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Forord
Hønefoss – en by med framtidsmot

Historien om byen og fossen
Hønefoss fikk bystatus i 1852, hadde industristedet
rundt fossen vokst og også blitt et sentrum
for handel, håndverk og service i regionen.
Med åpning av Randsfjordbanen i 1868 og
Bergensbanen i 1909 ble byen samtidig et betydelig
kommunikasjonsknutepunkt. Elva har gitt byens
innbyggere både arbeid, kraft og lys. Med stolthet
fikk byen etablert elektrisk gatelys over Hønefoss
bru nesten samtidig med New York og London i 1882!
Hønefoss er i endring med nytt framtidsmot.
Byen blir en stasjon på Ringeriksbanen, og det er en
forventning om at Hønefoss skal vokse både i antall
innbyggere og arbeidsplasser. Byen skal igjen fornyes
og formes for å tilby nye generasjoner et bysentrum
som tar vare på byens historie og identitet, og som
åpner for innovasjon og nytenkning.
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i hjerte av Hønefoss sentrum - en by for alle!

Hønefoss_kvalitetsprogram | september 2019

5

0.
SAMMENDRAG

- En kort oversikt over plangrepet for Hønefoss sentrum
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Fossen og Øya
Begrepet Hønefossringene omfatter et
samlet by og naturnettverk som knytter
byrommet og infrastrukturen sammen
med naturens kvaliteter.

Byplangrep

Fossen og Øya
Fortetting og transformasjon tett på
jernbanestasjonen skal reflektere de
industrihistoriske verdiene og kulturarven.

Slå ring om eksisterende og nye kvaliteter i Hønefoss sentrum

Tømmertorget
Byens nye torg skal binde byens
akser sammen i området der
Hønefoss’ industrihistorie startet.

Ny Jernbanestasjon
Ny jernbanestasjon

BaneNor er i gang med utviklingen av
ny jernbanestasjon tett på sentrum.

En ny port inn til Hønefoss, med et
attraktivt stasjonstorg og det sentrale
kollektivknutepunktet for reiser til, fra og
gjennom regionen.

Sentrumsringen
Nordre torv

Utviklingen av Hønefoss består av mange ulike
enkeltprosjekter og fokusområder. Disse områdene
befinner seg i ulike deler av byen, og sentrumsringen
viser hvordan disse områdene bindes sammen til en
helhet.
Når sentrum samles naturen trekkes inn i byen vil
innbyggerne få en hverdag hvor arbeidsplasser,
innkjøpsmuligheter, kulturelle og rekreative
muligheter ligger i kort avstand til boligen. Det vil bli
enklere å velge bort bilen med korte avstander og
attraktive forbindelser for gående og syklende.

Fossen
Øya

Tømmertorget

Storgata
Sentrums viktigste grønne gate,
og hovedgate for gående. Gaten
forskjønnes med regnbed, trær og
brede fortau.

Petersøya
Søndre torv

Petersøya

Storgata

Framtidas nye urbane, grønne
møteplass for fysisk aktivitet, lek
og rekreasjon. Ny bruforbindelse
gir økt tilgjengelighet.

Elvelangs
Byporten

Ringeriksgata
Schjonslunden

Byporten

Elvelangs

Byens inngangsportal fra sør.
Området fortettes og utgjør et
attraktivt og bynært
boligområde.

Turstisystemet som utnytter
Hønefoss’ beliggenhet langs elva,
og knytter elva og byen tettere
sammen.

Schjongslunden

Ringeriksgata
Forlengelse av Ringeriksgata med nye
gang- og sykkelbruer i hver ende øker
tilgjengeligheten til Schjongslunden.

Schjongslunden
Området befestes som byens
arenaområde for idrett, sport og
aktiviteter for alle.

Sentrumsringen
Illustrasjonen viser et utvalg av planens foreslåtte prosjekter.
Alle prosjektene bindes sammen av den nye sentrumsringen
som binder byens mange kvaliteter sammen.
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- BYUTVIKLINGSSTRATEGI:
1. Den trygge og gode byen for alle
2. Regionens kollektivknutepunkt
3. En mer tilgjengelig by
4. En blågrønn by

Oppsummering
Sentrale elementer i ny plan for Hønefoss sentrum

- EN HELHETSPLAN
Det er utabeidet en helhetsplan som illustrerer et
fremtidig grønt sentrum tilrettelagt for et levende byliv
for alle samt en dobling av innbygger i sentrum.

Kvalitetsprogrammet viser miljø- og
kvalitetsambisjonene for utviklingen av Hønefoss
sentrum, og hvordan disse ambisjonene
skal følges opp under gjennomføringen.
Kvalitetsprogrammet er et konkret og praktisk
verktøy, og er forankret i områderegulering
for Hønefoss sentrum med bestemmelser. I
henhold til reguleringsbestemmelsene skal dette
kvalitetsprogrammet være retningsgivende for videre
arbeid med miljø og energi, samt utforming av gater,
torg, parker og bebyggelse. Kvalitetsprogrammet
er ikke juridisk bindende, men har status som
retningslinjer. Det er innarbeidet en viss fleksibilitet
i kvalitetsprogrammet som gir mulighet for å møte
fremtidige aktører og en framtid vi ikke kjenner.

- FIRE PRINSIPPER FOR ØKT
SENTRUMSUTVIKLING:
NORDSIA

MOBILITETSPYRAMIDE
GÅENDE

SYKLENDE

KVADRA- ØST
VED
KVADRA-

KOLLEKTIVTRANSPORT

VARELEVERING

LØKKA

BILKOLLEKTIV

TAN-

PRIVAT BIL

EI-

1.
2.
3.
4.

Forbind
Fortett
Forsterk
Prioriter

- FORTETTET KVARTALSSTRUKTUR
Den gamle kvartalsplanen blir vesentlig for framtidas
byform i Hønefoss. Ny bebyggelse skal forsterke byens
struktur gjennom fortetting i tråd med byens underliggende kvartalsstruktur.

Nordre
torv

Jernbane
stasjonen

Nordre
torv

Petersøya
Søndre
torv

Søndre
torv

- NYE MØTEPLASSER OG
SAMMENHENGER
Nye og gamle møteplasser som Tømmertorget, Pipetorget, Petersøya og Ringeriksgata flettes sammen.
Dette åpner for nye forbindelser og styrker de eksisterende.

- NYE OG PRIORITERTE GATER
Det er gjort et omfattende arbeid på prioritering og
utforming av gater tilpasset gående og syklende.

-FLETTE BY OG ELV SAMMEN
Sentralt i plangrepet er arbeidet med å knytte byen
bedre sammen med landskapet rundt sentrum.
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Områderegulering
Plankart

Områdereguleringen omfatter Hønefoss sentrum,
og omtales som byplanen. Området på Løkka og
Schjongslunden er tatt ut av den opprinnelige
planavgrensningen, fordi det allerede foreligger
detaljreguleringer for områdene, og fordi det
ikke er planlagt endringer her. Det er også
foretatt en justering av planavgrensningen mot
stasjonsområdet, fordi det skal utarbeides en egen
detaljregulering for dette området i forbindelse med
Ringeriksbanen.
Områdereguleringen er utarbeidet i henhold til
plan- og bygningsloven og består av planbeskrivelse
i tillegg til plankart og bestemmelser. De to siste
er juridisk bindende dokumenter som sikrer
målsettingen med planen.

Øya og Tippen i dag

Planen er blitt til gjennom en lovregulert prosess
med medvirkning og høring av planen, og skal
vedtas av kommunestyret
Plankartet med bestemmelser angir bruk, vern og
utforming av arealer og fysiske omgivelser, og viser
hvordan et areal kan benyttes og bebygges. Som
hovedregel vil det være krav om detaljregulering når
et område skal utvikles, men planen inneholder også
områder som ikke krever detaljregulering, hvor det
er mulig å gå rett på en byggesøknad.
Kvalitetsprogrammet vil bli svært sentralt
ved oppfølgingen av områdereguleringen og
utarbeidelsen av mer detaljerte planer og
byggesøknader.

Plankart
Plankart - september 2019

Øya og Tippen med mulig fortetting
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11

Teknisk illustrasjonsplan
Mulig løsning på avsatt areal

NORDRE TORG
9
10

8

STASJONSTORGET

PIPETORGET

7
TØMMERTORGET

20

19

Tekniske illustrasjoner er viktig for å vise
målsettingen med områdereguleringen på arealer
der arealbruken er fastsatt, men der den tekniske
løsningen ikke er valgt. Illustrasjonene er et viktig
grunnlag som viser hva som er fysisk mulig å
gjennomføre i planen med de krav som stilles.
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KIRKEN
6

PETERSØYA
AKTIVITETSPARK

SØNDRE TORG

18

OFFENTLIG
TAKHAGE
5

BUSSTORG

16

17

Områdereguleringen medfører vesentlige endringer
i transportsystemet. I områdereguleringen er
det avsatt tilstrekkelig areal for et nytt system
med prioritering av gående, syklende og
kollektivtransport. Illustrasjonsplanen vil vise
profilen for de berørte gaterommene som inngår
i planområdet. Valg av løsning må detaljeres i
etterkant av vedtak av områdereguleringen.

SØNDRE PARK

BUSSTORG
KUBEN

15
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4
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RÅDHUSET

2
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EIKLI
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1.
KVALITETSPROGRAM

- Hensikten med kvalitetsprogrammet er å vise
byens ambisjoner og fremtidige kvaliter

16
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By på kvaliteter
Formål med kvalitetsprogrammet

Kvalitetsprogrammet er et konkret og praktisk
verktøy til bruk i utviklingen og utformingen av
Hønefoss sentrum. Det inneholder retningslinjer for
de valg som må tas i utviklingsperioden og som skal
understøtte områdets fremtidige karakter og identitet.
Kvalitetsprogrammet angir kvaliteter som må
oppfylles i kommende prosjekter og planer for
å skape gode løsninger for eksempelvis bebyggelse,
felles uteområder og offentlige byrom.
Elementer fra kvalitetsprogrammet er hjemlet
i planbestemmelsene. Kvalitetsprogrammet kan også
være retningsgivende ved arkitektkonkurranser.
Kvalitetsprogrammet angir hovedstruktur og ramme,
samtidig er det innarbeidet en viss fleksibilitet som
gir framtidige aktører mulighet til å påvirke
utviklingen.
Kvalitetsprogrammet henvender seg til de
mange aktørene som i framtiden kommer til å
engasjere seg med utviklingen av Hønefoss, som
eiendomsutviklere, kommunens planleggere
og politikere, og ikke minst dagens og fremtidens
innbyggere.

Byporten
Bildet viser porten til sentrum med trearkitektur, Schjongstangen i det fjerne, Owrens
gate med nytt gatesnitt som inkluderer sykkeltrase overvannshåndtering og gode
kantsoner. Arkitekturen viser muligheter for kvartalsutforming med nedskalert sydvest
hjørne og trearkitektur med oppbrutte fasader.
18
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Medvirkning
Medvirking som grunnlag for utforming av kvalitetsprogrammet

Medvirkning innebærer å få innflytelse på avgjørelser
som påvirker eget liv. Likeverdige, kunnskapsbaserte
og aktive planprosesser står sentralt i vektleggingen
av lokaldemokratiet. Etter plan- og bygningsloven
skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse
i planprosesser.
Fornyelse og forming av Hønefoss sentrum er
krevende. Det er gjennom visjonære ideer, politisk
mot, tverrfaglig respekt og en stor dose ydmyket
for kulturhistorien og den enkeltes opplevelse
av byen, at byplanen blir til. Ambisjonene i
kvalitetsprogrammet har sitt grunnlag i en bred
medvirkningsprosess gjennom flere åpne folkemøter,
samt egne medvirkningsprosesser for politikere og
barn og unge.

Unge byplanleggere
20

Bilde fra et av de mange planverkstedene avholdt med barn
og unge i Hønefoss. Alle som ønsket å bidra inn i prosessen
om en by for alle har fått anledning til å fremme sitt syn.
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Byutviklingsstrategi
Fire målsetninger for en god by

DEN TRYGGE OG GODE BYEN FOR
ALLE
Sammen skal vi gjøre Hønefoss
mer levende og attraktiv gjennom
å skape den gode byen for alle. Alle
hverdagsaktivitetene skal nås innenfor
gang- og sykkelavstand for alle i sentrum.

EN BLÅGRØNN BY
Hønefoss skal være en by med grønne
byrom, og ha turmuligheter for alle
i gangavstand fra sentrum. Byens
grønne lunger, elva og fossen skal ha en
sammenhengende struktur til glede for
innbyggere og besøkende.

REGIONENS KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Hønefoss er en gammel stasjonsby og et
viktig handelsknutepunkt i regionen. Vår rolle
som regionhovedstad vil få fornyet kraft med
Ringeriksbanen og ny E16. Stasjonen blir
viktig for byutviklingen i Hønefoss.

Byutviklingsstrategien er utarbeidet som et
ledd i arbeidet med byplanen og inneholder fire
målsetninger. Byutviklingsstrategien skal være
retningsgivende for arealplaner og prosjekter i hele
Hønefoss, ikke bare innenfor sentrumsområdet.
Hønefoss har en sterk regional posisjon på kultur-,
utdannelses- og næringslivsområdet. I den videre
utviklingen av Hønefoss er det fokus på å fastholde
og understøtte denne posisjonen. Det betyr at det
skal sikres plass til nye aktiviteter, samtidig som
kulturhistorien, de grønne områdene og nærheten til
elva skal prioriteres høyt. Det satses på fortetting og
transformering av byområdet. Byutviklingsstrategien
er et av flere virkemidler som skal sørge for at
byen blir en arena for et aktivt og inkluderende
samfunnsliv.

EN MER TILGJENGELIG BY
For å lykkes med en tilgjengelig by, skal det
bli enda mer attraktivt, trygt og enkelt å gå,
sykle og reise kollektivt i fremtiden. Sentrum
skal ha god tilgjengelighet med bil og
parkering samtidig som sentrum er beskyttet
mot gjennomgangstrafikk og annen unødig
biltrafikk. Sammen skal vi skape en enklere
og tryggere reisehverdag.
TUFTEPARKEN

VALBY

22

JERNBANESTASJONEN

SØNDRE TORV
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Miljøambisjon
Hvordan bidrar byplanen til å oppnå Ringerikes miljømål?

Ringerike kommune har høye miljøambisjoner
på mange områder, herunder å være et forbilde
innen reduksjon av klimagassutslipp. Et viktig
politisk mål for byutviklingen er å skape en
attraktiv, levende, miljøvennlig og kompakt by,
der mennesker trives og har en aktiv hverdag.
Ulike mål og utfordringer krever bruk av ulike
verktøy og tiltak. Arealplanleggingen, inkludert
denne byplanen, er et av kommunens viktige
verktøy. I byplanen og byutviklingsstrategien
gjennomføres flere viktige grep og tiltak som vil
bidra til å nå kommunens miljøambisjoner. Under
oppsummeres de viktigste av disse.

•

A. God areal- og transportplanlegging
reduserer klimagassutslipp fra transport
Å redusere utslipp av klimagasser tilstrekkelig til
å begrense de farligste klimaendringene er en
av vår tids største utfordringer. Kommunenes
areal- og transportplanlegging er avgjørende
For å redusere disse utslippene må vi både
redusere transportbehovet og legge til rette for at
gjenværende transport kan skje på en klimavennlig
måte. I 2017 kom 51% av klimagassutslippene
i Ringerike kommune fra veitrafikk. For å
redusere disse utslippene må vi både redusere
transportbehovet og å legge til rette for at
gjenværende transport kan skje på en klimavennlig
måte.
For å bidra til dette tas følgende grep i denne
byplanen:

•

•
•

Sykkelstier for alle
Alle skal kunne bruke sykkel i Hønefoss. I planen
legges det opp til et omfattende sykkelnettverk.

24

Kompakt byutvikling reduserer
transportbehov: Hønefoss sentrum fortettes
og transformeres innenfra og ut, slik at andelen
som har gang- og sykkelavstand mellom
bolig, jobb og daglige gjøremål øker. Korte
avstander også til handel og servicefunksjoner,

nærfriluftsområder og kulturtilbud reduserer
transportbehov og skaper liv i byrommet i
sentrum.
Tilrettelegge for at flere sykler og går: Gangog sykkelveier knyttes sammen. Oppgradert
bygate fra Osloveien i sør til Hønengata i nord
gir en effektiv og trygg hovedakse også for
myke trafikanter. Nye gang- og sykkelbruer
gir snarveier over elvene. Sammenhengende
blågrønne strukturer i sentrum og elvelangs
gir attraktive ferdselsårer for gående og
syklende. Videre skal det etableres flere trygge
sykkelparkeringer og tilrettelegges for utleie
av bysykler. Bilparkering i sentrumskjernen
reduseres gradvis over tid og det etableres
parkeringer i utkanten av sentrum for overgang
til gange, sykkel og kollektivtransport.
Tilrettelegge for kollektivtransport: 70 prosent
av befolkningsveksten i Ringerike kommune
skal kanaliseres til Hønefoss, resten langs
kollektivakser og knutepunkter i nærsentre.
Dette bidrar til å legge grunnlag for hyppige og
pålitelige bussavganger. Fremkommelighet for
buss sikres langs hovedaksene gjennom blant
annet egne kollektivtraseer, kantstopp og at buss
gis fortrinn foran biler i lyskryss der det er mulig.
I tillegg planlegges en ny bro som gir snarvei for
kollektivtransport over Petersøya. Togstasjonen
knyttes bedre sammen med sentrum og høy
arealutnyttelse rundt stasjonsområdet gir god
tilgjengelighet til miljøvennlig transport.
Tilrettelegge for klimanøytrale kjøretøy:
Ringerike har et stort omland og mange
besøkende. Det blir derfor viktig å tilrettelegge
slik at det blir lett å velge klimanøytrale
alternativer, selv for de som er avhengig av bil.
Derfor har byplanen krav om tilrettelegging for
lademuligheter for elbiler på både private og
offentlige parkeringer.
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B. Miljøvennlig utbygging, materialbruk og
estetikk
En kompakt byutvikling bidrar til lavere
klimagassutslipp per utbygd kvadratmeter.
Byutviklingsstrategien peker på at det som
ledd i å bevare byens særpreg skal defineres en
ringerikspalett og at det skal være fokus på tre som
et gjennomgående materiale i byen. I søknader
om ny bebyggelse skal det omtales tiltak for å
redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning i
anleggsperioden, herunder skal det som hovedregel
benyttes fjernvarme for fossilfri oppvarming i
anleggsperioden.

C. Blågrønne strukturer skal fremme
folkehelse og friluftsliv
Friluftsområder og blå og grønne lunger i
nærmiljøet legger til rette for fysisk aktivitet i
hverdagen og bidrar til helse og trivsel. Et viktig
mål i byutviklingen i Hønefoss er å beholde
eksisterende og skape nye blå og grønne byrom
som gir opplevelseskvalitet, ivaretar naturmangfold,
bidrar til overvannshåndtering og generelt gode
byroms- og uteromskvaliteter. Det prioriteres å
skape sammenhengende blågrønne strukturer
fra fossen til Søndre torg og videre til Livbanen,
Søndre Park og Petersøya. Elvelangs utvikles til
en sammenhengende ferdselsåre for gående og
syklende fra Søndre park til Schjongslunden.

helseutfordringer. I områder med forurenset grunn
skal det gjøres miljøtekniske grunnundersøkelser
og utarbeides tiltaksplan før det kan iverksettes
tiltak som medfører inngrep i grunnen. For å
hindre spredning av miljøgifter og partikler ut i
vassdraget stilles det krav til vurdering av miljørisiko
og miljøoppfølgingsprogram ved større tiltak nær
vassdragene.

E. Bevare naturmangfold
Elvene med kantsoner, Schjongslunden og Petersøya
utgjør viktige områder for naturmangfold i Hønefoss,
herunder for både truede plantearter og sangsvane,
dverglo, fiskemåke og overvintrende andefugl. I
byplanen planlegges utbygging av nye bruer og
andre tiltak som kan påvirke disse områdene. For å
redusere påvirkning på viktige naturtypeforekomster
og sårbare og truede arter stilles det krav til
vurdering av miljørisiko og miljøoppfølgingsprogram
ved større tiltak nær vassdragene.

F. Klimatilpassing
Klimaendringene med mer total nedbør og mer
intens nedbør vil øke utfordringene i byen med
flomhendelser og håndtering av overvann. For
å unngå skadevirkninger på byggverk, helse og
miljø, er det utarbeidet en egen overvannsveileder.
Byplanen stiller krav om bruk av blågrønne strukturer
i overvannshåndteringen og at overvann skal søkes
utnyttet som et positivt element ved å gjøre vannet
synlig og tilgjengelig.

D. Redusere forurensning
Redusert biltrafikk i sentrum og langs hovedveiene
vil gi bedre lokal luftkvalitet og reduserte støyplager.
I sentrumsområder som per i dag er utsatt for lokal
luftforurensning og støy pålegges det ved etablering
av ny bebyggelse avbøtende tiltak for å forebygge
Grønne forbindelser og grønne gårdsrom
Det er vikitig å få det grønne helt inn i bykjernen og
kvadraturen. Også i bykjernen skal det være grønt
og tiltalende.

26
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2.
HELHETSPLAN

- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum

28
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Helhetsplan
Hønefoss og elva
Nordre torv

Jernbanetorget
Pipetorget
Tømmertorget

Den moderne byen skal være tett og grønn!
Petersøya
Søndre torv

Hønefoss er en komplett by og utmerker seg ved å
være den byen i Oslo-området som ligger nærmest
fjell og vintersportsområder, omgitt av et unikt
kulturlandskap tett på Tyrifjorden.
Hønefoss skal samtidig videreutvikles til en
klimavennlig by der menneskene er i sentrum.
Derfor skal en ny urbanitet, ny tetthet og nye
aktiviteter tilføres. Ringeriksbanen og stasjonen
inngår i byens identitet og historie, og blir byens
nye motor. Et aktivt næringsliv gjør Hønefoss til et
kraftsentrum i regionen, slik at folk ønsker å bo og
flytte til byen.

Storgata
Løkka

Byporten

Ringeriksgata

Schjongslunden

Kvalitetsprogrammet skal gi en felles forståelse
av ønsket byliv, og brukes i gjennomføringen
av byplanen. Hensikten er et felles styrings- og
veiledningsverktøy for all planlegging, bygging og
drift i Hønefoss sentrum. Målet er en omforent
byutvikling som gir en velfungerende by der alt
henger sammen i en helhet.

Forbind Hønefoss sentrum. Den perfekte
søndagstur!

Helhetsplanen
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3.
PRINSIPPER

Grunnlag for framtidig byutvikling og byform

32
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Fire prinsipper
Oppfordringer til en god by

Gjennom prioritering i analysearbeidet, og
gjennomgang av innspill fra Hønefoss' innbyggere, er
det utviklet fire prinsipper for å støtte en bærekraftig
utvikling i området i mange år framover.

NORDSIA

MOBILITETSPYRAMIDE

Søndretorg

GÅENDE

ØYA/TIPPEN

KVADRATUREN

SYKLENDE

ØST VED
SØNDRE PARK

KOLLEKTIVTRANSPORT
KVADRATUREN

LØKKA

VARELEVERING
TANGEN

BILKOLLEKTIV
EIKELI

PRIVAT BIL

Forbind!
Hønefoss inneholder bebyggelse fra det mest
urbane og tette, til en mer åpen bebyggelse
mot det grønne landskapet og elva. Ved å
forsterke forbindelse fra elva og inn til Søndre
torg, som er byens storstue, styrkes bruken og
bevisstheten rundt elvebyen Hønefoss.
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Fortett!
Hønefoss består av mange nabolag med
ulik identitet og karakter. Gjennom å bygge
videre på disse karakterene, fortette med god
balanse mellom ny utvikling og ivaretakelse av
kulturarv,og skape god sammenheng mellom
bygg og uteområder skal det skapes mer
smidige overganger mellom de ulike bydelene.

Forsterk!
I Hønefoss samles de sosiale forbindelsene
rundt den sentrale byromsaksen som strekker
seg fra Nordre torv, gjennom Tømmertorget
via Søndre torv og nedover Storgata. Dette
er Hønefoss’ sosiale ryggrad. En tydeligere
sammenheng, nye byrom i blant annet
Tømmertorget og forskjønning av veier og
gater skal sammen bidra til å forsterke denne
aksen.

Prioriter!
Det gjøres viktige prioriteringer for en ny og
grønnere mobilitet i Hønefoss. Gående og
syklende prioriteres høyest, og privatbilen
lavest. Dette gjør at byen utvikles på
menneskenes premisser, med gater som
oppleves mer inviterende og mindre støyende.
Sammen med planlegging for et redusert
transportbehov blir det lettere for bilistene å
la bilen stå.
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BYNIVÅ

ELVENIVÅ

Forbind!
Trekk elva og naturen inn i byen

Søndre torv

Fossen og elva er byens identitet. Dette
naturelementet skal i større grad enn i dag smitte
over på byens rom, bylivet, landskapsrom og
struktur, og skape en tydelig stedsidentitet for
Hønefoss.
Arealene ved fossen og Hønefoss bru er en nøkkel
til en god byutvikling. I dag kommer ikke dette vakre
landskapsrommet til sin rett, hverken visuelt, som
en del av bylivet eller i byens struktur. Framtidas
byutvikling har som mål å styrke kontakten mellom
byrommene, fossen og elva.

Hønefoss må ha en tilnærming som gir urbane
opplevelser langs deler av elva samtidig som elvas
naturlige kvaliteter ivaretas. Denne tilnærmingen
kan bidra til at elva i større grad blir elementet som
binder byen sammen både på langs og på tvers.
Utfordringene med flom er løsbare, og god utforming
av løsninger vil kunne tilføye kvaliteter og gi merverdi
til området. Eksempelvis kan enkelte områder
utformes slik at de opptar flom i de perioder hvor
dette er nødvendig, mens de ved normal vannføring
brukes til andre formål.

Elva som slynger seg gjennom sentrum gir byen
unike kvaliteter. Planleggingen av framtidas

Grønne og blå forbindelser
Understreker viktigheten av tilgangen til elva
og de fantastiske rekrative områder rundt
sentrumskjernen.
Grønne og blå forbindelser

36
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Forsterk!
Byromshierarki og gode møteplasser

Nordre torv

Byrommene har en viktig oppgave i Hønefoss; de
skal bidra til god helse, integrere nye innbyggere,
øke livskvalitet, skape vennskap og naboskap, og
øke innbyggernes engasjement. Byrommene skal
også skape bevegelse mellom de ulike bydelenes
satsningsområder – kultur, handel og kunnskap.
Innbyggerne er byrommenes motor. Byplanens
ambisjon er at innbyggerne selv skal definere bruken
av de framtidige byrommene, og at det utvikles
grunnrom med gode kvaliteter som trivsel, estetikk
og godt mikroklima.

Jernbanetorget
Tømmertorget

Søndre torv

Storgata

tillegg vil en mulig justering av veitrasé og brukaret
ved Hønefoss bru i større grad lede fotgjengere og
syklister inn mot Søndre torv.
Byplanen skal legge til rette for at de viktigste
byrommene Nordre torv, Søndre torv, Tømmertorget
og områdene rundt vitaliseres og oppgraderes.
Ved fossen og Tippen etableres nye rom for å kople
byen tettere med elven.

Nordre Torg

Nordre Torg

Stasjonen

Byporten

Rådhusplassen

Som perler på en snor.
Viser eksisterende og nye byrom.
Styrker byens ryggrad fra sør til nord.
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Ringeriksgata

Diagrammet illustrerer byens sosiale ryggrad med de
viktigste nye og eksisterende byrommene.
Forløpet fra ankomsten til byen ved brua i sør, til du
forlater byen i nord, er forsterket og kjedet sammen
ved opprettelsen av nye byrom som Tømmertorget
og ved forskjønning og oppgradering av Storgata. I

Tømmertorget

Petersøya
Søndre Torg

Søndre Torg

Tømmertorget
Ved å vri Hønefoss bru oppstår det flere
muligeter for både byromsdannelse og nye og
spennende forbindelser.

Byrom for alle
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Fortett!
Nabolagsfortetting - tett og historisk

NORDSIA

ØYA/TIPPEN

ØVRE
KVADRATUR

NEDRE
KVADRATUR

ØST VED
SØNDRE PARK

LØKKA

Strukturplanen
Tilrettelegger for fortetting i den oppdrinelige
kvartalsplanen fra

Dagens Hønefoss er preget av tydelige og relativt
homogene nabolag, men det mangler gode
forbindelser og overganger som binder disse delene
sammen. Byplanen skal legge til rette for å skape
nye overganger og bearbeide de eksisterende, som
sammen vil styrke sammenhengen i byen.
Strukturen i det historiske Hønefoss har mange
urbane kvaliteter. Det er stor variasjon i materialvalg,
og fargebruk og bygningene er preget av bra
arkitektur med god størrelse. De avkuttede
gatehjørnene skaper et mer åpent gatebilde.
Ny bebyggelse i planområdet blir sett i sammenheng
med eksisterende bebyggelse og de kulturhistoriske
bygningene skal arbeides inn slik at det blir en god
sammenheng mellom eldre og nyere bebyggelse.
Byens kvaliteter skal forsterkes slik at det å leve tett
og lokalt blir attraktivt.

SCHJONGSTANGEN

EIKLI

Nabolagsplan
Styrker og forsterker de forskjellige
nabolagaskarakterer

40

Takterrasse, Dælenengata 36 i Oslo
Tilrettelegge for bruk av grønne tak i kvadraturen.
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Hovedveisystem
nordsør + østvest

10 minuttersbyen

Prioriter!
Ny grønn mobilitet

MOBILITETSPYRAMIDE
GÅENDE

SYKLENDE

KOLLEKTIVTRANSPORT

VARELEVERING

For å nå målet om nullvekst i personbiltransporten,
er det nødvendig at mål og strategier i regionale og
lokale planer samsvarer. I byplanen legger vi vekt på
syklister og fotgjengere, noe som danner grunnlaget
for en by hvor transportbehovet er minst mulig,
og der et robust og fleksibelt transportsystem for
fotgjengere, syklister og de som reiser kollektivt
prioriteres høyt.
Kommunen ønsker prioritering av trafikantgrupper i
følgende rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Gående
Syklende
Kollektiva
Næringstransport
Privatbil

Gående har høyest prioritet i de aller fleste gatene
i sentrum. Gatene skal utformes som bygater, ikke
som veier, for å gi et bymessig inntrykk og for å
understreke prioritering av myke trafikanter.

BILKOLLEKTIV

De viktigste prinsippene for en bygate er:

PRIVAT BIL

1. Gater uten rekkverk, og midtrabatter mellom
kjøreretninger og mellom fotgjengere og
kjørebane.

2. To kjørefelt og begrenset med svingefelt.
3. Tosidige og brede fortau.
4. Definerte kanter med bymessig utforming. Det
vil si markerte og lave fortauskanter, kanter på
grøntrabatter og velpleid vegetasjon.
I enkelte kryss i Hønefoss er det av hensyn til
trafikkavviklingen og robustheten til veisystemet
anbefalt å ikke fjerne svingefelt.
Planen viser ensidige sykkelveier. Dette grepet er
gjort av trafikksikkerhetsmessige grunner med
blant annet store trafikkmengder og vanskelighet
for å skille sykkel- og kollektivtraseene. De ensidige
sykkelveiene korresponderer også bedre med
tilknyttede sykkelsystemer utenfor bysentrum.
I byplanen legger vi vekt på syklister og fotgjengere,
noe som danner grunnlaget for en by hvor
transportbehovet er minst mulig, og der et robust og
fleksibelt transportsystem for fotgjengere, syklister
og de som reiser kollektivt prioriteres høyt. Alle
skal ha tilgang til flest mulig funksjoner som handel,
turområder, barnehage, skole og helsetilbud innenfor
10 minutters gangavstand fra der de bor.

Mobilitetspyramiden
Tenk nytt, prioriter de gående og syklende.
Brighton, England, Shared space, Gehl
Slike gaterom prioriterer gående høyest.
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4.
PLANENS LAG

- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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Elvelangs
Utnytt elvelandskapet

Turstisystemet Elvelangs gjennom sentrum er
allerede etablert og mye brukt. I framtidas Hønefoss
styrkes Elvelangs med variert utforming som
tilrettelegger for ulike opplevelser og aktiviteter
langs ruten. Nærmest Hønefossen har gangveien
og elvekanten en mer urban karakter, med fossen
som hovedattraksjon. Her møter den tette byen det
naturskjønne elvelandskapet. Lenger sør passerer
turstien Petersøya, som er byens nye grønne
lunge – en stor åpen gresslette med plass til alle.
Lenger sør føres stien gjennom skogkanten helt
ytterst mot elven. Her er fiskeplasser, brygger,
kajakkplasser og badeplasser. Helt i syd passerer
stien Schjongslunden som er byens idrettspark, med
ballbaner og ulike innendørs sportsaktiviteter. De
nye broene over Storelva kobler Elvelangs sammen
på tvers, og gir mulighet til å enkelt komme fra byen
til marka.

Gang og sykkelvei
Rekreativ sykkel og gangsti

Elvelangs, snitt

UTSIKTSPUNKT

ELVELANGS

HOLTEKILEN

46

GJEDDE- OG ØRRETFISKE

ELVELANGS
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lek/ opphold

opphold/ lek/ friluftsliv/
arrangementer

Aktivitetsparker
Idrett, grønt, friluftsliv og rekreasjon

lek/ uformell idrett/
arrangement

formell park
Steinlandskap/ foss

lek/ opphold/ arrangementer

lek/ opphold

kirkegård

PETERSØYA
Aktivitetsplassen/
arrangementer

Dagens sentrum har god dekning av lekeplasser,
parker, oppholdsarealer og idrettsarealer nær
sentrum.

opphold/ lek/ friluftsliv/
arrangementer

lek/ uformell idrett/
arrangement

formell park

Byplanen legger opp til følgende endringer:
Arealene ved Ringerike videregående skole
opparbeides som et grønt aktivitetsareal.
Petersøya gis en større plass i bybildet. Den
sentrale flate delen av øya oppgraderes og
tilrettelegges for aktivitet, lek, arrangementer og
uformell idrett, og kobles til den grønne aksen fra
Ringerike videregående skole via Søndre park.
Petersøya vil dermed bli et viktig aktivitetsområde
og en destinasjon for gående og syklende fra
sentrumskjernen og fra vesternsiden når ny gangbro
kommer.

Steinlandskap/ foss

lek/ uformell idrett
formell park

lek/ opphold/ arrangementer

kirkegård

PETERSØYA
Aktivitetsplassen/
arrangementer

formell park
lek/ uformell idrett
formell park

Opphold/ aktivitet
formell park

Opphold/ aktivitet

lek/ opphold
lek/ opphold/ aktivitet

elvelandskap

lek/ opphold

formell park

lek/ opphold/ aktivitet

elvelandskap

lek/ opphold
SCHJONJGSLUNDEN
Idrett/ arrangementer

Krakstadmarka/
Friluftsliv

Friområdet ved Ådalsgata med utsiktstårnet
oppgraderes til strøkslekeplass eller plass for
uformell idrett.

Opphold/ lek/ friluftsliv

formell park

AKTIVITETSPAKRER/ IDRETT/ LEK/
OPPHOLD OG FRILUFTSLIV
Lek, opphold/ friluftsliv

Lek/ aktivitet/ opphold Strøkslekeplass

lek/ opphold

Formell park
Idrett

SCHJONJGSLUNDEN
Idrett/ arrangementer

Krakstadmarka/
Friluftsliv

Schjongslunden etableres som rent idrettsområde og
arrangementsarena og skog/friluftsområde og
badeplass/bystrand.

Strøkslekeplass/ Aktivitetsplass
500 m radius

Strøkslekeplasser
Viser radus på 500 meter rundt strøkslekeplasser

Opphold/ lek/ friluftsliv
AKTIVITETSPAKRER/ IDRETT/ LEK/
OPPHOLD OG FRILUFTSLIV
Lek, opphold/ friluftsliv
AKTIVITET PÅ LIVBANEN

Lek/ aktivitet/ opphold Strøkslekeplass
Formell park
Idrett

Byens nye friluftsaktivitetsarena og møteplass
SCHJONGSLUNDEN
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SØNDRE PARK

AKTIVE FORBINDELSER
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ata
ng
ne
Hø

Fra vei til gate
Storgata:
Sentrums viktigste grønne gate, og hovedgate for
gående. Gaten etableres med brede fortau med
regnbed og trær på østsiden, og beholder noe
gateparkering langs vestsiden. Gaten er kjøregate
mellom Owrensgate og Kong Rings gate, med sykling
i kjørebanen i blandet trafikk. Fra Kong Rings gate til
Søndre torv er Storgata gågate. Gaten kan i framtiden
utvikles som sambruksgate.

Nordre torv

Jernbanestasjonen

n

te
ga

eie
ssv
Fo

ls

el

ab
St

get
ertor

Tømm

ings

e
Kirk

Søndre torv

R
Kong

Osloveien/ Owrens gate/ Kongens gate:
Byens boulevard, og hovedtransportgate gjennom
sentrum for buss, sykkel og bil, er en bred gate, med
regnbed og trerekker langs vestsiden. Gatesnitt med
kjørebaner, kollektivfelt, svingefelt og gjennomgående
dedikert sykkeltrasé. Tosidig fortau og grønn rabatt/
regnvannsbed med trær langs kjørebanen på
vestsiden.

gate

gata

te
s ga

Blom

Sundgata
Gata er kjøregate, samlegate for overvann, og
parkeringsgate. Opparbeides med regnbed, trær og
parkering langs sydsiden av gateløpet.

te
s ga

boes

gata
Stor

Holm

g
Stan

ata

g
Sund

gata

ens
Owr

gate

ens

ning

Dron

Bloms gate:
Gata er kjøregate vest for Storgata, med noe parkering
i kvartalet nærmest Storgata. På østsiden av Storgata
etableres den som en gågate/ oppholdsgate med
regnbed og trær frem til Kongens gate.

gate

Stangs gate/Holmboesgate:
Gata er kjøregate og viktig øst-vest forbindelse
gjennom kvadraturen. Holmboes gate opparbeides
med bymessig karakter og beplantning langs østsiden
av gateløpet.

ata

riksg

Kong Rings gate:
Dette blir en viktig gang og sykkelforbindelse inn til
sentrum fra øst, når broforbindelser over Petersøya
etableres. Gaten formes som bygate med tosidig
fortau på hele strekningen fra Petersøya til Kuben/
Nordenhovsgata. Strekningen mellom Kvernberggata
og Kongens gate utvides i nord og etableres som
hovedforbindelse til Søndre park, med regnbed
og trebeplantning, som knyttes sammen med
busstasjonen.

Osloveien

e
Ring

Gateplan
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Kirkegata:
Viktig grønn akse og gangakse i øst-vest retning

gjennom sentrum over Søndre torv. Øst for torget
kobler gaten seg til busstasjonen og den grønne
aksen som forbinder kvadraturen med Søndre park
og kirkegården på østsiden av Kongens gate. Fra
Norderhovgata frem til Kvernberggata vil den være
gågate med regnbed og gatebeplantning. Gaten kan ha
noe parkering mellom Søndre torv og Kvernberggata.
Øst for Kvernberggata er Kirkegata kjøregate.
Kvernberggata:
Gata er byens nye holdeplass for buss på strekningen
mellom Stangs gate og Kirkegata, og er en viktig grønn
forbindelse fra Søndre torv via busstasjonen til Søndre
park i øst. Gata er bred, og har brede fortau. Den øvre
delen mellom Kong Rings gate og Kirkegata og hjørnet
ved Kong Rings gate opparbeides som grønt torg med
oppholdsareal, trær og regnbed.
Syd for den videregående skolen etableres gaten som
gangforbindelse gjennom kvartalene frem til Owrens
gate i syd.
Stabellsgate/ Soknedalsveien:
Adkomsten til byen fra jernbanestasjonen, og en viktig
ledegate for overvann fra Riperbakken ned til Søndre
torv. Det er en smal bygate og kjøregate med tosidig
fortau i øvre del ned til Flattumsgate. Fra Flattumsgate
via Søndre torv til Storgata er gaten gågate (som i
dag).
Fossveien:
Viktig gangforbindelse mellom Søndre torv og
Tømmertorget. Gågate med trebeplantning og regnbed.
Arnemannsveien:
Veien fungerer som hovedadkomst til stasjonen og
etableres som kjøregate med tosidig fortau og dedikert
sykkelvei langs sydsiden av gaten.
Dronningens gate:
Viktig grønn forbindelsesgate for gående fra sentrum
og grøntdraget via Søndre park til Schjongslunden.
Gaten bør beholdes som enveiskjørt gate som i dag.
Ringeriksgata:
Gaten utvikles som aktivitetsgate med torg og
oppholdsarealer i tilknytning til Schjongslunden
idrettspark. Kobler seg til byen i øst og vest med nye
gangbroer over elva.
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Byrom og forbindelser
Byens ryggrad

Nordre torv

Hønefoss bru
Jernbanetorget

Pipetorget

Tømmertorget

«Byrommene har en viktig oppgave i Hønefoss; de
skal bidra til god helse, integrere nye innbyggere,
øke livskvalitet, skape vennskap og naboskap, og
øke innbyggernes engasjement. Byrommene skal
også skape bevegelse mellom de ulike bydelenes
satsningsområder – kultur, handel og kunnskap.

Søndre torv

Storgata

Hønefoss har et finmasket nettverk av byrom. De
store rommene finner vi på blant annet Søndre
og Nordre torv og det nye Tømmertorget. De små
byrommene finner vi i alle bygårdene, der naboer
møtes i det daglige. Felles for alle disse rommene
er at det er innbyggerne som er rommenes motor.
Byplanens ambisjon er at innbyggerne selv skal
definere bruken av de framtidige byrommene, og
at det utvikles grunnrom med gode kvaliteter som
trivsel, estetikk og godt mikroklima.
Diagrammet illustrerer byens nettverk av byrom
med de viktigste nye og eksisterende byrommene.
Sammen utgjør disse rommene byens sosiale
ryggrad.

Byporten

Rådhusplassen

Ringeriksgata

Forløpet fra ankomsten til byen ved broen i sør, til du
forlater byen i nord, er forsterket og kjedet sammen
ved opprettelsen av nye byrom som Tømmertorget,
ved forskjønning og oppgradering av Storgata og
ved en mulig justering av veitrasé og brukaret ved
Hønefoss bru som i større grad leder fotgjengere
og syklister inn mot Søndre torv. Hønefoss får
en ny urbanitet når handel, kulturopplevelser og
matopplevelser kombineres og forsterkes gjennom
en tydeligere sammenheng mellom byrommene, og
mellom byen og elva.»

AKTIVEPLASSER

SPASERRUTER I HØNEFOSS SENTRUM

Byromsdiagram
Viser oversikt over byrom og forbindelser
PLASSER OG BENKER
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UTSIKTSPUNKT PÅ BYBROA, PARALLELLOPPDRAGET, DYRVIK

MØTEPLASSER
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Overvann
Overvannshåndtering et positivt tilskudd til sentrum

Overvannet i Hønefoss håndteres på tradisjonelt
vis i dag, med sluk i gatene og ledningsnett frem til
elva. Kapasiteten på ledningsnettet er oppgradert
noen steder, men er i hovedsak gammelt og har
for liten kapasitet til å møte utfordringer fremover.
Enkelte steder blir det stående vann i gata i lengre
tid etter nedbør.
I byplanen vil gatene få en viktig rolle i
overvannshåndteringen, og vannet vil i større grad
håndteres på overflaten slik at ledningsnettet
avlastes. Noen viktige grep byplanen legger opp
til er å utforme gatene med blågrønne strukturer
– regnbed, grønne rabatter, trær mm. – som
fordrøyer, absorberer og forsinker regnvannet,
og etablere renner som leder overvannet i ønsket
retning. Løsninger som dette gjør byen bedre rustet
til å møte klimaendringene vi står overfor.

utformes med renner som styrer vannet i ønsket
retning. Hovedoppsamlingsgate for overvann med
grøntarealer, vil kunne fordrøye og infiltrere en
del av regnvannet som treffer vegen. Ved større
nedbørshendelser vil vann fra høyereliggende arealer
renne ned til disse grønne arealene og holdes tilbake.
Vann som ikke holdes tilbake ledes videre i ønsket
retning via oppsamlingsgater. Avskjæringsgater
for overvann etableres der det er viktig å dempe
tilstrømming av overvann fra høyereliggende
områder. Der det er plass etableres det regnbed
for fordrøyning og infiltrasjon. Disse beplantes med
vekster som trives i miljø med varierende fuktighet.
Trær i disse arealene vil øke infiltrasjonskapasiteten.

Hovedoppsamlingsgater for overvann uten
grøntarealer vil ikke ha overflatearealer for
infiltrasjon eller fordrøyning av vann. Disse gatene
OVERFLATE KONTAKT

BEHANDLING

OPPSAMLING

De fire trin for overvannshåndtering.
I den blå-grønne korridor vil vann
bli samlet opp og sluppet ut i miljøet.

LAGRING

OVERVANNSSYSTEM OG GATEKARAKTER
I SENTRUMSKJERNEN
Hovedoppsamlingsgate for overvann. Ikke
grønn/ ikke fordrøyning. Overvann i renner.
Hovedoppsamlingsgate for overvann.
Grønn / fordrøyning i regnbed. Flomvei.

OVERVANNSHÅNDTERING

Viktig avskjæringsgate for overvann. Grønn /
fordrøyning i regnbed.
Tilførselsgater for overvann. Fordrøyning og
beplantning der det er mulig.
Tilførselsgate for overvann. Ikke grønn/ ikke
fordrøyning. Overvann i renner.
Overvann kan benyttes som byromselement/ Overvannsbasseng.
Høydebrekklinje

REGNBEDD
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FLOMSIKRING

BLÅGRØNNE GATER
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Nye bruforbindelser

4

Nye og utbedrede bruforbindelser
1

1.
Hønefoss bru:
«Eksisterende bru beholdes. Det er avsatt et større
trafikkareal i området der brua går over land, som
gir mulighet for å forskyve denne delen av brua som
går over land mot øst, slik at traseen her blir en
fortsettelse av Kongens gate og kobler seg på denne
ved det nye Tømmertorget. Kongens gate heves
slik at høyden blir jevn fra Tømmertorget til krysset
Kongens gate/Kirkegata. Dermed kan bruas profil
justeres med tilrettelegging for tosidig fortau, to
kjørefelt og ensidig toveis sykkelvei. I tillegg vil man
se på muligheten for prioritering av kollektivtrafikk.
Disse grepene vil gi en god sykkelforbindelse og et
bedre gangareal. Prioritering av buss vil gjøre det
mer effektivt å komme seg mellom de ulike delene
av byen med buss. Kryssing av Arnemannsveien
foregår i plan eller via eksisterende undergang.»

3

3

3

2.
Kvernbergsund bru:
Egen gang-sykkelbro etableres vest for
Kvernbergsund bru. Brua utformes som toveis
sykkelvei med fortau. Eksisterende bru beholdes
som den er; om mulig sideforskyves kjørebanen mot
vest og fortau utvides på østsiden.

2
6

5

3.
Petersøya bru:
Ny gang- og sykkelforbindelse med et eventuelt felt
for kollektivtrafikk, etableres fra Vesterntangen til
Kong Rings gate. Bruforbindelsen vil være todelt –

den første brua over Storelva til Petersøyas østlige
bredd, og den andre over elvedraget på innsiden av
øya, som graves ut for å få permanent vannføring.
Etablering av bru her nødvendiggjør heving av
deler av Petersøya til over flomnivå. En mindre
gangforbindelse sør på Petersøya gir en forbindelse
her for Elvelangs.
4.
Ny Begna bru:
Ny bru fra stasjonen over elva til Hønefoss nord vil
bli tilrettelagt for alle trafikanter. Eksakt traséføring
og utforming må vurderes nærmere. Brua vil gi
en direkte forbindelse mellom Hønefoss nord og
stasjonen, samt avlaste Nordre torv og Hønefoss bru.
5.
Schjongslunden – Eikli:
Ny gang- og sykkelbru i forlengelsen av
Ringeriksgata vil gi en kortere forbindelse
mellom skolene på Eikli og idrettsområdet
på Schjongslunden, samt muliggjøre bruk av
parkeringsarealene på Eikli ved større arrangementer
på Schjongslunden.
6.
Schjongslunden – Krakstad:
Ny gang- og sykkelbru i forlengelsen av
Ringeriksgata vil forbinde Krakstadmarka med
idrettsområdet på Schjongslunden.

GANG- OG SYKKELBRU

NYE BROER
Ny gang-/ sykkelbro
Ny kollektiv,
gang-/sykkelbro

56

Ny bro - alle
trafikanter

YPSILON, DRAMMEN

GANG- OG SYKKELBRU

FORSLAG TIL RINGERIKSGATA BRU
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Sykkel
Mangfoldige muligheter
Sykkelsystemet er inndelt i hovedsykkeltraséer og
sekundærsykkeltraséer, der hovedsykkeltraséen
følger Osloveien – Owrens gate – Kongens gate
– Hønefoss bru – Nordre torv – Hønengata, samt
Vesternbakken – Petersøya – Kong Rings gate
og Arnemannsveien. Tilretteleggingen avhenger
av tilgjengelig areal, potensielt antall syklende og
gående og ev. prioritering av gående.
Vi har seks kategorier for ulik grad av tilrettelegging
for sykkel:
1. Bred sykkelvei separat fra kjørebane og fortau
på strekninger med potensiale for mange
syklende (og gående) – Osloveien, Kongens
gate, Hønengata, Arnemannsveien, Vesterngata
og Petersøya
2. Smalere sykkelvei, separat fra kjørebane
og fortau på strekninger med potensiale
for en del syklende og mange gående, for
eksempel skoleveier og veier med smalere
tverrsnitt – Askveien, Vesterngata og bruer til
Schjongslunden
3. Gang- og sykkelvei på strekninger med
potensiale for en del syklende og gående,
for eksempel i ytterkant av byen eller
sykkelforbindelse utenom vei – Elvelangs og
Livbanen

4. Tilrettelegging for sykling i blanda trafikk
i sentrum, med lav fartsgrense, ingen eller
ensidig gateparkering med sikkerhetssone mot
kjørebanen, smalere gatetverrsnitt og skilting/
markering av sykkelrute – Storgata, Kong Rings
gate (vest), Bloms gate (øst), Sundgata (vest),
Stabells gate, St. Olavs gate og Ringeriksgata.
5. Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk i
boliggater, med lav fartsgrense, ingen eller
begrenset gateparkering, smalt gatetverrsnitt
og skilting/markering av sykkelrute Kong Rings
gate (øst), Bloms gate (vest), Sundgata (øst),
Dronningens gate
6. Rolig sykling i gågate på de gåendes premisser –
Søndre torv og omkringliggende gågater
Premisser for tilretteleggingen nevnt ovenfor, og vist
i kart, er at Ringeriksgata tilrettelegges for sykling i
kjørebanen uten parkering (ev. kantsteinsparkering
parallelt med kjørebanen på en side), samt at
Petersøya-forbindelsen er forbeholdt gående og
syklende.

SYKKELSYSTEM

HOVEDSYKKELRUTER
OPPMERKEDE SYKKELFELT

(1)

Sykling i fotgjengerareal
på de gåendes premisser

(6)

Sykling i blandet trafikk i
boliggater

(5)

Sykling i blandet trafikk i
bygater

(4)

Gang- og sykkelvei

(3)

Smalere sykkelvei,
separert fra kjørebanen

(2)

SYKKELPARKERING

SYKKELFESTIVAL
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GODE VINTERGATER, OGSÅ FOR SYKKEL
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Mobilitet
Mobilitetspunkt

Jernbanestasjonen

Tømmertorget

Et av byplanens mål er økt mobilitet. Økt mobilitet
innebærer at det skal bli lettere å bevege seg i
og gjennom byen, for alle trafikanter. Samtidig
skal veksten i trafikk dreies mot kollektiv, gange
og sykkel, mens privatbilen får lavere prioritet.
På denne måten ønsker vi at det skal bli mindre
biltrafikk, kø, støy og forurensning gjennom byen.
For å få til denne utviklinga er vi avhengig av å
gjøre endringer i kryss, i gateprofiler, i hvordan ulike
trafikantgrupper prioriteres og ved å justere enkelte
veitraseer.

Buss stasjonen

Byporten

Nytt kryss sør for Hønefoss bru er et svært viktig
punkt i transportnettet i Hønefoss, og foreslått
endring åpner for gode løsninger her som muliggjør
god tilrettelegging for alle trafikantgrupper gjennom
krysset og over Hønefoss bru.

Dagens og framtidige busstraseer følger hovedaksen
nord-sør via busstasjonen og Storgata, samt
Arnemannsveien forbi stasjonen mot vest og over
Vesterntangen mot øst. Mulige framtidige traseer
avviker noe inn mot stasjonen fra nord og sør og
mellom sentrum og Vesterntangen.
Både jernbanestasjonen og busstasjonen i sentrum
vil være viktige kollektivknutepunkt i framtida, og
lokalbussene bør betjene begge stasjoner. Dette er
ivaretatt i planen ved nye holdeplasser i sørenden
av Hønefoss bru, ved jernbanestasjonen og ved
ivaretakelse av dagens kapasitet på busstasjonen.

MOBILITETSPUNKTER

BUSSHOLDEPLASS

VIKTIGE FORBINDELSER

MOBILITETS KULTUR
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FØRELØS BUSS

RINGERIKSBANEN

Hønefoss_kvalitetsprogram | september 2019

61

Hovedtransportåre

Torvgata
Ny bru

Viktige forbindelser for alle trafikantgrupper

Strandgata

Jernbanestasjonen

Viktige transportårer inn mot Hønefoss sentrum
inkluderer nord-sør forbindelsen:
• Osloveien
• Owrens gate
• Kongens gate
• Hønefoss bru
• Torvgata/Strandgata
• Hønengata,

Stabells gate

Kongens gate

Petersøya

samt øst-vest forbindelsene:
• Vesterngata
• Ole Thorkelsens vei
• Vesterbakken, Arnemannsveien
• Soknedalsveien og Stangs gate
• Holmboes gate
• Askveien.

Stangs gate

Owrens gate

Disse forbindelsene er vesentlige for mobilitet med
både bil, buss, sykkel, gange og næringstrafikk.
Varelevering trenger adkomst til Søndre torv og
gatene rundt. Dette er ivaretatt i foreslått plan
gjennom vei- og kryssutforming som gir like god,
eller bedre løsninger enn i dag.
Bussrutenettet opprettholdes tilsvarende dagens,
med mulighet for enkelte justeringer. Planen legger
opp til bussprioritering på problempunkter i nord-sør
aksen.

Planen muliggjør også en ny trasé mellom stasjonen
og Hønengata. I tillegg er Storgata en viktig
sentrumsforbindelse.

Ringeriksgata

Osloveien

SØNDRE TORV

TRANSPORT
Hovedtransportårer nord-syd
Hovedtransportårer øst-vest
Sentrumsforbindelse

KONGENS GATE SETT FRA LØKKA OG MOT FOSSEN OG ØYA
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BUSSOVERGANG, REFERANSE MED TANKE PÅ TØMMEROTRGET

STORGATA
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Parkering
Parkering i sentrum
LANGTIDS- P

LANGTIDS- P

Parkeringstilgang og -styring er viktige verktøy for
å redusere trafikkmengden og nå nullvekstmålet.
Hønefoss trenger en tydelig parkeringsstrategi
som styrer og begrenser parkeringstilgangen
i sentrumsområdet. Det må tilrettelegges for
korttidsparkering sentralt, mens tilgangen på
langtidsparkering må begrenses og flyttes
til utkanten av sentrum. I tillegg må total
parkeringstilgang på sikt reduseres.

2. Arbeide aktivt for å fortette sentrumsområdet
og redusere omfanget av parkeringsplasser på
bakkeplan – bygge ned flateparkeringsplassene.
3. Innføre tiltak som stimulerer til mindre
langtidsparkering/arbeidsparkering, for å redusere
bilkjøring i forbindelse med arbeidsreiser – flytte
langtidsplassene til utkanten av sentrum og i p-hus.

Følgende fire punktene gir nødvendige føringer for
parkeringsarbeidet i Hønefoss:

4. Tilrettelegge for et godt tilbud for
innfartsparkering ved stasjonen og viktige
holdeplasser for å gjøre det mulig for flere å reise
kollektivt på lengre reiser – i utkanten av bysonen.

1. Prioritere mellom følgende brukergrupper:
a.
Forflytningshemmede
b.
Varelevering
c.
Korttidsbesøkende
d.
Langtidsparkering

Potensielle parkeringsareal inkuderer både
korttidsparkering i sentrum og langtidsparkering i
ytterkant av sentrum, samt boligparkering

POTENSIELT PARKERINGS-AREAL

NEDKJØRING PARKERING

KORTTIDS- P
og BOLIG- P

LANGTIDS- P
og BOLIG- P

PARKERINGSKJELLER
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FLEKSIBLE KANTPARKERINGER

FLEKSIBLE KANTPARKERINGER
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Bevaring
Hensynssoner og vernede bygg
Nordre torv

FIGUR HANS BERGS OPPMÅLINGS- OG
REGULERINGSKART FRA 1855-1856.

Jernbanetorget

Kvartalsplanen fra 1800-tallet
Strukturplanen legger til rette for å styrke den opprinnelige
kvartalsplanen

Tømmertorget

Søndre torv

STRUKTURPLAN 2019

NORDSIA

Petersøya

ØYA/TIPPEN

KVADRATUREN
ØST VED
SØNDRE PARK

KVADRATUREN

LØKKA

TANGEN

EIKELI

Styrke nabolagskarakter
Ny bebyggelse skal være i tråd med nabolget og styrke dens
karakter.
Nordre
torv

Nordre
torv

Jernbane
stasjonen

Tømmertorget

Petersøya
Søndre
torv

Søndre
torv

Tømmertorget
For å styrke forbindelsen mellom Søndre torv og
Nordre torv er det i planen lagt vekt på utviklingen av
Tømmertorget som potensielt nytt byrom og knutepunkt i
hjerte av Hønefoss.

Forslag til
nabolagsinndeling

Den nye planen fokuserer på byreparasjon, gjennom
å styrke kvartalsstrukturen i sentrum og ved å
tydeliggjøre forbindelsen mellom Nordre og Søndre
torv. Et viktig grep er å forskyve krysset mellom
Kongens gate og Hønefoss bru mot vest, slik at
Kongens gate framstår som en bygate istedenfor
som en barriere. Forskyvningen gjør at det dannes
et nytt byrom foran jugendgavlene på Hønefoss
Brug - Tømmertorget. Når Tippen bebygges, vil det
bidra til en komplettering av aksen mellom Nordre og
Søndre torv, og de to torgene bindes dermed tettere
sammen.
Eksisterende gateløp forlenges der dette er naturlig
for forbindelser og lesbarhet (gjelder Stabells gate,
som forlenges opp mot jernbanestasjonen, og de
sørlige kvartalene i nedre kvadraturen, som blir delt
opp med gater).
Bebyggelsen i planområdet skal, med unntak av Øya/
Tippen, få høyder og utnyttelsesgrad som samsvarer
med de som allerede finnes i kvartalet. Øya/Tippen
får en høyere utnyttelsesgrad og større høyder enn
resten av byen.

KRUMS KART FRA 1899 SOM VISER HVORDAN BYEN UTVIKLES RUNDT FOSSEN MED NORDRE OG SØNDRE TORV SOM SENTRALE BYROM

Fredet
NB!registeret
Hensynsoner
bevaring kulturmiljøer
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LØKKA

AKSEN TIL NORDSIA , MED DEN GAMLE BENSINSTASJONEN

WEXHALGÅRDEN OG STABBELSGATE

Hønefoss_kvalitetsprogram | september 2019

67

Siktlinjer

St.Hanshaugen

Viktige byakser

Siktlinjer fra byen mot naturen bidrar til å trekke
naturen inn i byen og gi et mer variert bybilde. Det
styrker kontakten mellom byen og omlandet, gir
mer luft og åpenhet i bybildet, og sørger også for at
viktige elementer i byen og omlandet gjøres synlig og
gis oppmerksomhet. Siktlinjene som er markert på
kartet er viktige siktlinjer i Hønefoss. Dette er steder
der den visuelle kontakten med byens omland skal
være tydelig, eller steder der det skal være god sikt
til viktige elementer i byen eller naturen. Disse må
ivaretas, slik at man ikke stenger igjen byen, men
åpner opp og trekker omgivelsene inn

Helgeshaugen

Krakstad/ Ringkollen

Hvelven/ Tolpinrud

SIKTLINJER
Siktlinjer lokalt
Siktlinjer til det store
landskapet
Utsiktspunkt

Tanberg

STABBELSGATE
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FOSSVIEN
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Kvartalsprinsipp

Kvartalprinsipper:

Strukturplan og prinsipper for formgivning

SØR

Lave bygg i
sørvest og
høyest i nordøst

Oppdelte
volumer

Begrønning.
Grønne bakgårder,
vegger og tak.

"Avkuttede hjørner"
Hjørne bygg vinkles 45 grader slik
at fasaden på hjørnet blir 3 meter
lang.

Som hovedprinsipp skal det bygges lavest mot
sydvest og høyest mot nordøst.
Bebyggelsen skal innenfor disse hovedprinsippene ha
variasjon i høyder, fasadeliv og materialer.

Fasadevarasjon:

Variasjon i høyder

Hvert kvartal bør så langt det er mulig sees på
samlet og tenkes som et samarbeid mellom flere
aktører og grunneiere. Dette vil sikre en helhetlig
utvikling for de enkelte kvartalene, og en god
fordeling av ulike arealformål.

Forskyvning i plan

Ulike fasadutrykk

Overordnet plan for kvartalsstrukturen

Helhetlig kvartaler:

70

Fra fragmenterte kvartaler til tydelige

Historiske spor, føringer for

Mulighet forbindelse

gårdsrom med gode felleskaper

bevaring og utvikling

gjennom kvartalet

Bo, jobbe og leve på samme sted

Fra to hver til en sammen
- lag deleløsinger
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Det er her gjort et forlag til bebyggelsesplan med
høyder utifra de forutsetninger som ligger til
grunn, samt utkast til byggehøyder og volumer
utifra de prinsipper i kvalitetsprogrammet.
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1 etg.

Forslag til bygg som kan rives

Forslag til ny bebyggelsesstruktur

2-3 etg.
4-6 etg.
8-10 etg.
10+ etg.

Forslag til byggehøyder
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Byform
Verktøykasse som sikrerer en tett by, tilrettelagt for alle
KONTAKT

TRYGGHET

KANTSONER

Max 5-6 etasjer gir god kontakt
mellom gate og bolig

Trygge byrom
(også om natten)

Opplevelsesmessige skift i
kantsoner, inngangspartier og
fasader

I kvalitetsprogrammet er det lagt til grunn høy
tetthet i Hønefoss sentrum. Prinsipper for
utbyggning blir derfor viktig å følge om høy tetthet
også skal føre til en bedre by å bo, arbeide og leve i.
MATERIALER

DYBDER

MIKROKLIMA

Lyse materialer i byrom og på
bygninger har stor innvirkning på det
samlede energiforbruket til belysning
i bygninger. Samtidig minsker det
overoppheting

Flest mulig leiligheter bør ha
fasader til to sider for å sikre
gjennemstrømmende naturlig
ventilasjon

Byrom med godt mikroklima

LYS

FARGER

Orientering mot sol og
bygningshøyder sikrer gode
forhold for dagslys og optimale
forhold for utnyttelse av passiv
solenergi

I sentrum vil det være viktig å å
være bevist på valg av farger i
tråd med Hønefoss palletten

Ved utforming av enkelt prosjekter og områder, blir
det blant annet viktig å svare ut hvordan prosjektet
følger opp prinsipper listet opp nederst på siden.

GRØNT
Beplantningen bidrar med mange
positive faktorer til en forbedring av
byrommets miljømessige kvaliteter

MINDRE GÅRDSROM

GRØNNE TAK OG VEGGER
for å sikre biologisk mangfold, hindre
svevestøv, dempe støy og gi en
grønneby skal det bygges med
grønnevegger og tak

KANTSONER
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FELLESKAPER

MELLOMSONER
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Handelssoner

D

Handelsstrøk, kantsoner

C

A

Når befolkningen i Ringeriksregionen øker i
årene som kommer, vil kjøpekraften i regionen
øke tilsvarende. Handel bør bli en viktig drivkraft
for å skape et attraktivt og levende bysentrum.
Derfor må man sørge for at mest mulig av
handelsetableringene havner i sentrum av Hønefoss
Kvalitetsprogrammet har som mål at bykjernen får
en større tetthet av handels- og serveringstilbud.
Stabells gate inneholder flotte, tradisjonelle
butikklokaler der det skal tilrettelegges for
detaljhandel. Også den nye bebyggelsen mot
stasjonen skal få publikumsrettet virksomhet i
førsteetasjene. Det samme gjelder i aksen fra torget
til kulturhuset, slik at de gatene som har mest
fotgjengertrafikk blir de gatene der hverdagslivet er
mest aktivt.

B

Bid-modell er en viktig strategi for å få dette til.
Dette innebærer at alle næringslivsaktørene i byen
samarbeider tettere og skaper et mer enhetlig

inntrykk. BID gir handelspartnerskap i byen og
styrker handel og byliv.
Næringsliv med arealeffektive kontorarbeidsplasser
skal finne tilbake til sentrum og skape nye
etableringer i området rundt stasjonen. Her blir
det attraktivt å etablere seg på grunn av nærhet til
jernbanen og kontakt med hovedstaden, samtidig
som det blir lett å komme seg hit uten bil. .
Byplanen legger ikke opp til store omveltninger i
handels- eller næringsstruktur i byområdene utenfor
sentrum. Noen områder kan transformeres på sikt,
som nærings- og handelsområdet i Hønefoss sør.
Hvis bebyggelsen og parkeringsordningene langs
gjennomfartsgaten gjennom byen struktureres bedre
enn i dag, vil disse områdene fortsatt fremstå som
attraktive for den handelen og næringen som ikke
skal ligge midt i sentrum. Det er plass til mye ny
næringsbebyggelse i disse områdene.

KULTUR

HANDEL

76

D

Kultur og nisjehandel

C

Kultur og handel

A

Handel

B

Kunnskap og
arrangements

AKTIVE HANDLEGATER

KUNNSKAP

HANDELSSONER

SALG AV LOKAL EGENPRODUSERT MAT

OPPLEVELSER

GOD TILGJENGELIGHET
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Kantsoner

Kantsonene defineres som det området langs
bygninger og kvartaler som henvender seg ut mot
det offentlige rom – veier, gater, fortau, parker, torg
mm. Denne sonen skal være mer enn bare et fortau.
Sonene skal formes og innrettes på en måte som
gjør at de bidrar med noe positivt i bybildet, både
når det gjelder estetikk og når det gjelder aktivitet
og trivsel.
For boligområdene kan kantsonene inneholde
små forhager, terrasser, bed eller benker. For
områder med kombinerte formål som bolig og

næring, og for handelsformål, skal kantsonen være
aktiv – hovedinnganger og skilting skal vende ut
mot kantsonen, og fasadene skal være mest mulig
transparente.
Disse forutsetningene tilrettelegger for at
kantsonene brukes i størst mulig grad, og
sørger for å skape aktivitet, trivsel, åpenhet og
gjennomsiktighet i bybildet. Dette gjør byen attraktiv
for næring og handel som dermed får en større
eksponering og større aktivitet i tilknytning til sine
lokaler.

KANTSONE FLEKS BOLIG / NÆRING

KANTSONE BOLIG

KANTSONE HANDEL

Stor kantsone 3-5 m.
Evt. som forhage

Utadvendt og aktiv kantsone:
Plassering av primære innganger,
skilting osv.

Utadvendt og aktiv kantsone:
Plassering av primære innganger,
skilting osv.

Mellom kantsone 0,5-1,5 m.
Evt. som en liten terrasse

Aktiv kantsone:
Sekundære innganger, mest mulig
transparent

Imøtekommende fasader:
Sekundære innganger, mest mulig
transparent. Ved lukkede fasader
attraktivt og imøtekommende
fasadeuttrykk.

Liten kantsone 0,5m.
Evt. som en benk eller et plantebed

78

KANTSONE FLEKS BOLIG / NÆRING

GRØNNE BOLIGSONER

FASE 1-5
totalt nybygg 174.625 kvm
ca. 1800 boliger og
rundt 3800 nye beboere

AKTIVE KANTSONER

TOWNHOUSE

HANDELSSONER
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5.
NABOLAG

- illustrerer en samlet plan for Hønefoss sentrum
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Nabolagene
Fortettingspotensiale innenfor de forskjellige nabolag
NORDSIA

NORDSIA
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

ØYA/TIPPEN

18 675
13 565
3 180

NORDSIA

Det samlede fortettingspotensialet innenfor
planområdet er følgende:

ØYA OG TIPPEN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVER

ØVRE
KVADRATUREN

63 770
9 485
3 010

ØYA/TIPPEN

NORD VED
SØNDRE PARK

ØVRE
KVADRATUREN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVER

NEDRE
KVADRATUREN

28 840
80 585
2 465

ØVRE
KVADRATUREN
KVADARATUREN

= 287.000 kvm

Fordelt:
Bolig
Næring

= 200 000 kvm
= 87 000 kvm

LØKKA

NEDRE
KVADRATUREN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVER

109 865
152 010
13 280

NEDRE
KVADRATUREN

SCHJONGSTANGEN

NORD VED
SØNDRE PARK
EIKLI

Samlet
BRA

NYTT
EKSISTERENDE
RIVER

6 835
10 475
0

NORD VED
SØNDRE PARK

LØKKA
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

6 885
22 005
2 500

LØKKA

SCHJONGSTANGEN
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

64 360
16 090
12 000

SCHJONGSTANGEN

For Hønefoss betyr dette en dobling av areal i
bykjernen. Hvis man tar utgangspunkt i at hver
leilighet har et gjennomsnittsareal på 90 kvm og at
det i gjennomsnitt bor 1.8 personer i hver leilighet,
vil sentrum – med en fullstendig realisering av
byplanen – få 4000 nye innbyggere.
Figuren viser hvordan denne fortettingen vil
kunne fordele seg på de ulike nabolagene innenfor
planområdet. I tillegg er det vist en fortetting på
Schjongstangen og Løkka som ligger utenfor
planavgrensningen.
Fortettingen bygger på et samarbeidsprinsipp hvor
det åpnes for høyere fortetting i enkelte kvartaler.
Detter forutsetter at det innenfor hvert felt er
enighet om økt fortetting dersom foreslåtte høyder
er moderate og i tråd med nabolaget forøvrig.

EIKLI NORD
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES
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10 180
8 075
1 450

EIKLI
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Nordsia
Lav/moderat fortetting

Nabolagskarakter
Bygge videre på historiske spor

Øya/Tippen
Høyere bebyggelse

Øvre kvadratur
Åpner for høyere bebyggelse mot
øst pga. terrengfall

Nord for Søndre park
Lav /moderat fortetting

Nedre
kvadratur
Moderat fortetting

Løkka
Småbebyggelse
mindre eplehagefortetting

Schjongstangen
Villa, småhus og rekkehus

Eikli

Schjongslunden

Alle nabolagene inneholder områder som er
regulert til hensynssone for bevaring, bortsett fra
Schjongslunden. Nabolagene blir i sin helhet regnet
som selvstendige kulturmiljøer, fordi de områdene
som er regulert til bevaring ansees å være viktige
for nabolagenes karakter i sin helhet.
Nordsia
Rundt St. Hanshaugen ligger et av Hønefoss’ mest
interessante og kulturhistorisk viktige bebyggelse.
Området representerer historiske spor av den
selvgrodde bebyggelsen før reguleringen av byen
og rutenettstrukturen rundt Nordre torv. Områdets
karakter skal trekkes over i neste fase av utviklingen
i området.
Øya / Tippen
Det er planlagt høy utnyttelse på Øya og Tippen.
Området ligger godt til rette for dette, men det blir
viktig å knytte utviklingen til byens industrihistorie.
Nettopp i dette området må det tilrettelegges for
folk og aktiviteter langs elva/fossen. Det må sikres
offentlige plasser for byliv ute- og innendørs både
på dagtid og kveldstid, sommer som vinter.

Idrettsanlegg opp til 12 meter

Moderat fortetting

Øvre kvadratur
Kvartalsstrukturen løser seg opp i dette området,
men det historiske fosselandskapet har satt sitt
avtrykk på bystrukturen. Det blir viktig å bevare

Stabells gates særpreg.
Nedre kvadratur
Sentrum har stort fortettingspotensial. Den robuste
historiske kvartalsstrukturen har mange hull og
tomrom som kan utnyttes. Flere beboere sentralt vil
øke behovet for nye funksjoner, og med etablering av
nye funksjoner i kombinasjon med flere innbyggere
vil sentrum og det urbane bylivet styrkes.
Løkka
Her blir det viktig å bevare særpreget og følge opp
på NB!-registreringen fra Riksantikvaren. Området
tåler en beskjeden eneboligfortetting mot elva.
Schjongstangen
Sørøst for sentrum ligger en villastruktur med mange
kvaliteter som må løftes med videre i utviklingen av
Hønefoss. Det kommer til å komme et press på disse
områdene, men det må utvikles en fortettingsstrategi
som går skånsomt til verks på lang sikt.
Eikli
Området langs elva på Eikli har store
fortettingspotensialer som kan kombinere attraktive
boformer i ytterkant av bykjernen med det mer
urbane bylivet mellom bruene. Området ligger relativt
langt fra stasjonen, så det legges opp til en medium
tett bebyggelse.

PUNKTHUS PÅ ØYA

Nabolag
URBAN VILLAER PÅ SCHJONGSTANGEN
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GODE KANTSONER I BAKGÅRDEN I KVADRATUREN

GRØNNE BAKGÅRDER PÅ NORDSIA
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Nordsia
HISTORISK OG AVSLAPPET

PRINSIPPSNITT
Bydelen legger seg rundt
St. Hanshaugen, etablerer
indre verdner med kreativ
utfoldelse og responderer på
eksisterende bebyggelser.

Privat have

Privat have
Rækkehusbebyggelse, 3 etager

Lokalt felles-rom

Rundt St. Hanshaugen ligger et av Hønefoss’
mest interessante og kulturhistorisk viktige
bebyggelse. Områdets karakter og aktivitetene
som foregår i dette området skal videreføres i
den framtidige utviklingen av Hønefoss.

KANTSONER
Ut mot byrom og gaterom hvor det er
kommersiell aktivitet, styrkes kantsonene
og det arbeides med å trekke aktiviteter
ut i disse rommene. I det indre forløpet
etableres det kantsoner på all bebyggelse.
Her trekkes erhverv, produksjon,
verksteder og boligliv. ut.

Området utvikles med bevaring av den
eksisterende nabolagsfølelsen, og stedets karakter
videreforedles. Området har St. Hanshaugen som
et felles rekreasjonsområde.

GRØNN- STRUKTUR
Stort mangfold og en uhøytidelig, fargerik
selvgrodd karakter.

Privat have

Kantsone

Torvgata

Kantsone

Bebyggelsen rundt Nordre torv og Riddergården
videreutvikles med mindre butikker, bistroer, kultur
og kreative næringer, med en avslappet atmosfære.
Bebyggelsen ut mot Hønengaten etableres
rundt mindre gårdsrom, og utformes slik at den
harmonerer godt med den eldre bebyggelsen.

FELLESROM
Fleksible fellesrom etableres i gårdene, som kan
tilpasses beboernes ulike behov. Gårdene kan
tilrettelegges produksjon og kreative bedrifter,
og de fleksible fellesrommene gir muliget for
prosjekter, utstillinger og events.

BLÅ STRUKTUR
Vann fra bebyggelsen føres inn i det
indre gårdforløpet.

NORDSIA
NYTT
EKSISTERENDE
RIVES

19 215
13 565
3 180

NORDSIA

OFFENTLIGE STIER OG
PASSASJE
Området er med på å invitere opp på St.
Hanshaugen, og offentlige stier går gjennom området
på tvers. Det etableres ikke en offentlig sti gjennom
alle gårdsrommene, dette for å understøtte den litt
hemmelige karakteren, der man går på oppdagelse og
for å støtte det kommersielle livet langs kanten.

BEBYGGELSESTYPOLOGIER
Rundt St. Hanshaugen varierer bebyggelsen alt etter hvilken
lokal kontekst og hvilken bebyggelse den relaterer seg til.

INTEGRERING AV
EKSISTERENDE OG ELDRE
BEBYGGELSE
Området har tydelige kanter med eksisterende bebyggelse
av stor kvalitet. Denne bebyggelsen står i front, og det
bygges ut til mindre gårder med ny bebyggelse i bakkant.

STILLE
GÅRDER

Det fylles inn i hullene mot gaten, så kanten står tydelig
og markant med bebyggelse som harmonerer med den
eksisterende eldre bebyggelsen.

Bilene holdes langs gaten
eller i parkeringskjeller, for å
muliggjøre varelevering.

OVERSIKTSKART

86

TETT PÅ ST. HANS HAUGEN

FELLESMIDDAG PÅ NORDSIA
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URBAN GRØNNSTRUKTUR
Gjennom sentrum går det et grøntdrag som
har urbane kvaliteter.

TAKTERASSER
Fellesskap, sol og utsikt på
toppen. Det arbeides med
aktive takterasser med et
godt mikroklima i denne tette
bydelen.

Øya og Tippen
NYTT OG GAMMELT

BEBYGGELSESTYPOLOGIER
Byhus fylles inn i kvartalsstrukturen, med stor
variasjon i høyde og med en generell intensiv
fortettning. Alle hus har aktive første etasjer
med kantsoner ut mot byens rom. Disse kan
være med varierende program som støtter opp

KANTSONER
Stor variasjon med kantsoner tilpasses funksjonen i
første etasje. Her etableres det mulighet for å trekke
urbant boligliv ut på gaten der solforhold og gatens
skala gjør det mulig. Institusjoner, butikker, kontorer,
samt kulturinstitusjoner trekkes ut og preger byen
med sitt hverdagsliv og tilhørende aktiviteter.

Øya og Tippen har et stort fortettingspotensial.
Nærheten til fossen, elva og jernbanestasjonen
gjør at området blir helt sentralt i den videre
utviklingen av Hønefoss.
Området er det eneste i byplanen som får
storbykarakter med høye punkthus. Områdets
industrielle karakter skal bevares gjennom
enkeltbygg, samtidig med at nye bygningsvolumer
tilføres. Til sammen skal bebyggelsen avspeile
framtidas behov for funksjonalitet og bærekraft.
Intensjonen er å skape moderne arkitektur i møtet
mellom nytt og gammelt for handel og kontor,
offentlige funksjoner blandet med attraktive
leiligheter.
Området ligger rundt 50 - 300 meter fra
stasjonen. Byaksen vestover fra Tømmertorget
forbinder stasjonen med området, og betjeningen
av området skjer fra eksisterende gatenett.
Parkeringen foregår i parkeringsanlegg under
terreng.

Fellesrom

I denne bydelen forenes det offentlige byliv og
boliglivet. Det skal etableres offentlige plasser
som Tømmertorget og Pipetorget hvor beboerne,
naboer og de som bruker byen møtes. Det vil være
mulighet for å utvikle mindre møterom i gårdene.
Disse møteplassene vil få en mer privat karakter,
og en viktig sosial effekt dersom de legges ved
inngangene. I denne bydelen vil det være minimalt
med sol i gårdene, og derfor må det prioriteres å
etablere gode takterasser, med utsikt og mye lys.

ØYA OG TIPPEN
Nytt
66 985
Eksisterende 9 315
River
3 010

ØYA/TIPPEN

Karrébebyggelse 4 etager
Kantsone

Lokalgate

Kantsone

Karrébebyggelse 6 etager

OVERSIKTSKART

88

LLOYDS MARKED

LEILIGHETER, KØBENHAVN
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Kvadraturen

FLEKSIBLE ROM

FELLESROM

Det etableres et fleksibelt rom for brukere i denne
bydelen. Her møtes kontorliv med boligliv.

URBANT OG LEVENDE

I gården etableres
felleshager og
utfoldelserom med plass
til lek, dyrkning mm.

Sentrum har stort fortettingspotensial. Den
robuste historiske kvartalsstrukturen har mange
hull og tomrom som kan utnyttes. Flere beboere
sentralt vil øke behovet for nye funksjoner, og med
etablering av nye funksjoner i kombinasjon med
flere innbyggere vil sentrum og det urbane bylivet
styrkes.

BEBYGGELSESTYPOLOGIER
I denne bydelen blandes
kvartalsbebyggelsen med en
stangbebyggelse, som legger seg inn
mot jernbanen. Mindre by-villaer står
i mellomrom og bringer skalaen ned
i området.

Området har et urbant og levende byliv, og har
beholdt sin historiske kvartalsstruktur. Å bygge
videre på denne kvartalsstrukturen bidrar til å
styrke byens sentrum som en historisk bykjerne.
Deler av området bærer preg av hagebyidealet.
Her er det kort vei til alt, og dagliglivets gjøremål
er tilgjengelige rett utenfor boligen.

KANTSONER
Bebyggelsen har markante
kontorkantsoner ut mot
flexrommet. Her dyrkes
kontorlivet i kanten.
Boligkantsoner ut mot
flexrommet, gatene og inn
mot de indre gårdrom.

Området ligger rundt 500-800 meter fra
jernbanestasjonen. Adkomst til området skjer fra
eksisterende gatenett, og parkeringen foregår i
parkeringsanlegg under terreng.

Felles flex-rom

Bolig-kantsone

Rækkehusbebyggelse, 3 etager

Privat have

Lokalt felles haverom

Privat have

Karré-hus 4 etager

Privat have

Soknedalsveien

ØVRE
KVADRATUREN
Nytt
28 425
Eksisterende 91 020
River
2 465
NEDRE
KVADRATUREN
Nytt
85 890
Eksisterende 70 480
River
11 215

ØVRE
KVADRATUREN
KVADARATUREN

NEDRE
KVADRATUREN

Bolig-kant

OVERSIKTSKART
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I denne bydelen forenes det offentlige byliv og
boliglivet. Offentlige plasser som Søndre torv
tilrettelegger for at beboere, naboer og de som
bruker byen møtes. På samme måte som for Øya
og Tippen vil det være mulighet for å utvikle mindre
møterom i gårdene. I denne bydelen vil det også
være minimalt med sol i gårdene, og derfor må det
prioriteres å etablere gode takterrasser med utsikt
og mye lys.

TORG HANDEL

STABBELSGATE

Hønefoss_kvalitetsprogram | september 2019

91

Løkka
GENERASJONER BOR SAMMEN
I FORSIKTIG FORTETTING

Privat have

Gang og sykkelsti

Privat have
Lokal gård for bebyggelsen

Små lokale punkter for opphold

Området er markert til bevaring av kommunen,
og her ligger villaene med relativt stor avstand.
Det kan fint gis mulighet for villaeieren til å
fortette på egen grunn etter behov i området
ned mot elva.

FELLESROM
Det etableres mindre nedslag
for opphold i stien langs
elven. Her møtes beboerne
med den som er på tur på
mindre plattformer med utsikt
og aftensol.

Områdets mest sentrale og best bevarte
del består av en arkitektonisk tidstypisk
villabebyggelse fra 1920-tallet med store forhager
og beplantning. Området representerer en boform
der familier kan leve sammen i generasjoner
eller venner kan slå seg sammen og etablere
et naboskap. Lys og luft preger området og
bebyggelsen gir menneskene som bor her grønne
og harmoniske omgivelser.

GRØNNSTRUKTUR
Hager og gaterom preger området.
Mot elven arbeides det med
åpninger i skogen der det er mulig.

INTEGRERING AV NY
BEBYGGELSE
Lavskala og og følsom fortettning tilpasset de
historiske villaene.

«Elvelangs» skal tilrettelegges med hvile- og
utsiktsrom i dette området, og vil gi beboerne et
supplement til livet i egen hage.
LØKKA
Nytt
Eksisterende
Rives

6 885
22 005
2 500

LØKKA

ELVELANGS
Langs kanten etableres en
forsiktig innfelt gang- og
sykkelsti. Denne stien
inngår i et større grønt
forløp for hele byen. Langs
stien etableres mindre
utsiktspunkter med sol og
opphold.
OVERSIKTSKART
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Området ligger rundt 600-800 meter fra
jernbanestasjonen. Her kan man gå og sykle i
rolige omgivelser. Adkomst skjer fra eksisterende
gatenett. I sør kobles området opp på «Elvelangs»
som skal videreutvikles som en gang- og sykkelrute
Soknedalsveien
langs elva. Denne legges litt ned i elveskråningen
så beboerne ikke opplever denne visuelt. Området
kobles derved på byens rekreative nettverk.

LIVBANEN

VILLA
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KANTSONER

FELLESHUS

GRØNNSTRUKTUR

I enkelte av gårdene etableres
det et felleshus som legges
i fellesrommet. Her kan
det være sykkelreperasjon,
skismøring, verksted eller
drivhus.

Karakteren er fruktig,
og grønn, hvor
beboernes kantsoner
og deres hager preger

Kantsonene henvender seg
hovedsakelig inn mot fellesskapet.
Her kan man ha parallelle sosiale
aktiviteter gående, eller man kan
ha en stille kveld i egen hage, mens
det er fellesspising på fellesplassen.
Her treffes man over hekken, og
barn løper inn og ut hos hverandre.
Ut mot gaten holdes kantsonene
minimale.

Schjongstangen
FELLESAREAL OG EGEN HAGE

FELLESROM
Fellesrom i midten av kvartalet. Her ligger en
grunnstruktur som lett kan tas i bruk av beboerne.
Nivået av engagement og aktivitet ligger hos
beboere i dette kvartalet. Her er det plass til
lokale aktiviteter som fellespising, dyrking, kreativ
utfoldelse.

MINDRE OASER
Mindre oaser etableres mellom bebyggelsen,
her kan det skapes et felleskap i mindre skala.

I området mellom Schjongslunden og Løkka
er det store fortettingspotensialer som kan
kombinere attraktive boformer med det urbane
livet i sentrumskjernen. Området ligger relativt
langt fra stasjonen, så det er valgt en medium
tett bebyggelse.

BLÅ STRUKTUR
I gårdrommene holdes
belegninger i permeable
materialer. Vannavrenning samles
i fellesrommets gård, hvor den
brukes til lek og opplevelser.

OFFENTLIG
PASSASJE
Offentlig passasje
går på tvers av alle

BEBYGGELSESTYPOLOGIER

INTEGRERING
AV ELDRE
BEBYGGELSE
Eksisterende hus ligger i
relasjon til den nye helheten.
Gamle naboer får nye
herlighetsverdier, og kan inngå
i det nivå de ønsker.

En stor fleksibilitet og variasjon preger
typologiene i denne bebyggelsen. Den holder
seg i en mindre og tett skala, hvor man bor med
stor tilgang på sosial struktur.

Gatelivet får en viktig rolle i dette området.
Bebyggelsen ligger i større grupper, og disse har sin
orientering rundt fellesarealene. Disse arealene er
sammensatt av mindre hageflekker der beboerne
lever side om side, og møtes over hekken.

Nabolagene ligger langs elvas naturlige løp. De
varierte nabolagene forholder seg til elva og tilbyr
et aktivt liv med tilgang til rekreative aktiviteter.
Boligene er strukturert rundt et fellesareal. Her
bor man med elva i forkant og familieliv og hageliv
på fellesarealene.

FREDELIG OG TRYGT
Bilene holdes på utsiden av
bebyggelsen. Inne kan man utfolde seg i
en avslappet hverdag.

SCHJONGSTANGEN
Nytt
Eksisterende
Rives

64 360
16 090
12 000

SCHJONGSTANGEN

Rækkehusbebyggelse, 3 etager

OVERSIKTSKART
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DELER AV SCHONGSTANGEN FØR UTBYGGNIGN

NEDSKALERT OG TETT PÅ NATUREN,
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7.
OVERSIKTSBILDER
FRA 3D-MODELLEN
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Tippen og øya
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Fra Jernbanestasjonen
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Tømmertorget
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Storgata

Owrens gate

Byporten og Kvadraturen
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6.
VISJONER FOR FREMTIDA

Hønefoss 2040 "En by for alle"
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Møteplass for alle,
alltid!

Petersøya
Petersøya blir framtidas nye urbane, grønne møteplass for fysisk aktivitet, lek og rekreasjon.
Gjennom ulike tilrettelegginger skal Petersøyas grønne kvaliteter foredles, utvikles og gjøres
allment tilgjengelig. Med ny forbindelse over elva, og koblingen til «Elvelangs», vil Petersøya
bli aktualisert som en ny attraktiv, sosial møteplass.
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Mobilitet i øyehøyde

Elva
Nyttige snarveier skal binde byen bedre sammen og øke tilgjengeligheten til sentrum.
Ei ny bru over Petersøya vil styrke sentrum og sentrumsnære områder som et
attraktivt sted å bo, besøke og drive næring. Brua vil representere en ny grønn
transportakse fra østsiden, og vil tilby de myke trafikantene en trygg og attraktiv
sammenheng med Petersøya og sentrum. Brua skal bli en attraksjon i seg selv både på
dagtid og kveldstid, og gi stolthet og identitet til byen.
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Fossen i ny drakt

Fossen og fortetting
Det er fossen og elva som har skapt Hønefoss, og det er på arealene knyttet opp
mot de historiske næringsaktivitetene at fortettingen og transformasjonen vil være
størst. Fortettingen på Øya og Tippen skal reflektere de industrihistoriske verdiene
og kulturarven skal tas i bruk for å utvikle et attraktivt byrom. Fossen speiler byens
egenart og karaktertrekk, og er en ressurs som gir området en unik kvalitet.
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Nye forbindelser

Ringeriksgata
To nye gang- og sykkelbruer skal forlenge Ringeriksgata, inngangsporten til Schjongslunden,
mot Eikli og Krakstadmarka. De nye forbindelsene skal befeste Schjongslunden som byens
idrettsarena for barn, ungdom, seniorer og profesjonelle utøvere både sommer og vinter. Og
denne skal kunne nås med gange og sykkel. Arenaområdet har mange brukere og besøkende, og
de nye forbindelsene må være framtidsrettet og inspirere til en utvikling med folkehelse og klima
som ledesnor.
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Historien som en del
av hverdagen

Tømmertorget
Byens nye torg skal binde byens akser sammen i området der Hønefoss' industrihistorie startet.
Mange mennesker beveger seg daglig i byens nord/sydgående akse over Hønefoss bru, men
sammenhengen mellom Søndre- og Nordre torv er ikke synlig med dagens transportsystem.
De to torgene vil visuelt knyttes sammen når hovedtrafikkåren over Hønefoss bru vris mot øst for
å åpne opp for Tømmertorget. Tømmertorget vil også aktualisere en ny øst/vestgående akse som
understøtter kontakten mellom Hønefoss stasjon, Øya, Tippen og elva. Med Ringeriksbanen vil
denne aksen fungere som et samlende element for byens største transformasjonsområde.
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