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innledning
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BORGERENGA - B20

Området, B20, ble spilt inn til ny 
kommuneplan 07.08.2013.

I 2019 ble kommuneplanens arealdel 
revidert, og område B20 ble avsatt til 
framtidig boligområde.

Historikk
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2030

MÅLSETNING I KOMMUNEPLANEN: 

”Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
... 70 % i Hønefoss-området, 30 % i de prioriterte lokalsamfunna.”

1110 Ringerike kommune – Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 Ringerike kommune – Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030

I første 4-årsperiode 2015-2018 

legges det opp til en vekst på ca.  

1 prosent, jf. forslag til handlingspro-

gram. Kommunen skal bruke denne 

perioden til å legge til rette for en 

høyere vekst videre fram mot 2030. 

Fra 2020 til 2030 kan det bli en 

høyere vekst når samferdselspros-

jektene blir realisert. Kommunen skal 

planlegge for en vekst på om lag 2,5 

prosent vekst i denne perioden. 

3.3 Ringeriksregionen  
 og samferdsel
Ringerike er en del av et regionalt bo- 

og arbeidsmarked. I perioden fram 

mot 2030 har Ringeriksregionen ut 

fra beliggenhet og planlagte samferd-

selsprosjekter bedre forutsetninger 

enn de aller fleste andre regioner for 

å utvikle seg til et attraktivt samfunn 

for bolig- og næringsutvikling. Dette 

krever god samhandling i regionen. 

Gode kommunikasjonsløs-

ninger er nødvendig for å utnytte 

Ringeriksregionens potensial, og en 

forutsetning for å realisere vekstam-

bisjonene. Bedre forbindelser bidrar til 

økt vekst, og økt vekst gjør samferd-

selsinvesteringene mer samfunnsøko-

nomisk lønnsomme. Jo flere passas-

jerer, jo større nytte får samfunnet av 

investeringene.

Nye samferdselsløsninger vil føre 

til at arbeidsmarkedet i Ringerike blir 

tettere integrert i den funksjonelle 

Osloregionen. Dette åpner muligheter 

for å skape pendlingsbasert innflytting 

og økt vekst. Pendling er en indikator 

på arbeidsmarkedsintegrasjon. I 2013 

pendlet 4718 ut fra Ringerike, og 

3761 inn til Ringerike. 

Utbygging av Ringeriksbanen og 

E16 mot Sandvika og Gardermoen 

vil bidra til en vesentlig høyere vekst 

enn SSBs framskrivinger viser. Disse 

prosjektene vil redusere reisetida til 

Oslo og Gardermoen. Dette vil øke 

regionens attraktivitet, både når det 

gjelder bosted, bedrift og besøk. 

KVU (konseptvalgutred-

ning) for transportsystemet i 

Hønefoss-området og ei eventuell 

Ringerikspakke vil kunne bidra til et 

miljøvennlig og effektivt transportsys-

tem i Hønefoss-området.  

3.4  Attraktivitet
Innbygger, ildsjeler, næringsliv, 

folkevalgte og byråkrater påvirker alle 

kommunens attraktivitet. Tilhørighet 

til lokalsamfunnet og egen kommune 

er viktig for at innbyggere skal være 

gode ambassadører for Ringerike.  

Strategien i tida framover må 

være å kommunisere og forbedre 

Ringerikes attraktivitet.

Figuren til høyre viser tre dimen-

sjoner for attraktivitet, som alle er vik-

tige å jobbe med for å oppnå vekst. 

Ringerike er i 2013 rangert slik blant 

landets 428 kommuner: 

- Næringsattraktivitet nr. 280

- Bostedsattraktivitet nr. 127

- Besøksattraktivitet nr. 262.

3.5  Folkehelse
God helse innebærer evne til å 

mestre hverdagens utfordringer, og 

handler både om livskvalitet for den 

enkelte og god samfunnsøkonomi. 

Helsefremmende arbeid er å gjøre 

folk i stand til å ta vare på egen helse, 

og gir gevinst flere år fram i tid. Helse 

skapes i lokalsamfunna, der vi lever 

våre liv. Kommunen skal legge til rette 

for økt mestring i befolkninga, og 

dermed en bedre folkehelse. Fysisk 

aktivitet, utdannelse og psykoso-

siale faktorer som opplevelsen av 

verdighet, mestring og tilhørighet har 

betydning for helsa. 

Den årlige folkehelseprofilen fra 

Folkehelseinstituttet viser at Ringerike 

kommer betydelig dårligere ut enn 

landsgjennomsnittet på alle områder 

innen levekår. Vedtatt folkehelsemeld-

ing for Ringerike inneholder mål, 

strategier og tiltak for å bedre helsetil-

standen i befolkninga. 

3.6  Frivillighet, lag og foreninger
Ringerike har et rikt forenings- og 

organisasjonsliv, og i kommunens 

oversikt er det registrert ca. 150 lag 

og foreninger. I Norge utgjør frivil-

ligheten over 100 milliarder i verdis-

kaping, og 48 prosent av befolkninga 

gjør en innsats i det frivillige. En aktiv 

frivillig sektor er grunnleggende for et 

attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, 

og deltakelse i seg selv er bra for 

helsa. Frivillig arbeid gir gevinst både 

for den som gir og den som mot-

tar tjenesten. Kommunens rolle er å 

være en tilrettelegger. Samspill mel-

lom kommune og frivillighet gir gjensi-

dig læring.

3.7  Kommunereform  
 – Ringerike en del av en  
 større kommune?
Kommunereformen, som ble satt i 

gang i 2014, tar sikte på å legge til 

rette for at flere kommuner slår seg 

sammen. Færre og større kommuner 

vil gi bedre mulighet til å ivareta og 

videreutvikle kommunale tjenester. 

Kommunereformens anbefalinger om 

ny kommunestruktur viser at Ringerike 

kommune i dag har en størrelse som 

kan sikre god oppgaveløsning. Det er 

likevel naturlig å vurdere om regionen 

vil stå enda bedre rusta for framtidig 

nærings- og tjenesteutvikling ved å 

slå oss sammen med våre nabokom-

muner. Det er naturlig at prosessen 

tar utgangspunkt i det samarbeidet 

kommunen har gjennom Rådet for 

Ringeriksregionen. 

Figur 4. Illustrasjon av mulig befolkningsutvikling. 29 661 er antall innbyggere ved  
inngangen i 3. kvartal 2014. 
Kilde: SSB.

40 000 innbyggere innen 2030

Figur 6. Attraktivitetsmodellen
Kilde: Telemarksforskning. TF-notat nr. 68/2014. 

Figur 5: IC prosjektene. Dagens reisetid med jernbane  
står i parentes. Kilde: Jernbaneverkets presentasjon  
på ROM-konferansen 21.10.14. 
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Fellesprosjektet E16
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I første 4-årsperiode 2015-2018 

legges det opp til en vekst på ca.  

1 prosent, jf. forslag til handlingspro-

gram. Kommunen skal bruke denne 

perioden til å legge til rette for en 

høyere vekst videre fram mot 2030. 

Fra 2020 til 2030 kan det bli en 

høyere vekst når samferdselspros-

jektene blir realisert. Kommunen skal 

planlegge for en vekst på om lag 2,5 

prosent vekst i denne perioden. 

3.3 Ringeriksregionen  
 og samferdsel
Ringerike er en del av et regionalt bo- 

og arbeidsmarked. I perioden fram 

mot 2030 har Ringeriksregionen ut 

fra beliggenhet og planlagte samferd-

selsprosjekter bedre forutsetninger 

enn de aller fleste andre regioner for 

å utvikle seg til et attraktivt samfunn 

for bolig- og næringsutvikling. Dette 

krever god samhandling i regionen. 

Gode kommunikasjonsløs-

ninger er nødvendig for å utnytte 

Ringeriksregionens potensial, og en 

forutsetning for å realisere vekstam-

bisjonene. Bedre forbindelser bidrar til 

økt vekst, og økt vekst gjør samferd-

selsinvesteringene mer samfunnsøko-

nomisk lønnsomme. Jo flere passas-

jerer, jo større nytte får samfunnet av 

investeringene.

Nye samferdselsløsninger vil føre 

til at arbeidsmarkedet i Ringerike blir 

tettere integrert i den funksjonelle 

Osloregionen. Dette åpner muligheter 

for å skape pendlingsbasert innflytting 

og økt vekst. Pendling er en indikator 

på arbeidsmarkedsintegrasjon. I 2013 

pendlet 4718 ut fra Ringerike, og 

3761 inn til Ringerike. 

Utbygging av Ringeriksbanen og 

E16 mot Sandvika og Gardermoen 

vil bidra til en vesentlig høyere vekst 

enn SSBs framskrivinger viser. Disse 

prosjektene vil redusere reisetida til 

Oslo og Gardermoen. Dette vil øke 

regionens attraktivitet, både når det 

gjelder bosted, bedrift og besøk. 

KVU (konseptvalgutred-

ning) for transportsystemet i 

Hønefoss-området og ei eventuell 

Ringerikspakke vil kunne bidra til et 

miljøvennlig og effektivt transportsys-

tem i Hønefoss-området.  

3.4  Attraktivitet
Innbygger, ildsjeler, næringsliv, 

folkevalgte og byråkrater påvirker alle 

kommunens attraktivitet. Tilhørighet 

til lokalsamfunnet og egen kommune 

er viktig for at innbyggere skal være 

gode ambassadører for Ringerike.  

Strategien i tida framover må 

være å kommunisere og forbedre 

Ringerikes attraktivitet.

Figuren til høyre viser tre dimen-

sjoner for attraktivitet, som alle er vik-

tige å jobbe med for å oppnå vekst. 

Ringerike er i 2013 rangert slik blant 

landets 428 kommuner: 

- Næringsattraktivitet nr. 280

- Bostedsattraktivitet nr. 127

- Besøksattraktivitet nr. 262.

3.5  Folkehelse
God helse innebærer evne til å 

mestre hverdagens utfordringer, og 

handler både om livskvalitet for den 

enkelte og god samfunnsøkonomi. 

Helsefremmende arbeid er å gjøre 

folk i stand til å ta vare på egen helse, 

og gir gevinst flere år fram i tid. Helse 

skapes i lokalsamfunna, der vi lever 

våre liv. Kommunen skal legge til rette 

for økt mestring i befolkninga, og 

dermed en bedre folkehelse. Fysisk 

aktivitet, utdannelse og psykoso-

siale faktorer som opplevelsen av 

verdighet, mestring og tilhørighet har 

betydning for helsa. 

Den årlige folkehelseprofilen fra 

Folkehelseinstituttet viser at Ringerike 

kommer betydelig dårligere ut enn 

landsgjennomsnittet på alle områder 

innen levekår. Vedtatt folkehelsemeld-

ing for Ringerike inneholder mål, 

strategier og tiltak for å bedre helsetil-

standen i befolkninga. 

3.6  Frivillighet, lag og foreninger
Ringerike har et rikt forenings- og 

organisasjonsliv, og i kommunens 

oversikt er det registrert ca. 150 lag 

og foreninger. I Norge utgjør frivil-

ligheten over 100 milliarder i verdis-

kaping, og 48 prosent av befolkninga 

gjør en innsats i det frivillige. En aktiv 

frivillig sektor er grunnleggende for et 

attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, 

og deltakelse i seg selv er bra for 

helsa. Frivillig arbeid gir gevinst både 

for den som gir og den som mot-

tar tjenesten. Kommunens rolle er å 

være en tilrettelegger. Samspill mel-

lom kommune og frivillighet gir gjensi-

dig læring.

3.7  Kommunereform  
 – Ringerike en del av en  
 større kommune?
Kommunereformen, som ble satt i 

gang i 2014, tar sikte på å legge til 

rette for at flere kommuner slår seg 

sammen. Færre og større kommuner 

vil gi bedre mulighet til å ivareta og 

videreutvikle kommunale tjenester. 

Kommunereformens anbefalinger om 

ny kommunestruktur viser at Ringerike 

kommune i dag har en størrelse som 

kan sikre god oppgaveløsning. Det er 

likevel naturlig å vurdere om regionen 

vil stå enda bedre rusta for framtidig 

nærings- og tjenesteutvikling ved å 

slå oss sammen med våre nabokom-

muner. Det er naturlig at prosessen 

tar utgangspunkt i det samarbeidet 

kommunen har gjennom Rådet for 

Ringeriksregionen. 

Figur 4. Illustrasjon av mulig befolkningsutvikling. 29 661 er antall innbyggere ved  
inngangen i 3. kvartal 2014. 
Kilde: SSB.

40 000 innbyggere innen 2030

Figur 6. Attraktivitetsmodellen
Kilde: Telemarksforskning. TF-notat nr. 68/2014. 

Figur 5: IC prosjektene. Dagens reisetid med jernbane  
står i parentes. Kilde: Jernbaneverkets presentasjon  
på ROM-konferansen 21.10.14. 
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FELLESPROSJEKTET E16 & 
RINGERIKSBANEN
 
Statlig reguleringplan vedtatt i 2020

Forventes av kommuner og næringsliv 
bygger opp under investeringen. 
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Kommuneplanens arealdel 2019 -2030

AVHENGIG AV EFFEKTIV 
AREALUTNYTTELSE

Det er få nye boligområder i ny arealdel 
for perioden 2019 – 2030, 
sett opp mot målsettingen satt i 
kommuneplanens samfunnsdel.

Det er derfor viktig å sikre effektiv 
arealutnyttelse i de områdene som 
er vedtatt utbygd, som Borgerenga i 
Haugsbygd.
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AREALPLANLEGGING SKAL:

- Baseres på et oppdatert kunnskapsgrunnlag

- Følge nasjonale og regionale retningslinjer

- Redusere klimagassutslipp

÷CO2

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023
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Oppdatert kunnskapsgrunnlag

PROGNOSESENTERET: BY- OG HANDELSANALYSE FOR HØNEFOSS 

- Avtagende etterspørsel etter eneboliger, og økende behov for leiligheter

- Andelen som foretrekker enebolig er høyest i aldersgruppe 30-39år

- Andelen som foretrekker leilighet er høyest i aldersgruppe 65år +

- 1 000 husholdninger i Ringerike har flytteplaner årlig

- 12% planlegger å bosette seg i Haugsbygd (ca. 120 husstander)

VEKSTBAROMETER FOR RINGERIKSREGIONEN

- Ringerike har en høy andel eldre (+75 år) - Ser ut til å fortsette 



24.11.20               Borgerenga      Presentasjon for Ringerike kommune               Dyvik & Fasting Arkitekter9

Boligtyper og egnet bebyggelse

BEHOV FOR LEILIGHETER

- Stort behov for leiligheter/konsentrert bebyggelse i og rundt Hønefoss

- Behov for lettstelte boliger med tilgang til friluftsområder, kollektivtransport 
og gangavstand til butikk

- Rimeligere leiligheter utenfor Hønefoss grunnet lavere tomtekost

- Energi- og transportøkonomisk
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Mål for prosjektet

MÅL FOR PROSJEKTET

Legge til rette for å nå kommunens målsetting om økning i antall innbyggere, 
og sørge får en mer effektiv arealbruk.

Følge opp regjeringens målsetning om arealeffektivitet, og reduksjon i 
transportbehovet.

KONSEKVENS

Reguleringsplanen vil ha flere leilighetsbygg og mer konsentrert 
småhusbebyggelse. 

Eneboliger og frittliggende småhusbebyggelse vil bli aktuelt der det egner 
seg i forhold til terreng og i tilknytting til eksisterende bebyggelse.
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planområdet
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Borgerenga

BORGERENGA

 Skog  Dyrket mark  Boligområde  Skole/Barnehage
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Borgerenga

BORGERENGA

- Berører ikke dyrket mark

 Skog  Dyrket mark  Boligområde  Skole/Barnehage
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Borgerenga

BORGERENGA

- Berører ikke dyrket mark

- Naturlig utvidelse av 
eksisterende sentrum

 Skog  Dyrket mark  Boligområde  Skole/Barnehage



24.11.20               Borgerenga      Presentasjon for Ringerike kommune               Dyvik & Fasting Arkitekter15

Borgerenga

BORGERENGA

- Berører ikke dyrket mark

- Naturlig utvidelse av 
eksisterende sentrum

- Tett på bussholdeplasser 
langs Hadelandsveien

 Skog  Dyrket mark  Boligområde  Skole/Barnehage
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Borgerenga

BORGERENGA

- Berører ikke dyrket mark

- Naturlig utvidelse av 
eksisterende sentrum

- Tett på bussholdeplasser 
langs Hadelandsveien

- Planfri gang- og sykkelvei 
til skole, barnehage og 
butikk/nærsenter

 Skog  Dyrket mark  Boligområde  Skole/Barnehage
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Borgerenga

BORGERENGA

- Berører ikke dyrket mark

- Naturlig utvidelse av 
eksisterende sentrum

- Tett på bussholdeplasser 
langs Hadelandsveien

- Planfri gang- og sykkelvei 
til skole, barnehage og 
butikk/nærsenter

- Knyttes mot ny gang- og 
sykkelveiforbindelse til 
Norderhov

 Skog  Dyrket mark  Boligområde  Skole/Barnehage
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Totalt: 59 daa

AREAL
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MELLOM EKSISTERENDE 
BOOLIGOMRÅDER
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SKOG MOT ØST
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SKRENT MOT SYD
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DAL / BEKK
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KUPERT MED 
NATURLIGE PLATÅER
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Borgerenga - Fra nord mot syd
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Borgerenga - Fra nord mot syd
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planutkast
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Planutkast Bolig:            34 daa
Grønnstruktur og nærmiljøanlegg:  11 daa
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Illustrasjonsplan
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Volumstudie
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Småhusbebyggelse i front - blokkbebyggelse i bakkant
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Småhusbebyggelse mot veien
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Småhusbebyggelse og lav blokkbebyggelsemot veien
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Høyere blokkbebyggelse i bakkant
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Sentralt blågrønn struktur
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Sentralt blågrønn struktur - Knyttes mot boligenes primære utearealer
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Nærmiljøanlegg og felles utearealer mellom bygningene
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Sentral blågrønn struktur
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Sentral blågrønn struktur
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God avstand mellom bygningene knytter området til omkringliggende boligområder...
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God avstand mellom bygningene knytter området til omkringliggende boligområder...
skaper siktlinjer internt på området og til omgivelsene...
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God avstand mellom bygningene knytter området til omkringliggende boligområder...
skaper siktlinjer internt på området og til omgivelsene...
og grønne korridorer på tvers av den blågrønne strukturen
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Siktlinje mot Borgergrenda
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Terrassert bebyggelse bryter opp bygningsvolumene både i snitt og plan
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5 - 6 etasjer i bakre rekke vil gi blokkbebyggelse med gesims/mønehøyde tilsvatende naboer i sydSnitt A-A

Status - 23.11.2020 Dyvik & Fasting ArkitekterProsjektet 149

A-A
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Snitt B-B

Status - 23.11.2020 Dyvik & Fasting ArkitekterProsjektet 149

B-B

5 - 6 etasjer i bakre rekke vil gi blokkbebyggelse med gesims/mønehøyde tilsvatende naboer i syd
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En nøye planlagt fargepalett kan bidra til å gi området både en sterk identitet og variasjon
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Leilighetene er orientert mot vest og får store balkonger med gode sol- og utsiktsforhold



24.11.20               Borgerenga      Presentasjon for Ringerike kommune               Dyvik & Fasting Arkitekter48

Leilighetene er orientert mot vest og får store balkonger med gode sol- og utsiktsforhold
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Leilighetene er orientert mot vest og får store balkonger med gode sol- og utsiktsforhold
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Utnyttelsesgrad

NØKKELTALL

118 enheter
82 leiligheter 

36 småhus

11 850 m2 BRA
5 730 m2 i blokkbebyggelsen 

6 120 m2 i småhusbebyggelsen

15% BYA Totalt
16% for blokkbebyggelsen

15% for småhusbebyggelsen

(21% for småhusbebyggelsen med P på terreng)

Fotavtrykk: 9% av planområdet

Tomtestr. og MUA større enn krav
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Utnyttelsesgrad

TILSVARENDE DETALJREGULERINGER

- Klekkenhagen boligområde:  BYA 35-45%

- Nedre Klekkenhagen:     BYA 40-45%

- Færdertoppen boligområde:  BYA 40%
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Utnyttelsesgrad

”SPREDT HØY”

Tomtens terreng og 
orientering gjør den godt 
egnet for bebyggelse på fem/
seks etasjer mot sydøst

Ingen naboer mister vesentlig 
sol eller utsikt

Spredt høy bebyggelse gir 
mer plass på bakken

Lavere bebyggelse med 
tilsvarende boligareal vil 
oppta mer plass på bakken
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Borgerenga



Dyvik & Fasting Arkitekter AS
Ullevålsveien 107 A
0359 Oslo
+47 41 48 88 27 / +47 95 77 29 50
post@dfark.no
www.dfark.no



149-BORGERENGA

BYA m2 129 86,5 43,25
BRA m2 240 180 90 40 60 75 90

FELT FELT	AREAL Ene-	bolig
Tomanns-	

bolig
Firemanns-	

bolig To	rom Tre	rom Tre	rom Fire	rom ANT.	ENH. BRA	TOT BYA	TOT %BRA %BYA
BKS_1 1422 2 2 480 258 34% 18%
BKS_2 3498 4 4 960 516 27% 15%
BKS_3 1836 1 2 3 600 302 33% 16%
BKS_4 7428 4 8 12 2400 1208 65% 16%
BKS_5 3720 12 12 1080 519 15% 14%
BFS_1 1090 1 1 240 129 22% 12%
BFS_2 1157 2 2 360 173 31% 15%
SUM	SMÅHUS 20151 12 12 12 36 6120 3105 30% 15%
BBB_1 7875 6 4 11 12 33 2385 1230 30% 16%
Blokk	1A 1 1 1 1 4 265 261
Blokk	1B 1 1 2 1 5 340 261
Blokk	1C 2 1 2 3 8 560 273
Blokk	1D 2 1 6 7 16 1220 435
BBB_2 8607 12 5 21 11 49 3345 1329 39% 15%
Blokk	2A 2 1 4 1 8 530 261
Blokk	2B 2 1 2 4 9 650 273
Blokk	2C 3 1 7 1 12 795 261
Blokk	2D 2 1 5 1 9 605 261
Blokk	2E 3 1 3 4 11 765 273
SUM	LEILIGHETER 16482 18 9 32 23 82 5730 2559 35% 16%

TOT 36633 118 11850 5664 32% 15%

HELE	REGULERINGSFELTET 58378 118 11850 5664 20% 10%
GJENNOMSNITTLIG	AREAL	PER	ENHET: 100 m2 118 11850


