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Aktive reguleringsplanprosesser

Rådgiver næring- og eiendomsutvikling, Åshild Lie



Aktive reguleringsplaner - næring

• Førstegangsbehandling

• 375 Områderegulering for Eggemoen vest

• Oppstart, avventer planforslag

• 471 Detaljregulering for Hvervenmoen næringsområde 

• 476 Detaljregulering for Hensmoen nord 

• 477 Detaljregulering for Tolpinrud torg

• Oppstart

• 484 Detaljregulering for Olsvika

• Produksjon 

• 424 Områderegulering for Follummoen industripark



375 Områderegulering for Eggemoen vest

• Industriområde: 

Lager, logistikk og industri

• 473 daa til bebyggelse og anlegg

• Inntil ny E16 Nymoen-Eggemoen

• Avventer ny 

førstegangsbehandling, høst 

2021



Eggemoen 375 og 367



471 Detaljregulering for Hvervenmoen næringsområde

• Næringsområde med handel

• Områderegulering blir til 
detaljregulering 

• Helhetlig plan for Hvervenmoen

• Ønsker dagligvare og høyere andel 
med storhandel (bytte ut kontor 
med handel) 

• 72 daa til videre utvikling 

• Forventet førstegangsbehandling 
førstekvartal 2022.



477 Detaljregulering for Tolpinrud torg

• Dagligvare og leiligheter på 

Tolpinrud

• Garasjekjeller, og parkering på 

terreng

• Gode uteoppholdsarealer

• Forventet førstegangsbehandling 

siste kvartal 2021



476 Detaljregulering for Hensmoen nord 

• Industriområde 

• Innfri potensialet i kommuneplanens 

arealdel (mørke lilla)

• Omregulere boliger i LNF til  industri

• Svillegjenvinning og tømmerterminal

• Ute på oppstartshøring nå



484 Detaljregulering Olsvika

• Vikerfjell som en helårsdestinajson

• Avstatt til utvikling i 

kommunedelplan for Ådalsfjella

• Bading, båt og strandliv

• Koloniahagehytter istedenfor 

camping 

• Politisk oppstart og orientering 

ila høsten 2021



Med utgangspunkt i Kommunedelplan for Ådalsfjella 

• Småbåthavn 

• Fritids- og turistformål 

• Bevaring naturmiljø 

• Småbåthavn 

• Næringsvirksbebyggelse 



424 Områderegulering Follummoen

• Ny behandling før ny runde høring og 
offentlig ettersyn

• Avholdt møte med vegdirektøren 
Statens vegvesen 29. sept 2021, 
rundkjøring inn i plankart

• Avholdt innspillsmøte med aktører i 
uke 41

• Endringer i planen, formål og 
utnyttelse etc.

• Næringstemaet (Lina-Mari og Åshild) 
prosjektledelse og produksjon for 
ferdigstillelse av plan

• Orientering i SP før jul



Kommunal kompensasjonsordning

Næringsrådgiver Lina-Maria Linge



Kompensasjonsordning – tildeling fra KMD

• Første og andre tildeling: 
• 5,4 millioner kroner

• Søknadssum: 17,6 millioner kroner

• 56 søkere

• 39 tilsagn

• Tredje tildeling:
• 4,1 millioner kroner

• Søknadssum 35 millioner kroner

• 58 søkere

• 27 tilsagn

• Utlyst på kommunens hjemmesider + to artikler i Ringerikes Blad



Kompensasjonsordning

• Formål: Å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er 
særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak

• Bagatellmessig støtte – ingen føringer fra departementet

• Ikke rettighetsbasert støtte

• Vilkår:

• Kommersiell virksomhet

• Tap

• Rammet av koronarestriksjoner

• Levedyktig? 

Hovedfokus: sikrer arbeidsplasser og skaper aktivitet



Kompensasjonsordning

• Bedriftsrådgivere fra lokalbankene, næringssjef, næringsrådgivere

• Prioriterte virksomheter/bransjer

• Omfattende arbeid

• Regnskap tilbake i 2019

• Analyse av regnskapstall

• Tidligere mottatt støtte?

• Forholdsmessig tildeling knyttet til liknende virksomheter

• Fire klager mottatt som skal opp til Formannskapet 27. oktober



Tredje tildeling – oversikt over virksomheter som mottok støtte

• Salah Servering AS

• Rustad Kafe AS

• Humbar AS

• King Havet AS

• FJ Horejca AS

• Veikroa Nes I Ådal AS

• Brasserie Fengselet AS

• Svensrud Invest Lloyds 

Pub

• Pampas Steakhouse

• Tony's Matglede AS

• Scancaf AS

• Humbrygg AS

• Ringerike Gjestegård AS

• Grand Hotell Hønefoss

AS

• Klækken Hotell ANS

• Tritonos Gruppen AS

• Hønefoss Reisebyrå AS

• Rolf Lie

• Eik Travel AS

• Nordsiden Renseri AS

• Toten Treningssenter AS

• FeelGood Tyristrand AS

• HQ Service AS

• Hønefoss Bowlingssenter

AS

• Showskolen AS

• All Entertainment AS

• To Be Announced 

Arrangementer AS



Nytt fengsel i Ringerike?

Næringsrådgiver Lina-Maria Linge



Oslo fengsel til Ringerike?

• Behov for ny lokasjon for Oslo fengsel - Statsbygg sendte 

stengningsvarsel til Oslo fengsel i 2019

• Justisdepartementet, Statsbygg og Kriminalomsorgen holdt 

orienteringsmøte 16.8.2021

• Kommunene frist til å melde inn tomter 16.9.2021



Viktige kriterier i konkurransen

• Tilstrekkelig areal for om lag 300 fengselsplasser

• Avstand til Oslo (under 45 minutter)

• Logistikk knyttet til varetektsfengsling, fremstilling, advokater, 

pårørende

• Tomtepris

• God samfunnsøkonomi

• Effektive planprosesser



Tomteforslag - Prestemoen

• Clemens Eiendom AS på 

vegne av 

Opplysningsvesenets Fond

• Avstand til Oslo med ny E16 

på cirka 35 minutter



Tomteforslag - Hvalsmoen

• Jensen Bygg AS på vegne av 

grunneier Oddvar Røisi. 

• Avstand til Oslo med ny E16 

vil være cirka 45 minutter



Fordeler med å være vertskommune

• 200-300 arbeidsplasser

• Tiltrekker kompetent arbeidskraft

• Erfaring fra andre fengsler viser at mange bosetter seg i kommunen

• 40-50 arbeidsplasser i forbindelse med importerte tjenester

• Bidrar til økt verdiskapning i kommunen

• Fordel at Ringerike har erfaring som eksisterende 

vertskommune



Veien videre

• Forslag sendt inn 14.9.2021

• August – oktober: Statsbygg vurderer tomter og går i dialog 

med aktuelle kommuner  

• November – desember: Statsbygg tar en samfunnsøkonomisk 

analyse 

• Anbefalt tomtevalg planlagt innen utløpet av årsskiftet



Prosjekt «Framover sammen»

Prosjektleder Harriet Slaaen

Et prosjekt for å organisere og styrke 
næringsutviklingen i nye Ringeriksregionen 



Vedtatt i IPR Ringeriksregionen 18. mars 2021



Prosjektmandatet



Hva skal vi gjøre? 



Eks delprosjekt: «Oppdatere næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen

Prosjektgruppe:
 Leder: Steinar Aasnæss USN
 Lina-Maria Linge Ringerike kommune 
 Terje Dahlen RNF
 Ivar Blystad Visit Norefjell
 Martin Kaggestad Modum Næringsråd
 Ole Brunes Modum Næringsråd

Samarbeid mellom USN, Ringerike 
næringsforening, Modum Næringsråd og Visit 
Norefjell (utpekt av kommunene)

Ferdigstilles innen 31.12.2021



Luna

Kristin Uppstad tiltrer som leder 01.11.21 



Ringerike næringsfond AS / RNF - stilling ledig  



Pan Innovasjon AS - Etableringsveiledningstjeneste

• 80 individuelle veiledninger så langt

• 75 har startet opp eller planlegger oppstart snarlig

• Noe innenfor Helse Omsorg

• 1 virksomhet i gang med 3-4 årsverk

• Ellers fordeler det seg jevnt på 3 ulike bransjer :

1. Håndverker (15 virksomheter planlegger ansettelse av flere årsverk innen 
12 måneder)

2. Handel

3. Ny teknologi



2- timers gratis parkering

Næringssjef Harriet Slaaen



Vedtak formannskapets strategi og plan den 17. 02.2021



Økonomi – foreløpig oversikt



Økonomi – foreløpig oversikt



Gratis P-billetter som er trukket fra automatene

100 000 stk!



Trafikktall – Hønefoss sentrum (Søndre torg)

• 633 032 besøkende uke 1 - 39, 2021

• 838 291 besøkende uke 1 - 39, 2020

• Gjennomsnittlig nedgang på 24 % 

• Uke 24, 2021: Midtsommer arrangement 

(Streetfood, nattåpent torsdag, barnas

dag lørdag)

• Økning på 56% fra 2020 til 2021



- av næringslivet – for næringslivet   

• Prøveordningen har i hovedsak pågått under pandemien, med 
omfattende begrensninger for handel og sentrumsaktivitet. Det er 
dermed ikke mulig å gi noe godt svar på om det har noen effekt av 
betydning for de næringsdrivende i sentrum.

• Det antas noe positiv effekt – men hvorvidt denne effekten står i stil 
med tapte inntekter på ca. 2,5 Mill for kommunen er høyst usikkert.

Evaluering – 2 timers gratis parkering



- av næringslivet – for næringslivet   

• RNFs råd vil være  at kommunen, sammen med gårdeiere og 
næringsdrivende, gjennomfører en vurdering av dette og 
sentrumsarbeidet som helhet. Dette kan gjøres raskt, og 
anbefalinger oversendes kommunestyret før endelig behandling av 
budsjett for 2022. Alternativt at man forlenger dagens ordning noe.

• Om ønskelig kan RNF påta seg å organisere denne prosessen.

Evaluering – 2 timers gratis parkering



- av næringslivet – for næringslivet   

• Samarbeidsprosjektet ERIGO er nå avsluttet, og sluttrapport vil bli 
oversendt. Ett av tiltakene har vært etableringen av ByLab Hønefoss, 
som kan utvikles videre som hovedarena for samhandling.

• RNF vil om kort tid komme tilbake til kommunen med forslag om 
etablering av et permanent bysamarbeid mellom gårdeiere, 
kommune og næringsdrivende, der tilgjengelighet og parkering vil 
være ett av flere naturlige tema.

Fremtidig by- og sentrumsarbeid



Kommende plansaker

Ass rådmann Heming Rudrud Herdlevær



Løkenåsen hageby – planinitiativ 

Hensikten og hovedelementer

Forslagstiller: Prosjektinvest AS
Plankonsulent: MAD arkitekter

Hensikten: legge til rette for fortetting med punkthus i 3-4 etasjer 
og rekkehus i to etasjer, ca. 60 boenheter.  

Hovedelementer i planinitiativet
• Bebyggelsen er organisert i fire lameller i øst-vest retning. 

Byggene trappes ned mot naboer i vest.

• Punkthusene er plassert mot Hvalsveien og danner en rekke 
med fire bymessige volumer på opp mot fire etasjer mot 
fylkesveien. Det planlegges mellom 2 og 4 leiligheter per 
etasje, alle med romslige balkonger eller terrasser. 

• Rekkehusene er sammensatt av volumer lignende de som 
allerede finnes i området og trapper ned mot vest. De er to 
etasjer høye, med mulighet for takterrasser på toppen.

• Det foreslås nytt fortau langs Hvalsveien på vestsiden og langs 
Løkenåsen sør og vest for tomten.

• Adkomst for gående til boligene foreslås fra Hvalsveien, fra 
Løkenåsen og fra ny gangvei mellom lamellene.



Løkenåsen hageby – planinitiativ 

Hovedproblemstillinger
• Jordvern: Det er registrert 1,6 dekar fulldyrket 

mark i planområdet. I likhet med Loeshagen er 
planområdet avsatt til boligbebyggelse –
nåværende kommuneplan.
Detaljreguleringer som berører dyrka eller 
dyrkbar mark skal ha politisk oppstart.

• Størrelse på fortetting: Forslagstiller ønsker ca. 60 
boenheter fordelt på blokker og rekkehus. Med 
den størrelsen på bebyggelsen er det bl. a. en 
utfordring å få til gode uteoppholdsareal. 
Forslagstiller er blitt utfordret på dette.

• Skolekapasitet: I følge «Befolkningsprognose, 
med vekt på førskole- og elevtallsutvikling, 2021-
2034», drives Vang skole helt opp mot og delvis 
over sin vurderte kapasitet og vil være «full» i 
hele prognoseperioden. 



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


