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Agenda

Hensikten med møtet

I møtet ønsker vi å formidle informasjon om planarbeidet, og
komme i dialog.
Agenda
• Ringerike kommune om gjeldende regulering «byplanen »
• Halvorsen og Reine/ Tronrud Holding om Rutebilgården
• Dialog (konkrete planer, samarbeid / involvering)



Planstatus – plan 431 Områderegulering Hønefoss



Plankrav

Gjeldende bestemmelser Planavgrensning

Detaljregulering for Rutebilgården, Sparebankbygget, Bryggerigården

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet



Hensynssone bevaring kulturmiljø, utsnitt

Områdereguleringens
bestemmelser §§ 11.1.1 – 11.1.9
Hensynssone bevaring
kulturmiljø



Kulturmiljø - og kulturminneverdier

Statlige interesser (Riksantikvarens NB! - register) Regionale interesser (Kulturminnekompasset)



Flyfoto fra 1947



Rutebilgården - oppført i 1 939 ( ark. Bjercke og Eliassen)

Allerede i 1914 ble det åpnet en bilrute mellom Hønefoss og Oslo. Rutebiltrafikken
skjøt fart i løpet av 1930 - tallet og det ble vedtatt å bygge rutebilstasjon med bensinstasjon
på området mellom Søndre Torg og industribebyggelsen på øya. Anlegget var omfattende
og tilrettelagt for buss og bil, med garasjer, vaske - og smørehaller under platået.
Stasjonsbygningen ble tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen i et moderne formspråk
og stod ferdig i 1939. I dag er rutebilplata erstattet av et større forretnings og
boligkompleks , mens rutebilstasjonen er bevart.



Sparebankbygget - oppført i 1 91 5 (ark. Sverre Knudsen)

Søndre Torg 3 ble oppført for Hønefoss Sparebank i 1915 tegnet av arkitekt Sverre
Knudsen i nybarokk stil med trekk av jugend . Bygården er i pusset mur med store
rundbuete vinduer i første etasje og inngangsdør omrammet av et markant buet felt
med innfelte søyler i knekken ned mot Fossveien. Gården har mansardtak med
vindusarker .



Bryggerigården - oppført i 1 933 (ark. Bjercke og Eliassen)

Bryggerigården oppført i 1933 ble tegnet av Bjercke
og Eliassen i et moderne formspråk i tegl og har
horisontale vindusbånd og et markant vertikalt
tårnmotiv som markerer inngang til trapperommet.
Bygningen er ombygget i senere tid med en ekstra
etasje på taket. Bygården var den første moderne
bygård på Søndre Torg.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


