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1. INNLEDNING 

Ringeriksregionen kan forvente en sterk befolkningsvekst i årene som kommer dersom 

realisering av nye samferdselsprosjekter knytter regionen nærmere Oslos voksende bolig- og 

arbeidsmarked. Bare i Oslo og Akershus tilsier SSB prognoser en befolkningsvekst på 300-

400.000 nye innbyggere fram mot 2030. Ringeriksregionen ligger i utkanten av dette 

vekstområdet i dag, men bedrede kommunikasjoner kan endre dette. 

 

Rambøll har på oppdrag for Ringerike utvikling AS vurdert hvilken betydning 

samferdselsprosjektene vil få for regionen. I tillegg er det gjennomført en fortettingsanalyse med 

sikte på må avdekke potensialet for utvikling av bolig- og næringsområder innenfor eksisterende 

byggesone. Intensjonen med arbeidet har vært å skape et grunnlag for utvikling av strategier for 

bolig- og næringsutvikling. Slik kan regionen stå bedre rustet til å møte endrede 

rammebetingelser, og utnytte dette til å skape gode kommuner. 

 

Denne rapporten tar for seg fortettingsanalysen, gjennomført for by- og tettstedsområdene 

Hønefoss, Vik og Nesbakken. Rapporten beskriver fortettingspotensialet i sentrums- og 

kollektivnære områder, vurderer områdenes egnethet, og kommer med anbefalinger for videre 

strategiarbeid. I tillegg er det gjort overordnede vurderinger av tettstedsstruktur, 

senterdannelser og funksjonsfordeling. Som vedlegg til rapporten følger kart med oversikt over 

hvilke arealer som er vurdert, og en tabell over utbyggingspotensial på hver enkelt delområde.  

 

 

Områdene som er analysert 

Nesbakken 

Hønefoss 

Vik 
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2. METODE 

I dette oppdraget har vi søkt å bruke en metode som ikke kun beregner et teoretisk 

fortettingspotensial, men som tar utgangspunkt i eksisterende by- og tettstedstruktur, samt 

tidligere praksis med fortetting. Slik har vi søkt å gjøre analysene relevante i forhold til 

kommunenes videre planarbeid. Figuren under viser stegene i metodikken som er benyttet: 

 

 

2.1 Velge ut områder 

I arbeidet har vi tatt utgangspunkt i at Hønefoss, Vik og Nesbakken utvikles på en slik måte at 

sentrumsnære arealer utnyttes bedre. Videre har vi lagt opp til byplangrep som bygger opp et 

reisemønster som er mer basert på kollektivtrafikk, sykkel og gange. En forbedret 

jernbanetilknytning til Hønefoss vil være en viktig drivkraft for befolkningsvekst og 

næringsutvikling. Vi har derfor lagt til grunn at framtidig arealutvikling bør bygge opp under en 

slik jernbanesatsing. 

 

Videre har vi gjort antakelser om rekkefølge på utvikling av områder. Her har vi søkt å ta hensyn 

til usikkerhet rundt detaljert utforming av framtidig vei- og jernbanesystem. Et hovedprinsipp har 

vært å fortette og transformere fra sentrum og ut, og ikke legge opp til unødvendig byspredning.  

 

I søket etter arealer har vi benyttet oss av informasjon fra administrasjonene i kommunene, 

befaring i alle tre kommunene og ortofoto. 

2.2 Vurdere potensial 

Med utgangspunkt i forutsetninger om byplangrep, har vi kategorisert soner med hensyn på 

blanding av funksjoner. Her har vi søkt å definere områder med funksjonsblanding, områder med 

primær bolig og noe næring, samt rene boligområder.  

 

Kategoriene som er brukt er: 100% næring, 50% næring / 50% bolig, 25% næring / 75% bolig, 

100% bolig 

 

Vi har benyttet eksempler fra eksisterende bebyggelse for å finne stedstypisk arealutnyttelse. 

Normalt vil en i beregningen av prosentandel bebygd areal (% BYA) ta med parkeringsareal og 

likende. Vi har forenklet dette og kun sett på fotavtrykket til eksisterende og framtidig 

bebyggelse. I resten av denne rapporten vil vi henvise til denne forenklede varianten av 

utnyttelsesgrad når vi bruker % BYA.  

 

Vedlegg 5 viser områder i Hønefoss vi har benyttet til å finne typiske utnyttelsesgrader. Figuren 

og tabellen under viser noen av disse områdene med tilhørende utnyttelsesgrader: 

•Forutsetninger om byplangrep 

•Vurdering av utbyggingsrekkefølge 

•Arealsøk 

1. Velge ut områder 

•Definere bruk (sentrum, bolig, næring) 

•Definere utnyttelsesgrad, høyder og boligstørrelse 
2. Vurdere potensial 

•Vurdere mulig konflikter 

•Vurdere andre forhold som har betydning for 
gjennomføring 

3. Vurdere egnethet 
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1. 4040 tomt,  

2086 grunnflate 

BYA* 51 % 

 

2. 6904 tomt 

3764 grunnflate 

BYA* 54 % 

 

3. 6136 tomt 

3653 grunnflate 

BYA* 59 % 

 

9. 31626 tomt 

6739 grunnflate 

BYA* 21 % 

BYA* omfatter kun 

bygningenes fotavtrykk 

Eksempler på utnyttelsesgrad i eksisterende byggeområder 

 

I fortettingsanalysen har vi benyttet utnyttelsesgrader på mellom 20% og 50%, avhengig av hva 

slags område som er vurdert.  Videre har vi satt antatt bygningshøyde fra to til fire etasjer med 

tilbaketrukket femteetasje, samt lagt til grunn gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 90 m2.   

 

Det er vesentlig å være klar over at vi her har operert med sekkekategorier, og at i pratisk 

planlegging vil utnyttelsesgrad, høyder og leilighetsstørrelser variere. Vi vurderer det imidlertid 

slik at med de forutsetningene vi legger til grunn, får vi ut moderate anslag på 

fortettingspotensial. 

 

I noen delområder som er vurdert eksisterer det bygninger i dag. Disse arealene er ikke trukket 

fra beregnet fortettingspotensial.   

2.3 Vurdere egnethet 

Alle delområdene er vurdert i forhold til egnethet. Vi har her valgt en enkel tilnæring for å gi en 

samlet oversikt over eventuelle forhold som kan vanskeliggjøre realisering av fortetting og 

transformasjon.  

 

Følgende forhold er vurdert: 
 Konflikt i forhold til kulturminner og kulturmiljøer (Kilde: Riksantikvarens NB!-register, 

SEFRAK-registeret over bygninger eldre enn 100 år og www.kulturminnesok.no) 

 Konflikt i forhold til natur og friluftsliv(Kilder: Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, 

kommuneplanene) 

 Usikkerhet pga framføring av framtidig jernbane og vei (Kilde: KVU for Ringeriksbanen og 

Jernbaneverkets høyhastighetsutredning)  

Resultatet er presentert i tabellform i kapittel 5. 

 

I de fleste områdene er det eksisterende bebyggelse eller virksomheter. Dette varierer fra lavt 

utnyttede arealer til områder med nylig realiserte bygninger, for eksempel bilforretninger. Vi har 

derfor ikke vurdert egnethet i forhold til dette temaet, men trukket inn forhold rundt drøfting av 

eksisterende bebyggelse der det har vært relevant i kapittel 4.  

http://www.kulturminnesok.no/
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3. VALG AV HOVEDGREP 

3.1 Hønefoss  

Kollektivbasert utbygging - Kollektivtransport, gang og sykkel er utgangspunktet for denne 

fortettingsanalysen. Hønefoss har en utfordring knyttet til bilbruk, med mye trafikk gjennom 

sentrale deler av byen (se egen samferdselsanalyse). Dette kan delvis løses gjennom å bygge 

nye veiforbindelser og lede trafikken utenom de mest belastende strekningene. Med den sterke 

befolkningsveksten som er ventet i kommunen vil imidlertid ikke veibygging alene løse byens 

transportbehov. Et effektivt og attraktivt kollektivsystem, både internt i byen og for pendlere, er 

en forutsetning for å skape bedre bymiljø og mer effektiv trafikkavvikling.  

 

Nord-søraksen - en betydelig andel av byens innbyggere og arbeidsplasser er i dag konsentrert 

rundt en nord-sørakse som strekker seg fra Hvervenmoen via Osloveien, sentrum og Hønengata. 

Strekningen er selve ryggraden i transportsystemet gjennom Hønefoss, men har stor 

trafikkbelastning. Det er ventet at denne belastningen vil øke i årene som kommer. Deler av 

trafikken vil kunne ledes utenom byen via nye veiforbindelser, men en vesentlig andel av 

trafikken er interne reiser som er vanskelig å lede bort fra gatene, nettopp fordi virksomhetene 

og boligene er selve målpunktet for turen. Selv om trafikken er en betydelig utfordring for byen, 

representerer den også en mulighet. Med en stor andel boliger, arbeidsplasser og handel er nord-

søraksen det beste utgangspunktet for å overføre korte bilturer til gang, sykkel eller 

kollektivtransport. I dag har bilen prioritet i store deler av aksen, men dersom man skal redusere 

trafikken og skape bedre bymiljø må det prioriteres annerledes. En slik prioritering er lagt til 

grunn for dette arbeidet. Ikke fordi det var én av mange muligheter, men fordi det er den eneste 

muligheten dersom Hønefoss skal håndtere befolkningsveksten og samtidig ha et godt bymiljø.  

 

Utbyggingsmønster - i grove trekk kan man snakke om to typer av utbyggingsmønster: fortetting 

eller tettstedsutvidelse. Krakstadmarka er et eksempel på sistnevnte, en utbygging som brer seg 

utover fremfor å vokse innover. I Hønefoss er det ikke mangel på areal - tvert i mot har byen et 

betydelig fortettingspotensial innenfor dagens byggesone. Fortetting vil være en forutsetning for 

å heve byens attraktivitet. Befolkningsveksten er i så måte en unik mulighet til å forbedre byen 

gjennom å fylle mange av de tomrommene som parkeringsplasser og utflytende næringsområder 

opptar i dag. Gjennom å satse på fortetting i nord-søraksen gir man et bedre grunnlag for 

kollektivtransport, samtidig som man revitaliserer de mest sentrale delene av byen. Fordi 

fortettingspotensialet er så stort, vil i prinsippet nordsør-aksen alene være nok til å ta unna 

behovet for nye boliger og næringsvirksomhet i lang tid fremover. Erfaringsmessig gjør man ofte 

litt "både-og", ved at man fortetter, samtidig som man utvider tettstedsgrensen. På denne måten 

oppnår man ikke den effekten som fortetting kan gi, ved at stadige utvidelser som oftest blir 

bilbasert og dermed svekker mulighetene for å overføre folk fra bil til kollektiv eller gang/sykkel. 

For Hønefoss, som har et store fortettings- og transformasjonsområder, vil det derfor være en 

fordel om en størst mulig andel av veksten kommer innenfor eksisterende tettstedsgrense. 

3.2 Hvor og hvordan kan man fortette på Hønefoss?  

Vedlegg 2 angir seks delområder som hver kan ha flere soner avhengig av hvilke funksjoner og 

hvilken utnyttelse de innehar i dag. De seks sonene er Hønefoss nord, Hønefoss sør, Hønefoss 

vest, sentrum, Hvervenmoen og Krakstadmarka. Sistnevnte er ikke en del av fortettingsanalysen, 

ettersom området representerer en byutvidelse, og behandles derfor noe annerledes. De øvrige 

områdene gjennomgås her, og en sammenstilling av de viktigste punktene er vist i Vedlegg 1.  

 

Hønefoss nord - området langs Hønengata er i hovedsak satt sammen av tre ulike typologier - 

enhetlige boligområder, storskala næringsområder og blandingsområder. Boligområdene innehar 

til dels store kvaliteter, og det vil være en utfordring å fortette disse ytterligere. Heller ikke fra et 
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kommersielt ståsted er det sannsynlig at det er særlig interesse for fortetting som innebærer 

oppkjøp og riving av eneboliger. Det er heller ikke et arealbehov som tilsier at man bør gå løs på 

denne type områder. Næringsområdene er en blanding av industri, handel og kontor. Typisk for 

disse områdene er store parkeringsarealer og lav utnyttelse. Fortetting er derfor en høyst aktuell 

strategi. Blandingsområdene representerer en utfordring fordi de bidrar til at ulike virksomheter 

flyter utover, fremfor at de konsentreres på ett sted. Deler av Hønengata har derfor fått et noe 

"rufsete" uttrykk, og virksomhetene langs gaten bidrar til å forringe en del av de kvalitetene som 

boligområdene innehar. En strategi hvor man rendyrke boligområdene og samler publikumsrettet 

virksomhet vil være en fordel.  

 

 

Kolbotn - fortetting når alternativene er få - blokkbebyggelse erstatter eneboliger fra 60- og 70-tallet. 
Foto: Petter Bogen Arkitektkontor 

Dersom handel konsentreres til et avgrenset område langs Hønengata gir dette mulighet for et 

mer urbant uttrykk og kortere avstander. Dermed reduseres reiseaktiviteten mellom butikkene, 

og muligheten for byliv øker. Et nordre bydelssenter bør ikke være for stort. Strekningen langs 

Hønengata, mellom jernbanen og Dronning Ragnhilds vei, vil trolig være tilstrekkelig for handel 

og publikumsrettet virksomhet. Et større område kan bli vanskelig å fylle. Det er også viktig at et 

bydelssenter innehar funksjoner som dekker behovet til lokalbefolkningen, og ikke at det 

etableres et stort antall virksomheter i konkurranse med sentrum.  Området øst for Hønengata 

kan imidlertid inneholde annen type næringsvirksomhet enn handel, gjerne i kombinasjon med 

bolig. Nord og sør for Nordre sentrum rendyrkes derimot boligområdene for å avgrense både 

Hønefoss sentrum og det nordre bydelssenteret.  

 

Sentrum - Sentrumsområdet er i dag stort i forhold til innbyggertallet, og det er en utfordring å 

skulle fylle hele sentrum med aktiviteter som skaper levende gater og byrom. Selv om det er 

ventet sterk befolkningsvekst i kommunen vil sentrumsområdet være tilstrekkelig stort for lang 

tid fremover. Det vil derfor være krevende å skape godt byliv dersom man utvider sentrum før 

man har fylt opp ledige arealer innefor eksisterende sentrumsstruktur (avgrensing av sentrum er 

vist på vedlegg 1 med rød stipling).  

 

Sentrumsområdet preges av kontrasten mellom den historiske byen, næringsområder fra byens 

industriperiode, bilbaserte næringsbygg med store parkeringsarealer, og nyere 

fortettingsprosjekter. De mest sentrale delene av sentrum har mange kvaliteter, urbanitet og et 

velfungerende byliv på gateplan. Det samme gjelder for Nordre torg hvor historiske bygninger, 

gatene og elven gir et særpreget bymiljø. De to næringsområdene på hver side av Hønefoss bru 

gir mulighet for å trekke sentrum nordover og knytte Nordre torg og sentrum bedre sammen. 

Potensialet for boliger og arbeidsplasser er også stort på disse arealene. Stort fortettingspotensial 

finner man også i kvartalene sør og øst for torget, mellom Kongens gate og Holmboes gate. I 

dette området dominerer parkeringsplasser, ledige tomter og til dels utdatert bygningsmasse. 

Muligheten for å heve sentrums attraktivitet er i stor grad knyttet til transformasjon og fortetting 
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av disse kvartalene. I øvrige områder finnes det ledige arealer litt her og litt der, som utvilsomt 

vil kunne løfte sentrums attraktivitet om de ble bebygd på en god måte, men som ikke alene 

representerer et stort fortettingspotensial.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentrum - nyere fortettingsprosjekter med ulike utnyttelse 

 

I sentrum er det flere behov som skal ivaretas med hensyn på eksisterende bebyggelse, 

trafikkavvikling og ulike funksjoner. Noen deler av sentrum vil tåle en høy utnyttelse, hvor det er 

mulig å innpasse høyere bebyggelse enn i den historiske bykjernen. I analysen er det derfor 

differensiert mellom områder utenfor det historiske sentrum, hvor utnyttelsen kan være noe 

høyere, og områder hvor hensynet til den eldre bebyggelsen tilsier lavere utnyttelse.    

 

Hønefoss vest - I et lengre perspektiv er Hønefoss vest et interessant område med sikte på å 

skape en tredje vekstretning for byen. Området ligger sentralt i forhold til jernbanestasjonen og 

sentrum, men forbindelsen til omkringliggende bydeler er en utfordring. Hva som skjer i dette 

området er avhengig av hva som skjer med jernbanen. For Hønefoss vil det være avgjørende at 

Ringeriksbanen stopper sentralt i byen dersom man skal utnytte det potensialet som jernbanen 

representerer. I så måte er dagens stasjonsplassering ikke ideell, men kanskje bedre enn 

alternativene ettersom det vil være vanskelig å innpasse en ny stasjon nærmere sentrum.  

 

Gitt at stasjonen blir liggende der den er i dag gir dette store muligheter for omkringliggende 

områder. Gamle næringsområder på nordsiden av stasjonen representerer et betydelig potensial 

for byutvikling, og vil på lang sikt være en mulig utviklingsretning for sentrum. Avgjørende for en 

slik utvikling er koblingen til sentrum. En forbindelse hvor sentrumsgatene strekkes vestover og 

kobles på et fremtidig gatenett ved jernbane, er sammen med oppgradering og tilrettelegging for 

gående og syklende, første brikke i å knytte områdene bedre sammen. Den sentrale 

beliggenheten tilsier også at området gis en høy utnyttelse, med blanding av boliger og 

arbeidsplassintensiv næringsvirksomhet. Kanskje vil området en gang kunne bli et nytt "Vestre 

torg" - en tett by like ved sentrum og jernbanen, som spiller på de omkringliggende 

naturkvalitetene som eleven og grøntdragene representerer. Foruten et nytt "Vestre torg" vil det 

også være mulig å se på fortetting i eksisterende boligområder nord for Soknedalveien. 

Områdene har i dag lav utnyttelse, og kan med fordel fortettes for å styrke kollektivgrunnlaget 

og tydeliggjøre avgrensingen til grøntkorridorene.  

 

Hønefoss sør - området har mange fellestrekk med Hønefoss Nord, men færre boliger og en stor 

andel plasskrevende varehandel. Området ligger sentrumsnært, og utvikling av et eget 

bydelssenter bør i enda større grad enn i nord konsentreres til et avgrenset område. Høyskolen 

representerer i så måte en mulighet for å gjøre deler av Osloveien til et noe mer bymessig strøk, 

med studentboliger og virksomheter rettet mot studentene.  

 

Næringsområdene er store og ligger sørvvest i bydelen. Disse har et enhetlig preg og 

transformasjon vil være krevende. Realistisk sett er det særlig de nordre områdene som har 

størst potensial for transformasjon. Det vil være en fordel om storparten av disse områdene 

transformeres til bolig. På den måten vil flere ha gang- og sykkelavstand til sentrum, og 

grunnlaget for kollektivtransporten styrkes. Sammenliknet med Hvervenmoen har det oppstått 
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en omvendt situasjon av det man kanskje kunne ønske seg. Plasskrevende varehandel kunne 

med fordel vært lagt lengre borte fra sentrum, slik at kontorer og annen arbeidsplassintensiv 

virksomhet kan etableres nært sentrum og kollektivtransport. Det er imidlertid ikke realistisk å 

snu denne utviklingen med det første, og en stor del av virksomhetene i dette området vil trolig 

ligge der i mange år fremover. Fokus bør derfor i større grad ligge på fortetting av eksisterende 

områder, og transformasjon av arealer hvor næringsetablering er mindre attraktivt. 

 

Hvervenmoen og Krakstadmarka - områdene representerer en utvidelse av tettstedsgrensen, og 

regnes således ikke som fortetting. Vi har likevel gjort en grov vurdering av potensialet for 

henholdsvis næring (Hvervenmoen) og bolig (Krakstadmarka). Intensjonen med dette er å skape 

et sammenlikningsgrunnlag med tallene fra fortettingsområdene, og kanskje bringe inn en ny 

alternativ tenkning i forhold til fremtidig utnyttelse av områdene. Når det gjelder Hvervenmoen 

kan fortetting være et aktuelt tema innenfor eksisterende byggesone, men området er relativt 

nytt og det vil trolig ikke være aktuelt å sette i gang fortettingsprosesser her på en stund.   

 

Andre aktuelle fortettingsområder - fortetting kan i prinsippet skje hvor som helst innenfor 

byggesonen, men noen områder en bedre egnet enn andre. Nord-søraksen er som nevnt det 

beste utgangspunktet for å konsentrere veksten der hvor potensialet for miljøvennlig transport 

og heving av byens attraktivitet er størst. Utover de allerede nevnte områder er Hønefoss preget 

av ulike typer boligområder med til dels svært ulike utnyttelse. Fortetting vil være krevende 

mange steder, men dersom man skulle tatt for seg ett av disse områdene er platået vest for 

sentrum og sør for jernbanestasjonen interessant. Området har i dag relativt lav utnyttelse 

sammenliknet med andre sentrumsnære områder. I eksempelstudien (Vedlegg 5) har vi sett på 

utnyttelsesgraden i deler av dette området (nr 10) og sammenliknet det med boligområdet øst 

for sentrum (nr 9). Utnyttelsesgraden i område 9 ligger på % BYA (bebygd areal) = 21 %, mens 

% BYA = 15 % for område 10. Dette indikerer at utnyttelsen i dette området med fordel kan bli 

noe høyere, uten at det trenger å gå på bekostning av kvalitetene som er typisk for 

småhusområdene. Det er særlig i en situasjon hvor Ringeriksbanen ender ved dagens stasjon at 

det kan være aktuelt å se nærmere på området. Lokaliseringen gir mulighet for korte avstander 

og forbindelse til stasjonen og sentrum, noe som vil kunne redusere behovet for bil.  

3.3 Nesbakken - fortetting i sentrum og langs Glassverkveien 

Nesbakken er inne i en positiv utvikling i forhold til fortetting og vitalisering av sentrumsområdet. 

Oppgradering av Storgata og nyere bolig- og næringsprosjekter er viktige bidrag i denne 

prosessen. Samtidig skjer det en betydelig utbygging utenfor sentrumsområdet, og potensialet i 

sentrum er fortsatt stort - kommunens størrelse tatt i betraktning. Det er også et ønske fra 

kommunen at de østre boligområdene langs Glassverkveien skal knyttes nærmere sentrum. 

Dette gir et godt grunnlag for fortettingsanalysen med sikte på å bygge opp under en struktur 

som har potensial for kollektivtransport, gang og sykkel. Videre fortetting i sentrum og utvikling 

av en østre "arm" langs Glassverkveien er derfor utgangspunktet for analysen av Nesbakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesbakken sentrum - nyere fortettingsprosjekter og oppgradering av Storgata 
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3.4 Vik - tettstedsutvikling langs hovedveisystemet 

Vik er et lite kommunesenter langs E16 i en kommune med stor befolkningsvekst. Her finner man 

et knippe butikker, noen leilighetsbygg, skole og rådhus. Stedet bærer preg av manglende 

struktur og et dominerende veianlegg. Dette gir noen utfordringer i forhold til å skape et godt 

sentrum for kommunens innbyggere. Selv om tettstedet er lite utbygget i dag, er det likevel 

store begrensinger knyttet til videre utvikling. Naturvernområder, dyrket mark, E16 og 

usikkerhet rundt fremtidige traseer for vei og jernbane gir begrensede vekstmuligheter. Hvordan 

skal fremtidens Vik se ut? Hva skal være der? Hvem skal bo der? Osv. Dette er problemstillinger 

som kanskje er vel så viktig som spørsmålet om hvor mange boliger og arbeidsplasser man kan 

få plass til. Mye avhenger av hvor nye vei- og jernbanelinjer havner. Utgangspunktet for 

analysen av Vik har derfor vært å se på hvilke områder som kan tenkes bygges ut/fortettes, 

under forutsetning av at E16 flyttes og dagens vei gjennom Vik kan nedbygges. I tillegg har vi 

sett på eksisterende byggesone og hvilke områder som kan tåle en høyere utnyttelse innenfor 

denne. Vi har derimot ikke sett på hvordan dette kan se ut, og hvordan en slik utvikling kan 

løses. En mulighetsstudie med sikte på stedsutvikling, sentrumsdannelse og identitet er derfor en 

oppfølging av fortettingsanalysen det kan være verdt å se nærmere på når spørsmålet om 

veiføring for ny E16 er avklart.  

 

                

Sentrum av Vik  
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4. FORTETTINGSOMRÅDER OG POTENSIAL 

4.1 Hønefoss nord 

Hønefoss nord omfatter fortettingsområdene 1-7 og 35, vist i vedlegg 2a. Til sammen er disse 

områdene på 148 daa.   

 

Samlet potensial næring = 59.752 kvm. 

Samlet potensial bolig = 108.622 kvm, tilsvarende 1207 boliger. 

 

Om tallene - det største potensialet i Hønefoss nord ligger på delområdene 4a, 4b og 5. Store 

deler av dette området er under planlegging i dag, og det er sannsynlig at dette vil bli realisert. 

Størst usikkerhet er det knyttet til delområde 5 som i dag inneholder industri. Dagens virksomhet 

er lite egnet for lokaliteten, men området har mye bygningsmasser som kan bli vanskelig å fjerne 

eller bruke til andre formål ved en eventuell transformasjon. Disse tre delområdene, kanskje 

særlig 4a og 4b er imidlertid svært viktig i forhold til å revitalisere og utnytte potensialet i denne 

delen av Hønefoss.  

 

I analysen er det lagt til en grunn en relativt høy tetthet i området, betydelig høyere enn den 

som er i dag, men lavere enn i sentrum. Utnyttelsen ligger på mellom 30-40 % BYA, med 

bygninger på 3-4 etasjer. Næring er konsentrert til 4a og 4b, mens forretninger og 

publikumsrettet virksomhet er tenkt plassert langs Hønengata. Øvrige områder rensyrket til 

boligformål.  

 

Noen utfordringer - særlig 4a, 4b og 5 er store områder som det vil ta tid å gjennomføre. 

Hønefoss er ikke stor nok til at mange tusen kvadratmeter bolig og næringslokaler realiseres over 

en kort periode. Det vil derfor måtte legges opp til en trinnvis utvikling, med klare retningslinjer 

for hvordan området skal utvikles. Område 5 er spesielt utfordrende da det ligger dårlig plassert i 

forhold til det kollektive transportsystemet, og at det derfor er vanskelig å se hvordan en skal få 

et grunnlag for transformasjon av dette området som gjør det mulig å flytte dagens 

næringsvirksomhet. 

 

For nyere kontorbygg er arealforbruket per ansatt vanligvis et sted mellom 25 og 40 kvm. Gitt at 

all næringsvirksomhet i området blir arbeidsplassintensiv gir dette mellom 2000 og 3000 ansatte, 

i tillegg til ca 2500 nye bosatte (2,2 personer per husstand). Antall ansatte er trolig det mest 

usikre ved disse tallene, ettersom tallene avhenger av type virksomhet man planlegger for. 

Uansett vil realisering av områdene bidra til en betydelig trafikkvekst gjennom Hønengata, 

hvilket forsterket behovet for et godt kollektivtilbud.  

4.2 Hønefoss sentrum 

Hønefoss sentrum omfatter fortettingsområdene 8-22, samt 27, 28 og 36, vist i vedlegg 2b. Til 

sammen er disse områdene på 147,7 daa. Riktignok ligger 27 og 28 utenfor sentrum, men 

bortsett fra det ligger alle områder innenfor det vi har definert som sentrum.  

 

Samlet potensial næring = 70.642 kvm. 

Samlet potensial bolig = 164.891 kvm, tilsvarende 1835 boliger. 

 

Om tallene - det største potensialet i Hønefoss sentrum ligger på delområdene 10, 11 og 14. 

Dersom man ser bort fra delområde 27 og 28 kan sentrum ta i mot ca 3000 nye bosatte og 4000 

nye ansatte, gitt samme forutsetninger som for Hønefoss nord. I sentrum har vi lagt til grunn en 

høyere utnyttelse enn i øvrige områder, med 30-50 % BYA og 3-5 etasjer. Høyde og 
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utnyttelsesgrad varierer fra sted til sted, og vi har forsøkt å tilpasse dette ut fra forutsetningen 

på den enkelte lokalitet. Deler av områdene er allerede under planlegging, og vil trolig bli 

realisert innen kort tid.   

 

Noen utfordringer - Størst usikkerhet er det knyttet til delområde 10 og 11 som ligger på gamle 

industritomter ved elven. Her kan det dukke opp flere usikkerheter knyttet til trafikk, forholdet til 

eleven, bevaringsverdige bygninger og anlegg etc. En annen utfordring er eksisterende bruk av 

en del områder, enten det er snakk om bygninger, parkeringsplasser eller ulike typer 

installasjoner. Mange grunneiere med ulike forutsetninger og ønsker for eiendommene sine kan 

bidra til at transformasjon og fortetting i sentrumsområdene blir vanskelig. I slike tilfeller er det 

derfor viktig at kommunen inntar en aktiv rolle i forhold til samhandling og gjennomføring av 

prosessene.  

4.3 Hønefoss sør 

Hønefoss sør omfatter fortettingsområdene 29-34, vist i vedlegg 2c. Til sammen er disse 

områdene på 236,5 daa. Delområde 34 ligger utenfor halvøyen som øvrige områder er en del av, 

men har omtrent samme avstand til sentrum.  

 

Samlet potensial næring = 138.827 kvm. Utenom 30c er arealet på 12.827 kvm. 

Samlet potensial bolig = 161.507 kvm, tilsvarende 1794 boliger. 

 

Om tallene - det største potensialet i Hønefoss sør ligger på delområdene 30a-c. Dersom man ser 

bort fra delområde 30c og 34 kan Hønefoss sør innpasse ca 3900 nye bosatte og 300 nye 

ansatte. I sør har vi lagt til grunn en utnyttelse på 30-40 % BYA og 3-4 etasjer. Delområde 29 er 

under realisering og vil trolig få en utnyttelse som er noe høyere enn det vi har lagt til grunn. 

 

Delområde 31 og 32, som ligger langs Osloveien, har en del likhetstrekk med Hønengata. Det er 

behov for opprydning og tydeligere deling mellom hvilke områder som skal benyttes til hva. 

Dersom man skal satse på et bydelssenter, tilsvarende Hønefoss nord, bør dette avgrensens til et 

lite område langs Osloveien. Studentene ved høyskolen kan være en viktig ressurs i en slik 

satsing, både med tanke på studentboliger og næringsvirksomhet.     

 

Noen utfordringer - Det er betydelig usikkerhet knyttet til delområde 30c, og man bør derfor 

være varsom med å løfte frem potensialet for dette området. Ved transformasjon til mer 

arealeffektive næringer og høyere utnyttelse vil 30c alene kunne romme ca 3000 ansatte dersom 

dagens virksomheter flyttes et annet sted. En slik prosess vil være svært krevende og kanskje 

ikke verken ønskelig eller nødvendig. Det finnes imidlertid et stort fortettingspotensial mellom 

eksisterende bebyggelse, og trolig vil næringsarealet kunne dobles uten at det går på bekostning 

av dagens virksomheter.  

 

Også delområde 30b er det knyttet en del usikkerhet til. Området består i dag hovedsaklig av 

bilforretninger. Disse drar fordel av å være lokalisert nært hverandre, men ligger samtidig lite 

gunstig til i forhold til eksponering mot Osloveien. Kombinasjonen bilforretninger og boliger er 

også uheldig, og det kan derfor tenkes at disse etter hvert blir relokalisert.  

4.4 Hønefoss vest 

Hønefoss vest omfatter fortettingsområdene 23-26, vist i vedlegg 2d. Til sammen er disse 

områdene på 168,6 daa.  

 

Samlet potensial næring = 52.410 kvm. 

Samlet potensial bolig = 133.580 kvm, tilsvarende 1484 boliger. 
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Om tallene - alle delområdene i Hønefoss vest har et betydelig byutviklingspotensial. Dersom 

man ser for seg en tett bystruktur, tilnærmet den vi har lagt til grunn i sentrale deler av 

Hønefoss nord, vil områdene kunne huse ca 3200 nye bosatte og 1300 nye ansatte. For 

delområde 25 har vi lagt til grunn en lavere utnyttelse, av hensyn til eksisterende bebyggelse og 

krevende terreng. I delområde 26 har vi gått bort fra kommunens egne intensjoner om 

næringsvirksomhet og anbefaler i stedet boliger. På den måten styrker man en eventuell 

sentrumsutvidelse på delområde 23, og bygger opp under Soknedalsveien som høyfrekvent 

kollektivakse.  

 

Noen utfordringer - Det er stor usikkerhet knyttet til femtidig lokalisering av Hønefoss stasjon. 

Dersom stasjonen flyttes fra dagens lokalisering vil det være mindre interessant og utvikle 

delområde 23 og 24 slik det her er skissert. Kombinasjonen av nærhet til sentrum og 

jernbanestasjonen er selve grunnlaget for å satse på en høy utnyttelse med variert innhold. Hvis 

stasjonen flyttes kan det tenkes å redusere utnyttelsen og øke andelen boliger. God forbindelse 

til sentrum og satsing på Soknedalsveien som kollektivakse er imidlertid viktige forutsetninger for 

å redusere bilbruken og forbedre forbindelsen til øvrige bydeler. 

4.5 Hvervenmoen 

Hvervenmoen består av delområde 37, vist i vedlegg 2e. Området er til sammen 166 daa stort.  

Samlet potensial næring = 174.300 kvm. 

 

Om tallet - delområdet er ikke et fortettingsområde, men en utvidelse av Hvervenmoen 

næringspark. Det er lagt til grunn en utnyttelse på 30 % BYA, med bygninger på mellom 3 og 4 

etasjer. Forutsatt at området bygges med arbeidsplassintensiv virksomhet gir dette rom for ca 

4300 ansatte.  

 

Noen utfordringer - Det er usikker i hvilken grad området vil romme kontorarbeidsplasser, som er 

den type virksomhet som gir flest ansatte per dekar. Man kan se for seg ulike typer virksomhet i 

området, f. eks plasskrevende handel eller industri. Antall ansatte vil da bli betydelig redusert. 

Typiske lager/logistikkvirksomheter har gjerne ikke mer enn 1 ansatt per daa (hvilket her ville 

gitt ca 170 ansatte). En utvikling hvor deler av den plasskrevende handelen flyttes fra 

sentrumsnære lokaliteter til Hvervenmoen kan være en annen aktuell strategi. Spennet er derfor 

stort, og avhenger i hovedsak av hvilke virksomheter som legges til området.  

4.6 Krakstadmarka 

Krakstadmarka består av delområde 38, vist i vedlegg 2f. Området er til sammen 1050 daa 

stort. Samlet potensial bolig = 420.000 kvm, tilsvarende 4667 boliger. 

 

Om tallet - delområdet er ikke et fortettingsområde, men en utvidelse av Hønefoss tettsted på 

østsiden av elven. Området er i dag i hovedsak ubebygd. Det er lagt til grunn en utnyttelse på 20 

% BYA, med bygninger på 2 etasjer. Forutsatt at området bebygges slik det her er skissert gir 

Krakstadmarka rom for ca 10.000 bosatte.  

 

Noen utfordringer - Det er i denne studien ikke tatt hensyn til at deler av området ikke er aktuelt 

for utbygging, og at det også skal settes av plass til skole, barnehager, idrettsanlegg etc. Det er 

også sannsynlig at gjennomsnittstørrelsen på boligene vil være større her enn i 

fortettingsområdene. Tallene er derfor høyst usikre. Likevel gir de en liten pekepinn på omfanget 

av utbyggingsområdet. Vi har over lagt til grunn en langt lavere utnyttelse enn i 

fortettingsområdene. Dette er ikke fordi vi anbefaler en lavere utnyttelse av området, men for å 

fange opp noen av de usikkerhetene som er knyttet til hvor store arealer som faktisk kan 
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bebygges. Dersom vi i stedet legger til grunn at kun 35 % av området bebygges med boliger, 

med en snittstørrelse på 110 kvm per bolig, men med en noe høyere utnyttelse (i dette 

eksempelet satt til 25 % BYA og 3-4 etasjer) får vi fortsatt plass til nesten 3000 boliger. 

Krakstadmarka vil da romme ca 6500 bosatte.  

4.7 Vik 

Vik omfatter seks delområder, vist i vedlegg 3. Fullstendig oversikt over fortettingspotensialet er 

gitt i tabell 2. Til sammen er disse områdene på 143 daa.  

 

Samlet potensial næring = 23.016 kvm.  

Samlet potensial bolig = 91.029 kvm, tilsvarende 1011 boliger. 

 

Om tallene - det er i Vik lagt til grunn en utnyttelse på mellom 20-30 % BYA, noe som er lavere 

enn i de fleste av fortettingsområdene på Hønefoss. Grunnen til dette er at delområdene i Vik 

stort sett er nye utbyggingsområder, og ikke fortettingsarealer. Terrenget og hensynet til 

eksisterende bygningstypologi tilsier at disse områdene gis en lavere utnyttelse. Største potensial 

for boliger ligger på delområde 1. Området er, som det eneste av delområdene, også delvis satt 

av til næring. Øvrige områder er satt av til bolig, og til sammen vil Vik kunne romme ca 2200 nye 

bosatte og 550 ansatte, gitt 2,2 bosatte per bolig og et arealforbruk på 40 kvm per ansatt.   

 

Delområde 1 ligger langs E16, og omfatter i dag veianlegg, parkering og grøntarealer. Vi har lagt 

til grunn at E16 flyttes og at trafikkmengden dermed blir betydelig redusert. Dette åpner for å 

bygge ned veien og omdanne deler av veiarealet til utbyggingsområder. Det vil trolig heller ikke 

være behov for to bensinstasjoner, noe som frigir en del areal. Flytting av E16 åpner for å knytte 

Vik nærmere veien og styrke forholdet til vannet. En utbygging basert på tett struktur som 

henvender seg til veien og vannet vil kunne styrke Vik som kommunesenter og gir mulighet for 

en tydeligere identitet. Vik er imidlertid ikke stort nok til å romme et stort antall butikker og 

kontorer. Det er derfor ”kun” satt av 23.000 kvm næring, konsentrert til sentrumsområdet. En 

høyere andel næringsvirksomhet krever betydelig flere bosatte i nærområdet dersom det ikke 

skal være bilbasert.     

 

Delområde 3 er under planlegging og skal trolig bygges med eneboliger i nær fremtid. Vi har 

likevel valgt å se på området med sikte på å belyse hvor mange boliger en høyere utnyttelse 

kunne gitt. Selv med en relativt beskjeden utnyttelse, sammenliknet med delområde 1, gir den 

tidligere campingen plass til mer enn 300 boliger. Det er da lagt til grunn en utnyttelse på 20 % 

BYA, med 2-3 etasjer.    

 

Noen utfordringer - Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidige infrastrukturløsninger for vei og 

jernbane gjennom Vik. Det er derfor vanskelig å forutsi hvilke områder som er best egent for 

utbygging. Et scenario hvor ny jernbanestasjon havner vest for dagens tettsted tilsier kanskje at 

Vik bør rette oppmerksomheten sørvestover fremfor mot hovedveien. En intensiv utbygging 

basert på blokker og kvartalsstuktur kan også oppleves som fremmed for mange ettersom Vik er 

såpass spredtbygd i dag. Det kan være vanskelig å få aksept for en høy utnyttelse, og det er 

mulig at utbyggere ikke opplever denne type bebyggelse som særlig markedsrettet. Store 

begrensinger på ledige utbyggingsarealer og behovet for et tydeligere kommunesenter som 

fellesarena for innbyggerne, tilsier imidlertid en konsentrert og kompakt bebyggelse. Ikke minst 

dersom Vik blir en stasjonsby på den nye Ringeriksbanen.  
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4.8 Nesbakken 

Nesbakken omfatter 13 delområder, vist i vedlegg 4. Fullstendig oversikt over 

fortettingspotensialet er gitt i tabell 2. Til sammen er disse områdene på 126 daa.  

 

Samlet potensial næring = 9861 kvm.  

Samlet potensial bolig = 77.989 kvm, tilsvarende 867 boliger. 

 

Om tallene - det er i Nesbakken lagt til grunn en utnyttelse på mellom 20-40 % BYA, med unntak 

av delområde 12 hvor store deler av tomten kan bebygges. Dette er noe midt i mellom Vik og 

Hønefoss, og indikerer at Nesbakken både har en godt utviklet tettstedsstruktur, samtidig som 

enkelte områder tilsier en noe mer forsiktig utnyttelse. Til sammen vil delområdene kunne 

romme ca 1900 nye bosatte og 245 ansatte, gitt 2,2 bosatte per bolig og et arealforbruk på 40 

kvm per ansatt. Grunnen til den lave næringsandelen er at vi befinner oss på et relativt lite sted 

hvor de fleste fortettingsområdene ligger i sentrum. Behovet for nye forretnings- og kontorlokaler 

er trolig begrenset, og det vil være en fordel om flere bosetter seg i sentrumsområdet.  

 

Delområde 1-3 ligger langs Glassverkveien, ca halvannen kilometer fra sentrum. Delområde 1 og 

2 består i dag av dyrket mark, hvilket tilsier en høy utnyttelse dersom arealene skal 

omdisponeres til utbyggingsformål. Det vil trolig måtte settes av areal til infrastruktur og andre 

formål enn bolig, og vi har derfor lagt til grunn en relativt beskjeden utnyttelse (20 % BYA, med 

2-3 etasjer). Til sammen vil delområde 1-3 kunne romme mer enn 640 boliger, tilsvarende 1400 

bosatte. Storparten av potensialet i Nesbakken er med andre ord konsentrert til disse tre 

områdene. Men tilsvarende som for Krakstadmarka i Hønefoss vil trolig snittstørrelsen på 

boligene også her være høyere enn i øvrige fortettingsområder. Dette fordi de henvender seg til 

en annen kjøpergruppe med større plassbehov. Legger man til grunn en gjennomsnittlig 

leilighetsstørrelse på 110 kvm, reduseres antall boliger til ca 530. 

 

Nesbakken har et lite sentrum, men hvor det fortsatt er mange ledige tomter og god plass til nye 

forretninger og andre arbeidsplassintensive virksomheter. Dersom det bygges opp nye 

sentrumsdannelser i tilknytning til utbyggingsområdene langs Glassverkveien, er det viktig at 

disse ikke kommer i et konkurranseforhold med sentrum. Vi har derfor kun sett på fortetting i 

eksisterende næringsområde (delområde 3), og vil ikke anbefale at dette utvides ytterligere. 

Tettheten er i dag lav, og det vil være tilstrekkelig plass til eventuelle nye virksomheter gjennom 

bedre utnyttelse av dagens arealer.  

 

Noen utfordringer - Størst usikkerhet er knyttet til delområde 3. Omdanning av området til en 

mer arealeffektiv bruk tilsier andre parkeringsløsninger og kanskje også fjerning av enkelte 

bygninger og virksomheter (for eksempel bensinstasjonen). En slik utvikling utenfor sentrum er 

krevende og må ses i et lengre perspektiv. Det reelle potensialet er derfor vanskelig å fastslå, og 

kan derfor ligge både høyere og lavere enn det som er skissert her. Utover dette har Nesbakken 

flere arealer som er velegnet for fortetting, særlig i sentrum. Potensialet for nye boliger er likevel 

begrenset ettersom arealene er små. Sentrum vil for eksempel kun klare å romme ca 130 nye 

boliger, gitt de forutsetningene som her er lagt til grunn. Sentrum inneholder imidlertid et stort 

antall eneboliger som også har et fortettingspotensial. Markedsgrunnlaget for fortetting og 

transformasjon er usikkert, og avhengig av hva den enkelte grunneier selv ønsker, men de mest 

sentrumsnære tomtene vil trolig på sikt kunne være aktuell for en slik omforming.  
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5. VURDERING AV EGNETHET 

 Område Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Natur, friluftsliv, 
jordvern 

Usikkerhet i forhold til 
infrastruktur 

Hønefoss 1    

2    

3    

4a    

4b   Ringeriksbanen 

5   Ringeriksbanen 

6    

7 SEFRAK   

8    

9 SEFRAK   

10 NB! Jugendgårdene, SEFRAK  Høyhastighetsbane 

11   Høyhastighetsbane 

12    

13    

14    

15    

16    

17 SEFRAK   

18    

19 SEFRAK   

20    

21    

22 SEFRAK   

23   Jernbane 

24    

25 NB! Follumåsen   

26  Friområde  

27   Ringeriksbanen 

28   Ringeriksbanen 

29    

30a    

30b    

30c   Høyhastighetsbane 

31    

32    

33    

34    

35   Ringeriksbanen 

36    

37 Flere kulturminner   

38    

Vik 1    

2   Vei 

3   Vei 

4  LNF-område  

5  LNF-område  

6  LNF-område  

Nesbakken 1  Jordbruksområde  

2 Gravfelt Jordbruksområde  

3    

4 SEFRAK   

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

Potensielle konflikter i forhold til utbygging av delområdene 
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6. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

De tre kommunene i Ringeriksregionen omfatter store arealer, og har delvis en spredt 

utbyggingsstruktur. Samtidig har alle de tre kommunesentrene store naturgitte kvaliteter det er 

mulig å bygge videre på. Både Hønefoss og Nesbakken har gode sentrumskvaliteter, men dette 

er noe som må skapes for Vik. 

 

I dagen ligger store deler av Ringeriksregionen for langt fra Oslo til at den i noe særlig grad tar 

del i den store veksten i arbeidsplasser og befolkning som preger Osloregionen. Spesielt et sterkt 

forbedret jernbanetilbud gjennom bygging av Ringeriksbanen vil kunne endre dette kraftig. 

Særlig sentrale deler av Hønefoss vil melde seg på konkurransen med andre byer og tettsteder 

utenfor Oslo i å tiltrekke seg folk og arbeidsplasser. Et slikt trendbrudd vil imidlertid ikke komme 

av seg selv, men må sikres gjennom et aktivt arbeid med å forsterke regionens positive 

kvaliteter.  

 

Vi har i denne fortettings- og transformasjonsanalysen vist at det er et betydelig potensial i 

sentrale deler av Hønefoss for flere boliger og mer næringsareal. Våre anslag tilsier at en kan 

realisere rundt 6.300 boliger og 321.000 m2 næringsareal. En del av arealene er lett 

realiserbare, mens andre vil kreve lengre prosesser. Noen av arealene er også avhengig av 

strategiske valg som gjøres, for eksempel i forhold til plassering av næring og handel.  

 

I regnestykket har vi ikke tatt med potensialet for Hvervenmoen og Krakstadmarka. Potensialet 

for utviklingen av disse to områdene er sterkt knyttet til strategiske valg som Ringerike må gjøre 

i forhold til lokalisering av næring, og hva slags type boligområder kommunen skal bidra til å 

realisere. 

 

Vår anbefaling for byplangrep for Hønefoss tilsier at det bygges opp under den eksisterende 

byaksen som går nord-sør. Et slikt grep vil tilføre byen kvaliteter, uavhengig av hva som skjer 

med jernbanen. På sikt ser vi også for oss avlaringer rundt jernbanen gir mulighet for å utvikle 

”sentrum vest”. På kort sikt vil det være vesentlig å unngå å låse framtidig 

byutviklingsmuligheter, for eksempel gjennom å tillate lukkede strukturer og lav utnyttelse av 

arealer som bør utvikles mer bymessig på lengre sikt. 

 

Utviklingen av Vik er helt avhengig av hva som skjer med E16. Dersom denne veien fortsatt skal 

skjære igjennom Vik, vil grunnlaget for utviklingen av dette tettstedet være ganske lite. Vi har vi 

vår analyse imidlertid lagt til grunn en framtidig situasjon der veien er lagt utenom, og der 

dagens veiarealer bygges ned til lokalvei. Dette vil åpne muligheten for å knytte tettstedet til 

fjorden, og gi grunnlag for mer utnyttelse av areaer som grenser mot dagens vei. I et slikt 

scenario har vi anslått et potensial på 1000 boliger og 23.000 m2 næringsareal. I påvente av 

avklaringer rundt framtidig vei, vil det være viktig ikke å låse arealer tett opp til dagens sentrum 

med bebyggelse som gir lav arealutnyttelse. 

 

Nesbakken har et tydelig definert bysentrum, muligens som følge av naturgitte begrensinger. Vår 

anbefaling er i første rekke å bygge videre på dette sentrumet. Her har vi anslått mulighet for å 

realisere rundt 220 boliger og 5.800 m2 næringsareal. Totalt for hele Nesbakken har vi anslått et 

potensial på 860 boliger og 9.800 m2 næringsareal. Det største arealet ligger imidlertid noe 

perifert i tilknytning til Glassverkveien og innbærer bruk av dyrket mark, vi anbefaler derfor ikke 

utnyttelse av disse områdene på kort sikt. 
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VEDLEGG 

 

VEDLEGG 1 - HOVEDGREP I HØNEFOSS 

VEDLEGG 2 - FORTETTINGSOMRÅDER I HØNEFOSS - OVERSIKT 

VEDLEGG 2A - HØNEFOSS NORD 

VEDLEGG 2B - HØNEFOSS SENTRUM 

VEDLEGG 2C - HØNEFOSS SØR 

VEDLEGG 2D - HØNEFOSS VEST 

VEDLEGG 2E - HVERVENMOEN 

VEDLEGG 2F - KRAKSTADMARKA 

VEDLEGG 3 - FORTETTINGSPOTENSIAL VIK 

VEDLEGG 4 - FORTETTINGSPOTENSIAL NESBAKKEN 

VEDLEGG 5 - EKSEMPLER PÅ UTNYTTELSESGRAD 

TABELL 1 - FORTETTINGSPOTENSIAL HØNEFOSS 

TABELL 2 - FORTETTINGSPOTENSIAL VIK OG NESBAKKEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr. Tomt daa Dagens formål Fremtidig formål % BYA* Kvm BYA Andel (%) næring Andel (%) bolig Etasjer Kvm næring Kvm bolig Antall boliger** Planer
1 2,4 Primært næring, noe bolig Bolig 30 720 0 100 3,5 0 2520 28
2 8 Primært næring, noe bolig Bolig 30 2400 0 100 3,5 0 8400 93
3 7,7 Næring Bolig 30 2310 0 100 3,5 0 8085 90

4a 46 Næring/industri Bolig, næring 40 18400 50 50 3,5 32200 32200 358 Forslag planprogram
4b 18,1 Næring/industri Næring 40 7240 100 0 2 14480 0 0 Forslag planprogram
5 37,8 Industri Bolig, næring 30 11340 25 75 3,5 9922,5 29767,5 331
6 9 Blandet Bolig, næring 40 3600 25 75 3,5 3150 9450 105
7 5 Nedlagt skole Bolig 20 1000 0 100 3,5 0 3500 39 Planer foreligger
8 13,9 Blandet Bolig, næring 30 4170 25 75 3,5 3648,75 10946,25 122
9 9,1 Bakgård Bolig 30 2730 0 100 4,5 0 12285 137

10 18,8 Storhandel Bolig, næring 40 7520 50 50 4,5 16920 16920 188
11 14,6 Parkering Bolig, næring 40 5840 50 50 4,5 13140 13140 146
12 3,9 Parkering Bolig, næring 50 1950 50 50 4,5 4387,5 4387,5 49 Planer foreligger
13 2 Parkering Bolig 30 600 0 100 3,5 0 2100 23
14 10 Parkering, næring Bolig, næring 50 5000 50 50 4,5 11250 11250 125
15 0,7 Tomrom Bolig, næring 50 350 50 50 4,5 787,5 787,5 9
16 1,8 Bensinstasjon Bolig, næring 50 900 50 50 4,5 2025 2025 23
17 1,1 Parkering Bolig 30 330 0 100 3,5 0 1155 13
18 1,6 Parkering Bolig 30 480 0 100 3,5 0 1680 19 Planarbeid igangsatt
19 8,3 Skole, hall Bolig, næring 40 3320 50 50 4,5 7470 7470 83
20 7,9 Blandet Bolig, næring 50 3950 25 100 4,5 4443,75 17775 198 Planer foreligger
21 7,1 Blandet Bolig, næring 40 2840 25 75 4,5 3195 9585 107
22 3,3 Diverse Bolig 40 1320 25 75 4,5 1485 4455 50 Planer foreligger
23 54,5 Blandet Bolig, næring 40 21800 50 50 4,5 49050 49050 545
24 12,8 Bolig Bolig 30 3840 25 75 3,5 3360 10080 112 Delvis  realisert
25 49,1 Skog Bolig 20 9820 0 100 2 0 19640 218
26 52,2 Næring, skog Bolig 30 15660 0 100 3,5 0 54810 609
27 5 Næring Bolig 30 1500 0 100 3,5 0 5250 58 Planer foreligger
28 34,4 Næring Bolig 30 10320 0 100 3,5 0 36120 401
29 9,6 Åpent Bolig 30 2880 0 100 3,5 0 10080 112 Planer foreligger

30a 63,1 Næring Bolig 30 18930 0 100 3,5 0 66255 736
30b 19,5 Næring Bolig 30 5850 0 100 3,5 0 20475 228
30c 90 Næring Næring 40 36000 100 0 3,5 126000 0 0
31 22,5 Blandet Bolig, næring 40 9000 25 100 3,5 7875 31500 350
32 6,8 Blandet Bolig, næring 40 2720 25 100 3,5 2380 9520 106
33 4,9 Parkering Høyskolen 30 1470 50 50 3,5 2572,5 2572,5 29
34 20,1 Åpent Bolig 30 6030 0 100 3,5 0 21105 235
35 14 Blandet Bolig 30 4200 0 100 3,5 0 14700 163
36 4,2 Blandet Bolig, næring 40 1680 25 100 4,5 1890 7560 84

SUM 700,8 321 633 568 601 6 318

37 166 HVERVENMOEN 30 49800 100 0 3,5 174300 0 0 Kommuneplan
38 1050 KRAKSTADMARKA 20 210000 0 100 2 0 420000 4667 Kommuneplan

**For boliger regnes en gjennomsnittlig størrelse på 90 kvm
* BYA = bebygd areal (parkering på tomt regnes ikke med, kun bygningens fotavtrykk)

Dato: 16.11.2011Tabell 1 - Hønefoss



Nr. Tomt daa Dagens formål Fremtidig formål % BYA* Kvm BYA Andel (%) næring Andel (%) bolig Etasjer Kvm næring Kvm bolig Antall boliger** Planer
1 54,8 Parkering, veiareal Bolig, næring 30 16440 40 60 3,5 23016 34524 384
2 6,6 Bolig, grønt Bolig 30 1980 0 100 3,5 0 6930 77
3 57 Camping/grønt Bolig 20 11400 0 100 2,5 0 28500 317 Regulering startet
4 3,3 del av gårdsbruk Bolig 20 660 0 100 2,5 0 1650 18
5 8,4 Del av gårdsbruk Bolig 20 1680 0 100 3,5 0 5880 65
6 12,9 Næring/grønt Bolig 30 3870 0 100 3,5 0 13545 151

SUM 143 0 23016 91029 1011

NESBAKKEN

**For boliger regnes en gjennomsnittlig størrelse på 90 kvm
* BYA = bebygd areal (parkering på tomt regnes ikke med, kun bygningens fotavtrykk)

Dato: 16.11.2011Tabell 2 - Vik og Nesbakken

Nr. Tomt daa Dagens formål Fremtidig formål % BYA* Kvm BYA Andel (%) næring Andel (%) bolig Etasjer Kvm næring Kvm bolig Antall boliger** Planer
1 40,6 Dyrket mark Bolig 20 8120 0 100 2,5 0 20300 226
2 51,1 Dyrket mark Bolig 20 10220 0 100 2,5 0 25550 284
3 11,5 Parkering, næring og bolig Bolig, næring 40 4600 25 75 3,5 4025 12075 134
4 7,2 Grønt, noe parkering Bolig, næring 30 2160 25 75 3,5 1890 5670 63
5 3 Parkering, bussterminal Bolig, næring 30 900 50 50 3,5 1575 1575 18
6 1,2 Ledig tomt Bolig 30 360 0 100 3,5 0 1260 14
7 1,7 Ledig tomt Bolig 30 510 0 100 3,5 0 1785 20
8 1,5 Parkering, grønt Bolig, næring 40 600 25 75 3,5 525 1575 18 Planer foreligger
9 1,1 Parkering Bolig, næring 40 440 50 50 3,5 770 770 9

10 0,6 Ledig tomt Bolig, næring 40 240 50 50 3,5 420 420 5
11 1,7 Grønt, noe parkering Bolig, næring 30 510 25 75 3,5 446,3 1338,8 15
12 0,3 Innkjørsel, grønt Bolig, næring 80 240 25 75 3,5 210 630 7
13 4,8 Noe parkering, ledig tomt Bolig 30 1440 0 100 3,5 0 5040 56

SUM 126,3 9861 77989 867






















