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Hønefoss brug - gnr. 318 bnr. 450 m. flere – Arnemannsveien 3 og 7 – Øya -  
Hønefoss – Ringerike kommune – Vurdering av verneverdi. 
 
 
Vi viser til møtet 18. desember 2012 avholdt av Ringerike kommune vedrørende utvikling av Øya-
området sentralt i Hønefoss. Ved møtet var eier av området Tronrud Eiendom AS representert ved Ellen 
Grønlund og Haakon Tronrud. Fra Ringerike kommune deltok Grethe Tollefsen, Nina Solli og Gunnar 
Hallsteinsen og fra Buskerud fylkeskommune deltok Turid Kolstadløkken og Anders Toft-Zibell.  
 
Det er ennå ikke et konkret planforslag for hva Øya-området skal utvikles til. Det har vært enkelte forslag 
fremme og Tronrud Eiendom har blant annet avholdt workshop med arkitektkontoret Snøhetta, hvor 20 
sentrale aktører i Hønefoss deltok for å diskutere konsept og visjoner for området.    
 
Vi beklager at det  først har vært mulig å skrive uttalelsen nå. 
 
 

Beskrivelse 

 

Hønefoss Brug og Hønefoss kraftstasjon ligger på Sørsiden av Hønefoss bru sentralt i byen.  
Området preget i dag av restene etter Hønefoss brug med kraftanlegg, hvorav kun tre bygninger står 
tilbake. Kraftstasjonen i Arnemannsveien 3 brukes i dag til kulturhus med forskjellige aktiviteter i 
tilknytning, mens bygningene i Arnemannsveien 7 anvendes til byggemarked og trelasthandel.  
 

Hønefoss kraftstasjon, Arnemannsveien 3, er en toetasjes murbygning, bygget ut i flere etaper. 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 ved lisener og gesims med sagsnitt. Tilbygget har mot sør et langstrakt 
takkoppløft 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 meter høy skorstein. Fyrhuset er blitt tilbygd med nyere forretningslokaler (Flise og 
badeavdeling) trolig i 1980-årene. Bygningen er oppført i historisk stil, med kamgavl, markerte hjørner og 
gesims med profil. Gavlene har tilbaketrukket murt gavlfelt med trappestikk. 
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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. 
Langveggenes fasader er inndelt med lisener og gesimsen har sagsnitt. I mønet i hele bygningens lengde 
finnes i tillegg en overlys inndelt med småruter.  
 
 

Historie 

 

Hønefoss Brug ble anlagt som Hønefoss Træsliberi i 1880 av industripioneren Christian August Anker 
(1840–1912) fra Halden. 
I 1873 kjøpte Anker de såkalte Arnemann'ske eiendommer på Sørsiden i Hønefoss. I årene fram mot 1880 
fortsatte oppkjøpene hans langs sørsiden av Hønefossen, inntil han satt på alle eiendommene og 
vannrettighetene i fossen. Samtidig bygget han Hønefoss Træsliberi som startet sin produksjon av 
tremasse i 1881. 
Sliperiet var tidlig ute med bruk av ny teknologi. Alt i 1885 ble det bygd en liten kraftstasjon i fossen, 
som skulle gi sliperiet belysning innvendig. Slipesteinene var også direktedrevne av turbinene noe som ga 
betydelig økt effekt i forhold til det som var vanlig på denne tiden. 
I 1893 ble tresliperiet solgt til det engelske firmaet Edward Lloyd Limited (blant annet eier av Lloyd's 
Illustrated London Newspaper og Daily Chronicle i London), som hadde stort behov for tremasse til sine 
papirmaskiner ved Themsen. 
De to kommunene Hønefoss og Norderhov kjøpte i 1918 Hønefoss Brug av Lloyd, som imidlertid 
fortsatte å drive tresliperiene som leietaker fram til 1936, da virksomheten ble nedlagt for godt. 
Kommunenes oppkjøp dreide seg om å sikre rettighetene til vannkraften, og alt i 1920 sto Hønefoss 
kraftstasjon klar. 
 
 

Vurdering av verneverdi 

De tre bygningene i beskrivelsen er registrert til å ha høy verneverdi i kulturminneregistreringen for 
Ringerike kommune. De viktigste kriteriene for denne vurderingen er bygningenes symbolverdi, 
autentisitet og historiske verdi. Fylkeskommunen er enig i denne vurderingen, da disse tre bygningene er 
tidstypiske og representerer flere stilperioder fra den tidligste utviklingshistorien på stedet som et viktig å 
bevare. Bygningene er fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet og er oppført i historisme, 
nyklassisisme og jugend med en rik detaljeringsgrad. Bygningene er preget av ombygninger på grunn av 
skiftende bruk gjennom tidene. Tidligere lå det flere større og mindre bygninger på området med 
tilknytning til Hønefoss brug. Disse er nå borte og de gjenværende bygningene er desto mer verdifulle.  
Industribygningen som typologi er i ferd med å bli sjeldne i regionalt perspektiv.    
 
Deler av området ligger innenfor et større område av Hønefoss sentrum som er registrert av 
Riksantikvaren som kulturmiljø i by med nasjonal verdi (NB-registret). Her er det især tilstedeværelse av 
bygninger fra jugendperioden som ligger til grunn for utvelgelsen, da Hønefoss er en av de få byer i 
Norge, der det ble bygd mange hus i jugendstil. 
 
 
Konklusjon  

 

De tre bygninger omtalt i beskrivelsen bør bevares.    
Arnemannsveien 3  kan transformeres og utvikles til nytt formål, hvis disse endringene ikke forringer 
eller endrer bygnings fasadeuttrykk. Vi anbefaler imidlertid at takoppløftet mot sør  på tilbygget fjernes 
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og at denne fløyen tilbakeføres til saltak. Interiørmessig anbefaler vi at det forsøkes å tas vare på 
verneverdig prosessutstyr i kraftstasjonen, gamle innbygde skap og fine treprofiler ved innvendig 
trappeløp. Disse forteller om den tidligere bruk og kan bli viktige elementer i en fremtidig ny funksjon på 
stedet.   
 
Det nyere tilbygget ved fyrhuset i Arnemannsveien 7 har ingen antikvarisk verdi og kan rives. 
Skorsteinen bør bevares da den i høy grad har symbolverdi.   
Vi anbefaler at industribygningen i jugendstil på samme adresse tilbakeføres antikvarisk etter arkitekt 
Einer Engelstads tegninger for bygningen. Det nyere enetasjes tilbygg på langveggen mot nord kan rives.  
 
Avslutningsvis kan vi referere til oppsummeringen fra den workshopen som Tronrud Eiendom avholdt 
hos Snøhetta, hvor verdivalget for området er beskrevet som følgende. 
 
Sitat: 
"Veksten er på fremtidens generasjoner betingelser. Prosjektet skal ha klar historisk forankring."   

 
Buskerud fylkeskommune håper at utviklingen av området skjer med størst mulig forankring i historien 
og at stedet utvikles på kulturminnenes premisser. Eventuell ny bebyggelse innenfor området bør derfor 
tilpasse seg den verneverdige bebyggelsenes som  er i dag, og bør  ikke overdøve og virke ruvende i 
forhold til den eldre bebyggelsen. Dette gjelder konkret i byggehøyder og i den arkitektoniske 
utformingen.    
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Turid Kolstadløkken  e f Anders Toft-Zibell 
teamleder kulturminnevern arkitekt/kulturvernkonsulent 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signaturer 

 
 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune Osloveien 1 3511 Hønefoss 

 


