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.  


