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Strategi og utvikling v/byplansjef Inger Kammerud

Hvorfor en byrom- og formingsveileder inkludert veg- og gatenorm

• For å sikre en helhetlig utforming av fysiske tiltak i offentlige
rom og de anlegg som kommunen skal overta med bevisste
valg av materialer, beplantning, møblering, belysning m.m.

• Veilederen skal legges til grunn og skape forutsigbarhet for
alle parter i den videre utvikling av ringerikessamfunnet
prosjekter skal detaljeres.

Mange gode eksempler på formingsveiledere

Hva har vi?
•

Formingsveileder – revidert i 2008. Internt
arbeidsutkast. Ikke politisk forankret

•

Bryggeveileder for Storelva og Randselva

•

Skulptur i det offentlige rom, 2003

•

Belysningsplan for Tippen/Gladtvedt

•

Standard belysning for fv. 35 gjennom
Hønefoss

•

Kvalitetsprogrammet til byplanen

•

Byutviklingsstrategi

Formingsveileder – internt arbeidsutkast

Et godt utgangspunkt

Målsettinger og resultatmål

Målsettinger

Resultatmål

•

Å sikre at veilederen blir et godt og anvendelig
verktøy for god og sikker utforming av fysiske tiltak

•

Formingsveilederen skal inngå i kommunens
plansystem og gjøres tilgjengelig digitalt

•

Å bli et felles verktøy for å sikre kvalitet i utviklingen
av det fysiske miljø i Hønefoss

•

Formingsveilederen skal være politisk forankret og
allment tilgjengelig

•

Å skape en attraktiv og livskraftig by

•

Sikre innbyggerne kvaliteter i det fysiske miljøet som
bidrag til kommunens folkehelsearbeid

•
•

Formingsveilederen skal bli benyttet ved behandling
av byggesaker og utarbeiding av utbyggingsavtaler

Struktur og tema - foreløpig
Del 1 Analyse og prinsipper
1.1. Hva er målet for veilederen/normen
1.2. Geografisk avgrensning? (forslag)
1.3 Avgrensing mot andre styringsdokumenter,
strategier, bygatereglementet
2.1 Byen gatehierarki (se kvalitetsprogrammet)
2.2 kort om nabolagene (se kvalitetsprogrammet
2.3 Bysoner – eventuelt tettstedsavgrensning i
de definerte tettstedene (kart)
2.4 Gatetyper - kategorier (kart)
2.5 Byens akser – stier (elvelangs) (stier)spesielle
byrom (kart)
2.6 Grønnstruktur (kvalitetsprogrammet)
3.1 Overordnede føringer på materialer, møbler,
vegetasjon) (fra kvalitetsprogram,
byutviklingsstrategi)
3.2 prinsipper fra det grønne – hva er park- hva
er friområde – nye strukturer?
4.1 Belysning – formål – bidrag fra teknisk (se
veilederen fra Harstad)
4.2 Overordnet tilnærming
4.3 Den historiske byen
4.4 Bygater
4.5 Fylkesveier i byen og i tettstedene
4.6 Byboliggater
4.7 Boliggater
4.8 Spesielle bygg/landemerker

Del 2 Vei- og gatenorm

Del 3 Katalog
6. Materialbruk, møblering, belysning og farger
6.1 Fargepallett
6.2 generell materialbruk
6.3 Møbler (benker, sykkelstativ, avfallsbøtter, planteurner)
6.4 Belysning (type armatur i ulike gater, veier og bygg)
6.5 formater/ dimensjoner materialkvalitet og overflater
6.6 prinsipper for legging av dekker, renner og kantstein
7. Skilting
8. Vegetasjon
9. Overvannshåndtering (trinn 1 og 2)
10. Kunst i det offentlige rom

Organisering
Politisk prosjekteier

Politisk styringsgruppe

(ordfører)

(formannskapets strategi og plan)

Administrativ
prosjekteier

Administrativ styringsgruppe

Kommunalsjef teknisk, kultur og
idrett

(Kommunalsjef teknisk, kultur og idrett, næringssjef, byplansjef)

Prosjektansvarlig

Prosjektleder

Referansegruppe

Byplansjef

ABY

(HMA)

Prosjektgruppe
Tverrfaglig

Ressursgruppe
Interessenter

Avslutning
Takk!og takk!

