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Planlegging av Øya/Tippen 
Om utsettelse av detaljplanen Lloyds Marked 
Spørsmål som krever svar 
 
Det er opprettet en arbeidsgruppe fra de 2200 som har engasjert seg mot høyhus på Øya. Mandatet fra 
gruppeadministrator Anne-Berit Haugen Rijken angår å formulere problemstillinger og spørsmål til 
politikere og administrasjon for å få større klarhet og konkrete svar.  
Engasjementet de siste månedene om høyhus og elvelangs viser at folk bryr seg om Hønefoss 
fremtid. En stor andel av folk i Ringerike er ikke vennlig stemt overfor et så høyt hus at selve fossen 
mister sitt grunnleggende fokus, og folk ønsker seg mulighet til å gå elvelangs og 870 har skrevet 
under på et opprop om dette.  
Vi mener befolkningen trenger utfyllende svar på hva som ligger til grunn for de valg som tas. 
Behovet for mer og grundigere informasjon er stort. Derfor ønsker vi skriftlig svar på de spørsmål 
vi har listet opp i vedlegget. Akkurat dette haster da vi mener det bør finnes utførlige svar på disse 
spørsmålene før politikerne skal fatte et vedtak den 21 april. 
Midt i en nasjonal pandemi skal det tas store beslutninger som for alltid vil forandre Hønefoss. Det 
ser ut til at «alt er klappet og klart for det første spadestikket» og det ser ut som det haster!  
I en sak av denne størrelsesorden og med irreversible konsekvenser for hele regionen er det viktig 
å bruke tid for en best mulig løsning. Vi ser ingen grunn til så stort hastverk. Det kan føre til at folk  
føler seg uinformert, og dermed opplever at de ikke tas med i prosessen. Prosjektets omfang og 
koronarestriksjonene gjør dette ekstra utfordrende. 
 
Alle er enige om at Hønefoss trenger fornyelse. Kommunen ønsker seg flere innbyggere, man 
ønsker mer liv i sentrum, mer næringsliv, bedre økonomi og større trivsel.  
Men det er ikke gjort i en håndvending å få dette til. Det er mange små og litt større steder rundt 
Oslo som trenger og ønsker vekst,- hvordan skal Hønefoss klare å få den veksten som er ønskelig? 
Hvilken plan og retning styrer vi etter? Det trengs det klargjøring rundt og alle engasjerte må med. 
 
Byggingen av Ringeriksbanen er utsatt, ny byplanlegger skal ansettes, Ringerike Næringsforening 
skal til sommeren åpne Bylab Hønefoss.  
Dette kan bli kjempespennende! Utsett avgjørelsen av områdeplanen nå, og la innbyggernes 
engasjement bli den ressursen det kan være. Slik kan vi sammen skape den byen vi tror alle ønsker 
seg. Nemlig et sted med yrende folkeliv hvor folk trives, og som de stolt kan kalle sitt hjemsted og 
sin by. 
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Vedlegg 1 Spørsmål til utbygging på Øya og Tippen 


