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FORORD 

Hensikten med områdereguleringen for Øvre Hønengata øst er å tilrettelegge for en helhetlig 
utvikling av området, i tråd med føringene i Kommuneplan for Ringerike 2007-2019.  
 
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og 
analyser, hvilke alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal gjennomføres, 
blant annet med hensyn til medvirkning. Planprogrammet vil danne grunnlag for det videre 
arbeidet med områdereguleringen.  

Planprogrammet er utarbeida av rådmannen i Ringerike kommune v/Areal- og 
byplankontoret.  

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet ble gjort i Ringerikes blad 03.09.11, og samtidig ble 
forslag til planprogram sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med merknadsfrist 
17.10.11.  

Etter dette er alle innkomne merknader vurdert og kommentert, og endringer er innarbeidet i 
planprogrammet.  

Formannskapet i Ringerike kommune fastsatte planprogrammet i sak 68/12 i møte 17.04.12.  
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1. INNLEDNING 
 
1.1 Bakgrunn for planarbeidet 
Området Øvre Hønengata øst ligger nord i Hønefoss. I bestemmelsene til kommuneplanen for 
Ringerike 2007-2019, heter det at Øvre Hønengata skal primært ha funksjon som lokalsenter 

for den nordlige delen av byen. Ringerike kommune ønsker å videreutvikle dette området som 
et bydelssenter. Det er også et ønske blant næringsdrivende og grunneiere å få til en utvikling.  

Med bakgrunn i dette er det satt i gang en prosess med å utvikle en områderegulering for å 
løse konflikter og avklare arealbruk i området. Planarbeidet skal skje i regi av Ringerike 
kommune, i samarbeid med hjemmelshavere.  
 
1.2 Planprogrammets hensikt 
Planen skal utformes som en områderegulering etter plan- og bygningsloven § 12-2. 
Områderegulering er ment å være kommunens planredskap for mer detaljerte områdevise 
avklaringer av arealbruken.  

For alle reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det 
som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet 
(iht. plan- og bygningsloven § 4.1). 

Formålet med planarbeidet er å avklare hvordan en utbygging skal skje. Planprogrammet viser 
2 ulike utviklingsmuligheter, i tillegg til et 0-alternativ. Disse vil danne grunnlag for 
planarbeidet.  

Planprogrammet skal ellers oppfylle lovens krav om å gjøre rede for planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli 

særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. 
 
1.3 Krav om konsekvensutredning 
Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 “Generelle utredningskrav” § 4-1 
Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift om konsekvensutredning.  

Utredningsplikten er vurdert i forhold til forskriftens § 2: “Planer og tiltak som alltid skal 
behandles etter forskriften”. Tiltaket faller inn under punkt f) “reguleringsplaner som 
inneholder tiltak nevnt i vedlegg 1”, og utløser dermed krav om planprogram og 
konsekvensutredning. 

I vedlegg 1, punkt 1 presiseres det at planer som omfatter Industrianlegg, næringsbygg, bygg 

for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttig formål med en 

investeringskostnad på mer enn 500 mill. kr. eller et bruksareal på mer enn 15.000 kvm. skal 
konsekvensutredes.  
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1.4 Avgrensning av planområdet  
Avgrensningen er vist med heltrukken linje på kartutsnittet under. I planarbeidet skal det 
vurderes konsekvenser for et større område, og se Hønengata som en helhet. Det er derfor 
antydet et vurderingsområde med stipla linje. Ringerike kommune ønsker å forsterke et 
bydelssenter for Hønefoss nord mellom Øvre Hønengata og jernbanen, men også på vestsiden 
av Hønengata.  

Avgrensningen av planområdet ble vedtatt i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
14.02.11, sak 21/11. Det er i etterkant gjort en justering, slik at Jernbaneverkets eiendom mot 
sør er tatt med i planområdet. Viser til vedtak i sak 21/11: Forslag til avgrensning kan 

eventuelt justeres noe før varsel om oppstart av områdeplan (…). I tillegg er avgrensningen 
justert etter varsel om oppstart, ut fra tilbakemeldinger i høringsperioden. Justeringen 
innebærer at eiendommen hvor Hølen elektriske holder til er tatt ut av planavgrensningen.   

 

Heltrukken linje: Planavgrensning.  
Stipla linje: Vurderingsområde 
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2. DAGENS SITUASJON 

 
  
2.1 Dagens bruk 
Planområdet ligger på østsiden av Hønengata, og er ett av tre områder i Hønefoss med 
sentrumsfunksjoner (i tillegg kommer Sentrum og Dalsbråten/Eikli). Det er i dag 
næringsvirksomhet i området, blant annet dagligvarehandel, bensinstasjon, lastebilverksted, 
kontorer og diverse forretninger. Planområdet er omgitt av bolig- og næringsområder, samt 
Hønengata, som er hovedfartsåre gjennom Hønefoss.  

Området er dårlig utnytta og har et rotete preg. Det er behov for en estetisk oppgradering og 
strukturering av området.  
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2.2 Eiendomsforhold  
Planområdet er om lag 76 dekar, og består av 15 eiendommer, fordelt på 7 grunneiere. Største 
grunneier er Hønefoss Nord Eiendomsutvikling / Hønengaten 67 AS, som eier ca. 34 dekar.  

Grunneierne i planområdet har gitt uttrykk for at de ønsker en utvikling av området. En 
sentral utfordring i planarbeidet vil være å samordne de ulike interessene i området, og få til 
en god samarbeidsform.  

Jernbaneverket har forutsatt at eksisterende jernbane tas med i områdereguleringen, og at 
jernbanearealene ivaretas i planen.  
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

Planarbeidet må ta hensyn til overordna planer, lover, forskrifter og retningslinjer. Hvordan 
man forholder seg til dette bør komme fram i konsekvensutredninga. Vi kan så langt ikke se at 
forslaget ”Øvre Hønengata øst” er i strid med overordna planer, eller er til hinder for andre 
planer under arbeid. 

3.1 Lover og forskrifter 
•••• Plan- og bygningsloven  
•••• Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.  
•••• Vegloven 
•••• Kommunehelsetjenesteloven (forskrift om miljørettet helsevern) m.fl.  
•••• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven  
•••• Lov om forvaltning av naturens mangfold 

3.2 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer 
Det er fra statlig og fylkeskommunalt hold gitt retningslinjer og føringer som gir rammer for 
utøvelsen av den kommunale planmyndigheten. Dette er blant annet uttrykt gjennom 
retningslinjer, rundskriv og stortingsmeldinger.  

Følgende er relevant for planarbeidet:  

•••• St.meld. nr. 26(2006-2007) “Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” 
•••• St.meld. nr. 23 (2001-2002) “Bedre miljø i byer og tettsteder” 
•••• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 04.09.09.  
•••• Den Europeiske landskapskonvensjonen, trådte i kraft 01.03.04.  
•••• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegginga, 

rundskriv T – 2/08.  
•••• Tilgjengelighet for alle, rundskriv T-5/99  
•••• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2005 
•••• Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T-

5/93 
•••• Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) 
•••• Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, fastsatt 27.06.08.  

 

3.3 Relevante planer  
Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012 (vedtatt 19.06.08) 
Regional planstrategi er en strategisk plan som fokuserer på 8 temaområder, blant annet 
satsingsområder for næringsutvikling. Her er det planer om å lage en interkommunal 
utviklingsplan for Ringeriksregionen: Utvikle ein felles regional plan for Ringeriksregionen 

basert på dei tre kommunane sine kommuneplanar med særleg fokus på næringsutvikling, 

verdiskaping, kompetanseutvikling samt samferdsel og byutvikling i Hønefoss. 



9 

 

Fylkesdelplan for handel-, service og senterstruktur (vedtatt 09.10.03) 
Fylkesdelplanen beskriver dagens situasjon og utviklingstrekk for tettstedsutvikling, 
senterstruktur og service- og handelsvirksomhet. Planen fastsetter senterstruktur, 
sentrumsavgrensninger og retningslinjer for videre kjøpesenterutvikling. Planen legger opp til 
en senterstruktur på 4 nivåer: Fylkessenter/regionsenter, distriktssenter, lokalsenter og 
nærsenter. Hønefoss er regionsenter i Ringeriksregionen. Fylkesdelplanen er ikke juridisk 
bindende, men vil kunne være grunnlag for innsigelse i kommunale arealplaner. Planen 
inneholder retningslinjer for lokalisering og etablering av handel og annen service. Når det 
gjelder “Øvre Hønengata øst” er dette området en del av tettstedsavgrensninga i kartvedlegget 
til fylkesdelplanen.   
 

Kommuneplan for Ringerike 2007-2019 (vedtatt 30.08.07) 
I kommuneplanen for Ringerike er et av hovedmålene at Hønefoss skal være en robust og 

populær regionhovedstad. Hønefoss utgjør et markert sentrum i kommunen, og har funksjon 
både som kommune- og regionsenter. 
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I kommuneplanens arealdel er det meste av planområdet avsatt til senterområde (brunt på 
kartet ovenfor). I kommuneplanbestemmelsene står følgende om senterområder:  
Arealbruken innenfor senterområdene skal bygge opp under Hønefoss sentrum som 

kommune- og regionsenter. (…) Hovedtyngden av handels-, service- og kulturtilbud bør 

lokaliseres til senterområdene i kommuneplanens arealdel. Det tillates ikke etablering av 

kjøpesenter utenfor senterområdene. 

Når det gjelder Hønengata står det:  
Øvre Hønengata skal primært ha en funksjon som lokalsenter for den nordlige delen av byen, 

og det tillates virksomheter som underbygger denne funksjonen. Det kan også tillates 

forretningsvirksomhet som ut fra plassbehov, vareutvalg og transportbehov ikke hører 

naturlig hjemme i sentrum. 
 
Senteret bør tilby et utvalg av varer og tjenester ut i fra det som finnes i Hønefoss sentrum og 
på Eikli. Dette vil sannsynligvis føre til mindre trafikk inn til sentrum av Hønefoss.   
 
Bilbygg sin eiendom (gnr/bnr 86/258) er avsatt til erverv i kommuneplanen. Dette vil kunne 
endres i neste kommuneplanrevisjon.  
 
Kommunedelplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss 
Kommunedelplanen for nytt hovedvegsystem i Hønefoss tar sikte på å avlaste trafikken i 
sentrum, og redusere ulempene for det trafikkutsatte miljøet mest mulig. Behovet for 
avlastning gjelder i særlig grad dagens hovedveg gjennom sentrum, herunder Hønengata. 
 
Energi & klimaplan for Ringerike kommune (vedtatt 02.12.10) 
Visjonen i klimaplanen er: Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av 

fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. Planen inneholder generell 
informasjon om energibruk og klimautfordringer og informasjon om status for lokal 
energibruk og klimagassutslipp, forventa utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike 
kommune.  
 
Grønn Plakat (vedtatt 30.11.00) 
Grønn Plakat er en registrering og verdisetting av de grønne områdene som finnes i Hønefoss. 
Den gir en oversikt, og angir hvilken vekt grønne verdier skal gis, til bruk i avveining mellom 
vern og utbygging. Grønn plakat skal legges til grunn for plan- og byggesaksbehandling og 
arealforvaltning i kommunen. Hovedmålet i Grønn Plakat: Bevare hovedtrekkene i nåværende 

grønnstruktur og unngå videre oppdeling og splittelse av områdene.  Planområdet er i Grønn 
plakat angitt som “område uten grønnstruktur”. I retningslinjene til Grønn Plakat står det at 
for områder uten grønnstruktur skal det arbeides for å opprette en hensiktsmessig 

grønnstruktur. 
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Gjeldende reguleringsplaner 
Følgende reguleringsplaner gjelder for området: 11-Norderhov, 12-Hønen II, 13-Hønen II og 
24-Hønenjordet. Dette er gamle reguleringsplaner fra 1940- og 50-tallet, som ikke er gode 
nok styringsverktøy i dagens situasjon.   

3.4 Pågående planarbeid  
Reguleringsplan 335 “Rv. 35 Hønengata Jernbaneundergang – Hovkrysset”  
Statens Vegvesen har et pågående planarbeid for å bedre trafikksikkerheten og 
framkommeligheten for myke trafikanter i øvre Hønengata.  Reguleringsplanen ble 1. 
gangsbehandla 14.02.11, og vil bli fremmet til sluttbehandling våren 2012. Tiltakene som 
følger av planen vil bedre framkommeligheten på Fv. 35 mht. reisetid etter at tiltakene er 
gjennomført.  

Videre blir prinsippet at senere planer i området må regulere inn nødvendig areal for kryss ut 
fra de behovene utviklinga skaper. Dette vil også gjelde områdereguleringen for Øvre 
Hønengata øst, og senere detaljreguleringer. Vegvesenet har gitt uttrykk for at en ikke må 
vente til avskrivningsperioden på 10 år er gått med å gjøre endringer. 
 
Ringeriksbanen og E16  
Det arbeides nå med en felles konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen og E16, samt 
en kommunedelplan knytta til E16 (Skaret-Hønefoss). De to prosjektene påvirker hverandre 
gjensidig, og planleggingen av disse skal skje parallelt.  

Trasevalget for Ringeriksbanen er åpent, etter at Stortinget opphevet vedtaket om Åsa-
alternativet som eneste alternativ. Øvre Hønengata øst ligger i et område som kan være aktuelt 
som trase for ny Ringeriksbane. I forbindelse med utredningen av Ringeriksbanen er det også 
vurdert en ny holdeplass/stasjon ved Hønengata.  

Jernbaneverket forutsetter at eksisterende jernbane medtas i områdereguleringen av Øvre 
Hønengata øst, og videre at jernbanearealene her ivaretas i reguleringsplanen med arealformål 
som sikrer jernbanehensyn, jf plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2. Det er viktig at 
planleggingen sikrer en streng byggegrense mot jernbanen, som bør vurderes å kunne bli 
større enn 30 meter, med bakgrunn i den framtidige utviklinga av Ringeriksbanen.  
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4. UTVIKLING AV PLANOMRÅDET  

Utviklinga skal fremme livskvalitet, folkehelse og trygghet, barn og unges oppvekstsvilkår og 
tilrettelegge for sosiale nettverk og tilhørighet til nærmiljøet. Den framtidige utviklinga av 
Øvre Hønengata bør primært være som bydelssenter/nærsenter for den nordre delen av byen, 
med virksomheter som skal dekke de daglige behovene for befolkningen i nærområdet. 
Samtidig kan Hønengata dekke noen av funksjonene som et lokalsenter for befolkningen i 
Ådalen, på Hallingby, i Valdres og på Hadeland.  
 
Det er definert 3 overordna mål for planarbeidet, som videre er konkretisert i prinsipper for 
utvikling. Disse gjelder uansett hvilken alternativ utviklingsmulighet som velges.  
 
4.1 Hovedmål 
1. Forsterke Hønengata som bydelssenter/nærsenter for Hønefoss nord.  
2. Legge til rette for økt næringsvirksomhet.  
3. Miljømessig bærekraftig byutvikling.  
 
4.2 Utviklingsprinsipper  
1. Bydelssenter/nærsenter 

a) Et område med høy arkitektonisk kvalitet.  
 
  b) Utvikle gode møteplasser, byrom og områder for lek.  
      Det bør legges vekt på å etablere et bydelstorg.  
   
  c) Utvikle grøntstruktur.  
 
  d) Skape tilknytning til lokalmiljøet og en positiv identitetsfølelse blant innbyggerne.  
   
  e) Muligheter for lokal dagligvarehandel og tjenester.  
    
  f) Sikre barn og unges interesser.  
    
  g) Deler av området skal utformes med likeverdig tilgjengelighet for alle  
  (universell utforming). Dette gjelder både bygg, anlegg og uteområder.  

h) Parkering søkes lagt under bakken.  
 
2. Næringsvirksomhet 
  a) Legge til rette for hovedsakelig næringsvirksomhet, men også kontor, tjenesteyting, 
  lettere industri og boliger. Næringsvirksomheten bør være variert, og inkludere både 
  plasskrevende varer og detaljhandel. Næringsvirksomheten skal være uten 
  store miljøulemper, blant annet unngå tungtrafikk i området (kun varelevering).  
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 b) Legge til rette for en god tilkomst til området, både for gående, syklende og 
    kjørende, med parkeringsmuligheter.  

 
3. Miljømessig bærekraftig byutvikling 
  a) Utbyggingsområdet og transportsystem skal samordnes og utformes for å 
  fremme god stedsutvikling, effektiv og miljøvennlig transport og redusert 
  transportbehov. 
  Transportsystemet skal prioritere kollektivtrafikk, gående og syklende.  
   
  b) Bebyggelse, infrastruktur og uterom skal tilpasses framtidige klimaendringer, 
  herunder sikre frie og trygge flomveier. 
 
 c) Bærekraftig byutvikling med nærhet mellom boliger, arbeidsplasser og 
      handel/tjenestetilbud. Et større og bedre tilbud lokalt vil redusere transportbehovet.  
 
4.3 Alternative utviklingsmuligheter  
I tillegg til et 0-alternativ/dagens situasjon, har kommunen definert 2 alternative 
utviklingsmuligheter for Øvre Hønengata øst. Alternativene er prinsipielle retninger for 
utvikling av området. Formannskapet vedtok 23.08.11, sak 134/11 at alternativ 2 skal utredes 
videre.  

Alternativ 
 

Beskrivelse Konsekvenser 

0 Tilfeldig utvikling av området. 
Utviklinga fortsetter som i dag.  
En forholder seg til dagens 
reguleringsplaner.  
Enhver grunneier planlegger 
utvikling for sin eiendom, og kan 
gjøre dette i eget tempo. 
 

Tilfeldig og rotete utvikling hvor en 
ikke oppnår noen samhandlingseffekter.  
 
Det vil ikke kunne etableres et 
bydelssenter. 

1 Det legges til rette for utvikling ved å 
utbedre det som finnes i området, og 
bevare det meste av eksisterende 
bygg.  
 

En vil være bundet av eksisterende 
bygg, og det vil være vanskelig å få til 
parkering under bakken.  
 
Dette vil gjøre det vanskeligere å utvikle 
et helhetlig bydelssenter og få en god 
utnyttelse av området.   
 

2 Se bort fra eiendomsgrenser og se 
området i helhet.  
 
Dette kan innebære og fordele 
eiendommer ut fra en 
fordelingsnøkkel  
(se illustrasjon s. 14).  
 

En opprydding i området vil kunne gi 
bedre arealeffektivitet, og gjøre området 
mer attraktivt.  
 
Fortetting med kvalitet kan tilføre 
området noe positivt, og en bedre 
utnyttelse av arealene vil være en 
lønnsom investering på sikt.  
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Det skal vurderes hva som er aktuelt 
å ta vare på av eksisterende 
bygningsmasse.  
 
Vedlegg “skisseforslag alternativ 2”,  
viser et mulig konsept for utbygging.  

Hønengata blir et bedre sted å være.  
Prosessen fram til resultatene kan være 
utfordrende i og med at mange aktører 
er involvert. 
 
En opprydning vil inneholde en del ny 
bygningsmasse og en omlegging av 
trafikksystem og grøntområder 
uavhengig av det eksisterende. 
 

 

 

          Dagens 

           grunneiere 

 

 

 

          Helhetlig utvikling 

          Deltakelse fra grunneiere

          og interesserte.  

        

 

 

 

          Framtidig fordeling etter 

          prosess/plan. Rettferdig 

           fordeling av utvikling, fordeler 

          og kostnader.   

Utbygginga kan grovt deles opp i følgende elementer:  
1. Næringsarealer 
2. Boliger 
3. Infrastruktur og uteområder  
 (Gater, veier, torg, grøntstruktur osv.) 
4. Teknisk infrastruktur 
  (vann/avløp, el-tele, energi (fjernvarme), 
  kollektivtilbud osv.)  

Geografisk fordeling av de ulike elementene vil framgå av plankartet. Her må det vurderes 
ulike løsninger, blant annet med tanke på hvordan området kan deles opp innad. Det kan for 
eksempel være boliger i en del av området, og en kombinasjon av næring/bydelssenter i en 
annen.  
 

Grunneier GrunneierGrunneier 

223rtdf 

Prosess 

Grunneier Grunneier Grunneier
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5. PLANPROSESS, MEDVIRKNING OG FRAMDRIFT  

Kilde: planlegging.no   
 
5.1 Generelt om plantype og prosess 
Den nye planloven innførte områderegulering som en ny plantype. Områderegulering er en 
overordna reguleringsplan, iht. plan- og bygningsloven § 12-2: 

Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens 
arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise 
avklaringer av arealbruken.  
 
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre 
myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.  
 
For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder 
§ 4-2 andre ledd. 
 
En områderegulering er altså en kommunal plan, som gir muligheter for å etablere 
samarbeidsavtaler. Kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide 
forslag til områderegulering innenfor de rammer kommunen fastsetter.  

Områdereguleringen kan detaljeres tilstrekkelig til at rammene for byggesøknader er ivaretatt, 
og at detaljregulering derfor ikke er nødvendig. Dersom planen kun detaljeres for deler av 
området, vil det fastlegges i reguleringsbestemmelsene hvilke deler av områdereguleringen 
det kreves detaljregulering for.  
 
Planprosessen legges opp etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og 
bygningsloven. Forskriften innebærer at det som ledd i varsel og kunngjøring av oppstart av 
planleggingen, skal utarbeides et forslag til planprogram. Dette forslaget legges ut til offentlig 
ettersyn, samtidig med varsling og kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Etter 
høringsperioden skal ansvarlig myndighet fastsette programmet, herunder hvilke alternativ 
som skal utredes videre. Ansvarlig myndighet i denne saken er Ringerike kommune.  

Fastsatt planprogram skal ligge til grunn for utarbeidelsen av planforslag med 
konsekvensutredning (KU). Planprogrammet skal klargjøre premisser og rammer for 
planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i 
planforslag (og KU).  
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Forskriften stiller prosess- og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige 
virkninger. Det er i hovedsak planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes. 
Høringen av planprogrammet er en viktig arena for å avklare dette. Ansvarlig myndighet skal 
avgjøre om utredningsplikten er oppfylt.  
 
Neste fase i planprosessen er utarbeiding av planforslag med plankart og bestemmelser, 
sammen med en planbeskrivelse og saksframstilling. I planforslaget legges det stor vekt på 
beskrivelsen av konsekvensene (konsekvensutredningen), som skal utarbeides på bakgrunn av 
det fastsatte planprogrammet. Alle vesentlige virkninger av planforslaget vil bli gjort rede for.  

5.2 Mandat og organisering  
Ringerike kommune har invitert grunneiere og næringsdrivende i området til et samarbeid 
gjennom å starte en prosess med en områderegulering (jf. pbl § 12-2). Planarbeidet skal skje i 
regi av Ringerike kommune, i samarbeid med hjemmelshavere. Planforslaget skal utarbeides 
av Ringerike kommune, og vil bli forelagt de politiske organer i kommunen på ordinær måte. 
 
Forslagsstiller / eier av planen:   Ringerike kommune 
Planmyndighet:     Ringerike kommune 
Ansvarlig myndighet KU:    Ringerike kommune 
 
Myndigheter med innsigelsesrett:   Statens vegvesen 
       Fylkesmannen i Buskerud 
       Buskerud Fylkeskommune 
       Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
       Jernbaneverket  
       Riksantikvaren 

5.3 Medvirkning 
Regelverket om konsekvensutredninger sikrer at man i store og viktige plansaker får en bred 
medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet 
gis det anledning til å påvirke hvilke spørsmål som er viktige og bør utredes. I den videre 
saksgangen hvor det endelige planforslaget med tilhørende KU skal behandles administrativt 
og politisk, vil det også være en åpen prosess, som i andre saker etter plan- og bygningsloven.  

Grunneierne i planområdet skal ha muligheter til å medvirke. Det er et overordna mål i 
planarbeidet å styrke Hønengata som bydelssenter. Derfor er det viktig at alle berørte skal få 
muligheten til å mene noe om utviklingen av sitt senterområde. Det skal sikres medvirkning i 
planen fra lokalmiljøet og beboere i bydelen. I tillegg skal det sikres medvirkning fra barn og 
unge i Hønefoss, i samråd med barnerepresentanten. Kommunen er ansvarlig for at 

planprosessen blir tilrettelagt og organisert slik at barn og unge som berørt part gis 

anledning til å medvirke (Rundskriv T-2/08).  
 
Kartlegging av interessegrupper og valg av metode for medvirkning bør utføres i god tid før 
planforslaget fremmes til førstegangs behandling.  
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5.4 Planprosessen – framdrift  

Faser i planarbeidet Samarbeid og medvirkning 

 

Politisk 

behandling 

Framdrift 

Forhåndshøring  
 

Sendes til:  
- Grunneiere 
- Næringsdrivende 
- Regionale myndigheter 

 Høsten 2010 

Avklaringer Møte med grunneiere  Mars 2011 
Forslag til planprogram på 
begrensa høring 

Sendes til grunneiere  Mai 2011 

Politisk oppstart av 
planarbeidet, samt vedtak 
om å sende planprogram på 
høring og offentlig ettersyn. 

 Hovedkomiteen  
Formannskapet  

22.08.11 
23.08.11 

Høring og offentlig ettersyn 
av oppstart samt 
planprogram.  

Sendes til:  
- Regionale myndigheter 
- Berørte parter 
Annonseres i Ring blad.  
Oppfordre til engasjement 
fra aktuelle brukergrupper 

 
 
 
 

September – 
oktober 2011 
 
 
 
 

Fastsetting av planprogram.   Hovedkomiteen 
Formannskapet 

April 2012 

Avklaring av 
samarbeidsform, mulig 
arbeidsfordeling og evt. 
kostnadsdeling.  

Møte med grunneiere –  
evt. avtaler.  

 April - mai 
2012 
 

Utarbeiding av planforslag 
og konsekvensutredning 
(planbeskrivelse, plankart, 
planbestemmelser) 
 

- Innsamling av kunnskap 
- Befaring, registrering, 
analyse 
- Bearbeide innkomne 
merknader ved oppstart 
- Drøfting med fagetater og 
berørte parter 
- Evt. møte i planforum 
  

 Videre 
framdrift er 
vanskelig å 
forutsi, og er 
avhengig av 
innspill fra 
parter og 
regionale 
myndigheter.  

1. gangsbehandling av 
planforslag og 
konsekvensutredning.  

 
 
 

Hovedkomiteen 
Formannskapet 

 

 
Høring og offentlig ettersyn 
av planforslag inkl. 
konsekvensutredning  
 

Sendes til:  
- regionale myndigheter   
- berørte parter.  
Annonseres i Ring blad 
Informasjonsmøte 

 I god tid før 
frist for 
merknader.  

Bearbeiding planforslag 
(behandling av innkomne 
merknader) 

   

Sluttbehandling av 
planforslag.  

 Hovedkomiteen 
Formannskapet 
Kommunestyret 
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6. UTREDNINGSPROGRAM  
 
For planer som omfattes av forskrift om konsekvensutredning stilles det krav til at 
virkningene av planforslaget skal vurderes og beskrives. Det skal være fokus på vesentlige og 
beslutningsrelevante konsekvenser. Konsekvensutredningen skal så langt som mulig basere 
seg på foreliggende kunnskap og oppdatering av denne. Innhenting av ny kunnskap skal 
begrenses til de spørsmål som er relevante i forhold til behandlingen av planen. Alle 
konsekvenser vil bli vurdert opp mot et sammenligningsalternativ, som er en framskrivning av 
dagens situasjon, men uten den aktuelle utviklinga: 0-alternativet.  

Konsekvensene skal vurderes med tanke på hele vurderingsområdet (stipla avgrensning s. 5).  
 
6.1 Rammer og føringer 
Tiltakets forhold til overordna rammer og føringer (lovverk, rikspolitiske retningslinjer, 
regionale og kommunale planer) skal beskrives. 
 
6.2 Vernehensyn 
Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
Kulturminner, kulturmiljø og landskapsverdier skal beskrives, og virkningen av 
nullalternativet og ulike utbyggingsmønstre skal vurderes. Buskerud fylkeskommune kjenner 
ikke til automatisk fredete kulturminner på stedet. Ringerike kommune har gjort en 
kulturminneregistrering, hvor noen av bygningene innen planområdet er registrert med 
middels og høy verdi.  
 
6.3 Forurensning, risiko og sårbarhet 
Forurensning i grunnen  
Forurensning i grunnen skal kartfestes og beskrives.  

Støy- og luftforurensning  
Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra Hønengata og jernbanen. Økt trafikk på grunn av 
utbygginga samt generell trafikkvekst vil kunne medføre forverrede støyforhold i området. 
Det skal utarbeides et oppdatert støysonekart som viser eventuelle endringer i støy for 
eksisterende bebyggelse i og utenfor planområdet. Dersom det foreslås tiltak for å redusere 
støy, skal virkningene beregnes og effekt av tiltak vises på kart.  
Det skal gjøres en vurdering av luftkvaliteten. Forholdet til Ringerike kornsilo skal omtales.  

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse iht. § 4-3 i plan- og bygningsloven. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egna 
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Relevante problemstillinger skal vurderes nærmere i ROS-analysen, men antas å være knytta 
til fare for ulykker på transportnett, radon, grunnforhold og støy. Farene skal beskrives, og det 
skal redegjøres for sannsynligheten for de ulike ulykkene og konsekvensene av dem skal 
beskrives. Der det anses som nødvendig skal forebyggende eller avbøtende tiltak beskrives.  
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6.4 Teknisk infrastruktur 
Transport og trafikk  
Det må utarbeides en transportanalyse som vurderer foreslått utbygging opp mot regional og 
nasjonal arealpolitikk, samt lokale forhold. Trafikksikkerhet, trafikkavvikling og påvirkning 
på veinettet utenfor planområdet ved valg av ulike utbyggingsalternativer skal beskrives. KU 
skal inneholde forslag til tiltak for å øke trafikksikkerheten og lette trafikkavviklingen. Behov 
for rekkefølgebestemmelser må utredes.  
 
Hønengatas rolle i regional sammenheng og utbyggingsvolum har betydning for total 
trafikkgenerering. Dagens virksomheter fører med seg en del trafikk til området. Trafikkbildet 
er uoversiktlig, med mange avkjørsler og store parkeringsarealer. Økt utnyttelsesgrad og 
etablering av mer næringsvirksomhet vil kunne føre til økt trafikk til området.  

Tiltakets betydning for beboere i området skal beskrives, både i anleggsperioden og ved 
permanent situasjon. Dette må utredes spesielt med tanke på trafikksikkerhet, trafikkavvikling 
og trafikkstøy. Tiltakets betydning for trafikksikkerheten for barn på veg til skole skal 
beskrives.  
 
Kollektivdekning 
Det er viktig å ivareta gode kollektivløsninger både lokalt og for pendlere. Ulike løsninger for 
kollektivdekning skal vurderes.  
 
Jernbane 
Eksisterende jernbane skal ivaretas i planen med arealformål som sikrer jernbanehensyn. 
Hensynet til en framtidig Ringeriksbane må ivaretas, og med bakgrunn i dette må det vurderes 
om bygge- og anleggsgrensa mot jernbanen bør være større enn 30 meter. Det må tas høyde 
for en dobbeltsporet Ringeriksbane. 

Generelle sikkerhetshensyn mot jernbanen må vurderes og ivaretas. Jernbaneverket kan ikke 
tillate nye usikra planoverganger eller økt ferdsel langs jernbanespor og over eksisterende 
usikrede planoverganger. Det må utredes hvorvidt det er behov for ny kulvert/bro for kryssing 
av jernbane, og/eller sikkerhetsgjerde.  
 
Parkering 
Ringerike er en langstrakt kommune, og Hønengata skal blant annet betjene områder som 
Ådalen og Hallingby. I tillegg skal området ha næringsvirksomhet med mer plasskrevende 
varer. Det vil da være viktig med en funksjonell parkeringsløsning.  

Ulike løsninger for parkering skal undersøkes, blant annet med tanke på hvor stor andel og 
hva slags type parkering som bør legges under bakken. Her skal forskjellene mellom kort- og 
langtidsparkering omtales. Med korttidsparkering menes inntil 30 minutter.  

Arealene på bakken bør brukes til å skape gode byrom som gjør området til et bedre sted å 
være. Undersøkelser viser at for hver parkeringsplass som fjernes, kommer det 2 personer 
som oppholder seg i området (Gehl Architects).  
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Atkomst 
Det skal vurderes hva som vil være beste atkomst inn i området.  

Tilgjengelighet og bevegelsesmønstre 
Internt gate- og veinett for gående, syklende og kjørende skal beskrives. Det skal redegjøres 
for hvordan dette henger sammen med det eksterne veinettet, og for forhold til universell 
utforming, behov for uformelle møteplasser og folkehelse. Det skal redegjøres for hvordan 
planforslaget tar hensyn til prinsipper for universell utforming / tilgjengelighet for alle.  

Overvannshåndtering 
Det skal redegjøres for løsninger for lokal håndtering av overvann, og tilpasning til framtidige 
klimaendringer. Det er i dag et eldre felles overvannsystem i Hønengata. Dette har for lite 
kapasitet og bør oppgraderes.  

Annen teknisk infrastruktur 
Eksisterende vann- og avløpsanlegg, anlegg for fjernvarme, el- og IT skal beskrives. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Hønefoss Fjernvarme AS. Alle bygg over 
1000 kvm. har tilknytningsplikt. Ulike energiløsninger skal vurderes.  
 
6.5 Byutvikling, bebyggelse og byrom  
Rolle i Hønefoss og regional sammenheng 
Det skal redegjøres for Øvre Hønengata Øst sin framtidige rolle i Hønefoss, og i regional 
sammenheng. Hva slags område skal Hønengata bli?  

Grønnstruktur  
Det skal redegjøres for forslag til ny grønnstruktur, herunder se på muligheten for tilknytning 
til øvrige stier og grøntområder (f.eks. stien til Hovsenga). Muligheten for å krysse jernbanen 
med kulvert mot Hovsenga skal vurderes. I den grad grøntområder i plan- og influensområdet 
vil bli berørt, for eksempel gamle trær, må det som en del av planarbeidet redegjøres for 
hvordan prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  

Torg, møteplasser og uteområder 
Det skal utarbeides plan for det offentlige rom, hvor det redegjøres for:  
- Behov for allment tilgjengelige møteplasser.  
- Størrelse og tilgang til møteplasser.  
- Forholdet til gang/sykkelveinettet og interne gangforbindelser som knytter området sammen.  

Handel og service 
Det er ønskelig å legge til rette for handelsvirksomheter innenfor planområdet. Det er starta 
opp et arbeid med en overordna handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss. Analysen skal 
se handel og byutvikling i sammenheng, og nyttes som grunnlag for videre byutvikling i 
Hønefoss. Konklusjonene fra analysen vil kunne få betydning for planarbeidet i Hønengata, 
og behovet for en handelsanalyse lokalt for øvre Hønengata øst må vurderes ut fra resultater 
fra den overordna analysen. En eventuell lokal handelsanalyse må ta utgangspunkt i den 
overordna analysen.  
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6.6 Samfunn  
Miljø 
Det skal vurderes hvilke konsekvenser utbygginga har for klimagassutslipp. Konsekvenser for 
klimagassutslipp skal vurderes for energi i bygg, arealbruk og transport. Ulike løsninger for 
klimatilpasning skal vurderes. Andre miljømessige konsekvenser skal også vurderes.  

Næringsliv og sysselsetting 
Det skal redegjøres for forventa antall arbeidsplasser innenfor planområdet, både offentlige og 
private. Det skal redegjøres for hvilke muligheter og konsekvenser utbygginga gir for 
næringsliv i området og for det offentlige.  

Folkehelse 
Mulige helsemessige og sosiale konsekvenser av framtidig utbygging skal beskrives. Dette 
innebærer hvordan den fysiske planleggingen tilrettelegger for fysisk aktivitet, sosiale 
møtesteder, trygghet i forhold til trafikk og kriminalitet og tilgjengelighet for alle. 
Konsekvenser skal vurderes i forhold til fastsatte mål i “Strategi for folkehelse i Buskerud 
2010-2014”.  

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Utbyggingas konsekvenser for barn og unges oppvekstsvilkår, herunder areal for lek, skal 
utredes. Det skal gis en oppsummering av konsekvenser.  

Konsekvenser i anleggsperioden 
Antatt utbyggingsrekkefølge og miljøbelastning for nærområdet og langs veinettet i 
anleggsperioden skal vurderes. Eventuelle avbøtende tiltak for å begrense skadevirkninger av 
utbygging for omgivelsene skal beskrives. Det skal vurderes å legge opp til etappevis 
utvikling av planområdet, og på denne måten unngå lange byggeperioder og negative 
konsekvenser for næringsdrivende og andre i området.  
 
6.7 Gjennomføring av planlegging og utvikling  
Samarbeidsform 
Det videre arbeidet skal skje i samarbeid med grunneierne innen planområdet. For kommunen 
ville det vært det beste å forholde seg til en part som representerer alle grunneierne. Dette har 
foreløpig vist seg å være vanskelig. Det må gjøres en vurdering av hvordan videre planlegging 
og utvikling skal organiseres. Det bør opprettes ei arbeidsgruppe hvor grunneiere kan delta 
med en representant hver, sammen med representanter fra kommunen. Det bør også jobbes 
mot å utarbeide en avtale om kostnadsdeling.  

Ulike juridiske virkemidler bør vurderes. Den nye plan- og bygningsloven gir mulighet til å 
stille krav om felles planlegging gjennom å fastsette en hensynssone i henhold til § 11-8 e:  
“Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- eller 

eierformer samt omforming og fornyelse. Bestemmelser til denne sonen kan fastsette at flere 

eiendommer i et område skal undergis felles planlegging og at det skal brukes særskilte 

gjennomføringsvirkemidler. (…)”  



22 

 

I reguleringsbestemmelsene kan det i henhold til plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 13, 
settes krav om fordeling av arealverdier og kostnader ved ulike felles tiltak innenfor 
planområdet i henhold til jordskifteloven.  

Finansiering 
Gjennomføringen forutsettes i all hovedsak å skje i privat regi, basert på privat finansiering. 
Områdereguleringen, samt eventuelle påfølgende detaljreguleringer, med 
rekkefølgebestemmelser, bør være grunnlaget for å sikre finansering gjennom 
utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelsene og utbyggingsavtalen må utformes i et 
samspill, slik at utbyggingsavtalene konkretiserer hvordan tiltakene i 
rekkefølgebestemmelsene skal gjennomføres.  

 


