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Fortid, nåtid, fremtid



Utviklingen kommer ikke av seg selv

Vi må legge til rette for den. Vi må
få på plass en helhetlig plan for utviklingen 
av hele byen vår – hvor sentrum inngår som
en del av helheten.
Vi må kunne fange opp strukturendringer
og den teknologiutvikling som vi vet kommer



For å kunne se fremover, er det viktig å vite 
hva man har med seg av historiske elementer i 
bagasjen. 



Vi må ha en 
felles Visjon

og

Vi må bygge 
en merkevare



Vi må gjøre Hønefoss 
interessant, før den 
blir det Hønefoss vi 
ønsker å 
markedsføre



Dagens Hønefoss

Planprosessen



Vi må skape eierskap til byutviklingen

Berørte parter fra ulike interesse- og 
samfunnsfeltfelt må komme til orde.

Bygge broer mellom aktører utenfor 
og innenfor prosessen



Det tok kort tid fra politikernes  strategiske føringer 
for byplanen ble godkjent (01.11.2018) til 
reguleringsplanen forelå (22.01.2019).

Til saken fulgte 413 sider bakgrunnsmateriale .

Strategidokumentene ble utarbeidet av Rambøll og 
Plankontoret.

Planprosessen synes styrt av disse, og politikerne, 
som skal styre innholdet, synes å ha hatt en passiv 
rolle.

Byplanarbeidet startet i 2014 og utbyggere har hatt 
god tid til å påvirke  planforslaget.



Planarbeidet bærer preg av at flere 
prosesser har forgått parallelt i tid, et 

konsulentfirma som ikke har 
lokalkunnskap, et tidspress og en ensidig 

argumentasjon for planløsningene



”Alle steder er i utgangspunktet 
interessante, men alle steder kan 
gjøres uinteressante.”

Chr. Norberg Schulz



Våre  innspill til planen er:

 Sentrumstrafikken er ikke satt inn i et helhetlig 
trafikksystem, og er dermed ufullstendig.

 Grøntområdene må gjøres sammenhengende.
Tippen som ny bypark

 Øyaområdets potensielle muligheter er ikke  
ivaretatt. Bør utredes på nytt.



Vi må finne

et balansert forhold mellom fortid, nåtid 
og fremtid,

Og vi må

utvikle ”stedskvaliteten” gjennom bedre 
kunnskap om stedet. 



Illustrasjon fra Kenneth R: Schneiders bok: Bilen mot mennesketTrafikk, transport, parkering



Vi må reise flere sammen





























Bebyggelsen























Gamlebyer





Det er vanskelig å bli kvitt bilde av ”den 
gamle byen”. Vi klarer rett og slett ikke å 
tenke oss en by, selv ikke vår egen, uten å 
tenke på det historiske sentrum. Selv ikke 
om sentrum bare utgjør 10 % av byens 
bebygde areal. Omvendt derimot kan vi 
godt forestille oss byen uten å tenke på 
de 90 % som omkranser den historiske 
byen.



”Gamlebyen”













Moss versus Hønefoss.

Likheter:
Byene er i synlig endring

Arbeider med etablering av dobbeltspor med stasjon i 
sentrum

Arbeider med å bedre trafikkløsninger i sentrum

Byens tradisjonelle treforedlingsindustri preger ikke 
lenger sentrum

En viktig forskjell:
Moss var tidlig ute med transformasjon av historiske 
områder (Møllebyen), hvor bevaring og ny arkitektur har 
skapt attraktivitet. Kultur er brukt strategisk i 
byutviklingen som sammen med gjenbruk av historisk 
bebyggelse har vært særs vellykket.



”Gamlebyen”







2002      Møllebyen tildeles Moss bys pris for god 
byggeskikk

2003      Møllebyen tildeles statens byggeskikkpris

2019      Moss en av tre kandidater til årets:
Norges mest attraktive by 



Suksesshistorier er i bred forstand 
knyttet til kreative sentre: Disse 
karakteriseres av de tre T er: 
Teknologi, Talent og Toleranse.

Richard Florida







Kartlegging av stedets kvaliteter:

SWOT-analyse

Styrke

(Strength)

Svakheter 
(Weaknes)

Muligheter

(Opportunities)

Trusler 

(Treath)



Hvorfor kan  kultur og kreative næringer 
være av interesse som satsingsfelt i 
byutviklingen?

• Strukturendringer i arbeidslivet hvor nye yrker har kommet   
til, eksempelvis kreative næringer/opplevelsesindustri

• Teknologiutvikling

• Kultur som konkurransefaktor til tradisjonelle næringer

• Økt interesse for (markedsmessig) underholdning og 
opplevelser



Opplevelsesindustri:

Arkitektur Design Film/video Kunst

Litteratur Scenekunst Musikk Mote

Reklame/PR-virksomhet Media inkl. Infoteknologi

Restauranter, kafeer og andre serveringssteder

Turisme Opplevelsesbasert læring/forlystelse/be-
givenheter (inkl. museer, fornøyelses-
parker, festivaler og sportsbegivenheter 



Kreative miljøer omfatter i bredeste 
forstand kulturen fra så vel gatenivå, 
musikkscenen og undergrunnsteatre, 
som den store operaen eller 
ballettscenen.

Richard Florida









Elvelangs















En by med menneskelige dimensjoner

er en by 

* som er funksjonsblandet

* som har menneskelig skala

* som har møtepunkter for det sosiale liv

* som er levende, trygg og bærekraftig

* som er planlagt i øyehøyde, og

som har 5 km/t som utgangspunkt

* som er god å bo i/gå i og å møtes i.  



Øke sentrums attraktivitet 
som møteplass for 
mennesker, kunst, kultur 
og opplevelse













Byen må gjenspeile våre drømmer



En by som er vakker og levende er god 
å bo i, den er også spennende å besøke. 



Våre anbefalinger til planen er:

 Vis sentrumstrafikken som del av et helhetlig 
trafikksystem.

 Byggehøyde settes likt i kvartalene = 4 etasjer     
+ 1-2 etasjer  tilbaketrukket etter vurdering.

 Grøntområdene må gjøres sammenhengende.

 Øyaområdet og Tippen tas ut av planforslaget    
og utredes på nytt. Resten av planen kan   
godkjennes med få endringer.



Takk for oppmerksomheten



Politiske mål for å styrke sentrum:

• Aktiviteter i sentrum – ikke spesialiserte områder   
utenfor bykjernen

• Sentrumshandel – ikke bilbaserte kjøpesentra
• Mennesker og boliger i sentrum  - ikke nye   

boligområder utenfor byen
• Kollektiv-/gang- og sykkeltrafikk – ikke privatbil
• Vern, rehabilitering og tilpasning – ikke riving og  

løsrevne bygg
• Bruk av gamle bygninger og næringsarealer til nye  

formål – ikke nyetablering på jomfruelig natur-
eller kulturmark

• Stedstilpasning – ikke universelle løsninger 
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