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FORMINGSVEILEDER FOR 
RINGERIKE KOMMUNE
Retningslinjer for utforming av våre felles fysiske 
omgivelser





Estetiske krav er lovfestet.
Veilederen forteller hvordan vi skal 

oppfylle dette i Ringerike.

Våre fysisk omgivelser skal ha gode visuelle kvaliteter. Det 
er lovbestemt. Retningslinjene i denne formingsveilederen 
skal legges til grunn når Ringerike kommune vurderer 
om tiltak innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv 
og i forhold til omgivelsene – slik plan- og bygningsloven 
krever.
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Våre fysiske omgivelser skal ha gode visuelle kvaliteter. 
Det er bestemt i plan- og bygningsloven. Hva som er 
gode visuelle kvaliteter, er ikke entydig definert. Det vil 
være ulike meninger om estetiske forhold, og kommunens 
bygningsmyndighet må utøve skjønn i sin behandling av 
byggesaker. 

Formingsveilederen skal bidra til mindre tilfeldigheter i 
kommunens skjønnsutøvelse og større forutsigbarhet 
i kommunes avgjørelser. Retningslinjene i denne 
formingsveilederen skal legges til grunn for Ringerike 
kommunens vurdering av om tiltak har gode visuelle 
kvaliteter. Formingsveilederen gir også veiledning til 
dem som vil bygge, til naboer og andre interesserte, og 
dessuten til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen.

«Formingsveileder for Ringerike kommune» bygger delvis 
på tidligere dokument «Formingsveileder for Hønefoss» 
utarbeidet av Areal- og byplankontoret i Ringerike 
kommune i august 2006 og revidert i 2008 og 2011. Disse 
utkastene til Formingsveileder for Hønefoss har hatt status 
som interne arbeidsutkast, og de har ikke har vært politisk 
forankret. 

1.1 - Bakgrunn

1.2 - Mål og ambisjoner
Overordnede mål for samfunnsutviklingen i Ringerike 
er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Dette 
dokumentet er et verktøy for å sikre kvalitet i utviklingen 
av det fysiske miljøet. Hensikten med retningslinjene er 
å sikre en helhetlig utforming av fysiske tiltak, både for 
de anlegg som kommunen skal bygge i egen regi eller 
overta, og alle andre fysiske tiltak i det offentlige rom. 
Ved bevisste valg av materialer, beplantning, møblering, 
belysning m.m. vil man oppnå gode estetiske kvaliteter og 
sikre hensiktsmessige forhold for drift og vedlikehold.

Kvaliteter i det fysiske miljøet har betydning for et steds 
attraktivitet og livskraft. Ringerike skal være en rasismefri 
sone, hvor mennesker av ulikt utseende og opphav skal 
kunne ferdes i frihet for diskriminering og med respekt for 
alle universelle menneskerettigheter. Riktig utforming vil 
bidra til å gjøre omgivelsene trygge og tilgjengelige for 
alle, og legge til rette for aktivitet. Kvaliteter i det fysiske 
miljøet vil også bidra til kommunens arbeid med folkehelse 
og trafikksikkerhet.
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Figur 1: Ringerike har valgt ut ni av FNs bærekraftsmål som fokusområder

Formingsveilederen gir utfyllende retningslinjer til kommunens arealplaner, 
med sikte på å oppnå et variert og levende byliv, hvor folk bor og utfører 
sine daglige gjøremål i en helhetlig bystruktur med definerte byrom, og en 
atmosfære som innbyr til opphold og opplevelser. 

Ved tilrettelegging for gode overvannsløsninger og «grønn mobilitet / 
grønne reisemåter» (reiser til fots, på sykkel eller med kollektivtransport), 
vil utforming av gater og byrom bidra til økt bærekraft.

Retningslinjene skal bidra til oppfyllelse av Fns bærekraftsmål. Ringerike 
har valgt ut ni av disse som fokusområder. Formingsveilederen vil særlig 
ha relevans for disse bærekraftsmålene:

• 3 - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

• 9 - Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og 
bærekraftig industrialisering og innovasjon

• 11 - gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste 
og bærekraftige

• 17 - Samarbeid for å nå målene
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Figur 2: FNs 
bærekraftsmål 3, God 
helse

Figur 3: FNs 
bærekraftsmål 
9, Innovasjon og 
infrastruktur

Figur 4: FNs 
bærekraftsmål 11, 
Bærekraftige byer og 
samfunn

Retningslinjene i formingsveilederen skal benyttes i 
Hønefoss, tettstedene og bygdene i Ringerike. Byen 
omfatter i denne sammenheng både sentrum, bydeler og 
områdesentre.

Byen, tettstedene og bygdene er i formingsveilederen delt 
inn i fire ulike områdekategorier:

• Sårbare områder

• Boligdominerte områder

• Blandete områder

• næringsdominerte områder

inndelingen er vist på kart som følger som vedlegg 
til formingsveilederen. Eksempler på de ulike 
områdekategoriene er:

Området rundt nordre Torv er et sårbart område, 
Vesterntangen er et boligdominert område, Hvervenmoen 
er et næringsdominert område, og langs Hønengata er det 
blandete områder.

Sårbare områder er til en viss grad sammenfallende med 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø i kommunens 
arealplaner, men gjerne med litt større utstrekning enn 
hensynssonene. 

innfor de forskjellige temaene i formingsveilederen er det 
gitt retningslinjer som gjelder for alle områdekategoriene, 
samt noen retningslinjer som er spesifikke for gitte 
områdekategorier. 

Retningslinjene skal anvendes uavhengig av eierform 
(offentlig, privat eller annen eierform). 

Store deler av kommunen omfattes ikke av retningslinjene, 
for eksempel landbruksområder og hytteområder. i 
slike områder kan retningslinjene brukes så langt de 
passer. Hva som er akseptabelt av skilt og reklame i et 
hytteområde vil for eksempel ligge nær retningslinjene for 
boligdominerte områder, og reklame i hytteområder vil i 
hvert fall ikke være like naturlig som i næringsdominerte 
områder.

1.3 Områdekategorier

Figur 5: FNs 
bærekraftsmål 17, 
Samarbeid for å nå 
målene
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Formingsveilederen inneholder retningslinjer og 
veiledning. Retningslinjene er tydelig angitt. Resten av 
dokumentet er veiledende og gir utfyllende informasjon i 
forhold til kravene i retningslinjene.

Kommunens arealplaner bestemmer hvordan 
alt areal i kommunen skal brukes og reguleres.  
Formingsveilederen gir føringer som supplerer de 
materielle kravene i lov, forskrift og overordnede planer.

• Retningslinjene vil bli brukt av saksbehandlere 
som behandler søknader om tillatelse til tiltak 

• Retningslinjene i dette dokumentet kan 
knyttes til utbyggingsavtaler

1.4 Forhold til andre dokumenter
1.4.1 Formingsveilederens retningslinjer

1.4.2 Rang
Formingsveilederen har lavere rang enn mange 
andre styrende dokumenter. generelt gjelder juridiske 
dokumenter i en hierarkisk rekkefølge der lov går foran 
forskrift, som igjen går foran kommunale arealplaner:

1. Lov

2. Forskrift

3. Arealplan 

For kommunens øvrige regelverk er ikke alltid 
rangordningen like tydelig, blant annet gjelder nyere 
vedtak normalt foran eldre vedtak. utarbeiding av denne 
formingsveilederen har skjedd parallelt med arbeid 
med en kommunal veg- og gatenorm og en teknisk 
veilysnorm. De tekniske normene inneholder i stor grad 
«skal-krav», mens formingsveilederens retningslinjer 
er mer å anse som «bør-krav». Dette innebærer at 
veg- og gatenormen og teknisk veilysnorm skal gjelde 
foran formingsveilederen, men begge er underordnet 
kommunens arealplaner. 

1. Arealplan

2. Tekniske normer (eksempelvis veg- og 
gatenorm og teknisk veilysnorm)
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3. Formingsveileder

De ulike delene av regelverket skal utfylle hverandre, 
og man søker å unngå motstrid og overlappende 
bestemmelser. Rangordningen får betydning hvis det er 
motstridende regler.

Et eksempel på betydningen av rangordningen er kravet 
om universell utforming. Retningslinjene omhandler 
ikke universell utforming som eget tema. Dette er et 
tema hvor regler og retningslinjer i liten grad bør være 
lokale, og hvor felles nasjonale og internasjonale 
løsninger er bedre. Krav om universell utforming er 
lovfestet. Rangordningen innebærer at retningslinjene 
i formingsveilederen ikke kan brukes som begrunnelse 
eller unnskyldning for å avvike fra krav om universell 
utforming. 

Byreglementet (Reglement for bruk av kommunale 
uterom i Hønefoss sentrum, vedtatt av kommunestyret 
07.11.2019) angir vilkår og regler for leie og bruk av 
kommunale uterom i Hønefoss. Byreglementet har tre 
henvisninger til formingsveilederen

• § 5-4, punkt 10: Bruk av uteområdene 
skal være i tråd med kommunens 
formingsveileder.

• § 5-10: Skilt og reklame skal være i tråd med 
formingsveilederen.  

• § 6.1: Møblement og faste varige 
installasjoner, skal være i tråd med 
formingsveilederen. 

1.4.3 Byregelmentet

1.4.4 Politivedtekt

Politivedtekten, «Forskrift om politivedtekt, Ringerike 
kommune, Buskerud» har bestemmelser knyttet til bruk 
av offentlig sted, som det heter i politivedtekten. Det 
er regler om orden, sikring av ferdselen, renhold på 
offentlig sted, hindre forsøpling og tilgrising, regler for 
arrangementer med mer. Politivedtekten omhandler ikke 
fysisk utforming, med unntak av følgende bestemmelse:
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§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å 
plassere eller montere noe som kan være til hinder 
eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt 
til trafikkskilt o.l.

Markiser eller annet som henger ut over fortau, 
skal på det laveste være minst 2,5 meter over 
bakken.

Politivedtekten gjelder foran formingsveilederen.

Krav om estetisk utforming av omgivelsene inngår i 
formålet til plan- og bygningsloven (pbl). Loven stiller også 
krav om god arkitektonisk utforming og om at tiltak skal ha 
gode visuelle kvaliteter. 

Pbl. § 1-1 Lovens formål (siste ledd): 

«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas 
i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn 
og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av 
omgivelsene.»

Pbl. § 29-1.utforming av tiltak

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og 
utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming 
i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller 
i medhold av denne lov.

Pbl. § 29-2.Visuelle kvaliteter

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres 
og utføres slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering.

For at offentlige myndigheter skal kunne pålegge private 
parter plikter, må det foreligge hjemmel i lov, forskrift, 
rettspraksis eller annen rettskilde. Ordet «hjemmel» 

1.5 Lovkrav om estetikk
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brukes om kravet til rettsgrunnlag for en handling 
eller beslutning. Pbl § 29-1 og § 29-2 gir hjemmel for 
behandling ut fra arkitektoniske og visuelle kvaliteter. Pbl 
§ 29-2 sier spesifikt at kommunen skal vurdere tiltaket i 
sammenheng med sine bygde omgivelser. Dette betyr at 
kommunen i vurderingen for eksempel kan legge vekt på 
om tiltaket medfører at området mister sitt helhetlige preg.

Pbl. § 29-2 gir to hovedelementer for vurderingen av hva 
som er god visuell kvalitet. Tiltaket skal både ha gode 
visuelle kvaliteter i seg selv, og i forhold til omgivelsene. 
Tiltaket må oppfylle begge kriterier. Det betyr at ett og 
samme hus kan være akseptabelt i et utbyggingsmiljø, 
men må avslås i et annet. Kravet til god visuell kvalitet 
skal også tolkes med tanke på tiltakets størrelse og 
synlighet. når byggverket i seg selv skal vurderes, må det 
ses hen til byggets utforming med volum, dimensjonering 
og formuttrykk, samt materialbruk og fargevalg.

Pbl. § 29-2 stiller også krav om at byggverkets utforming 
må harmonere med omgivelsene. Dette gjelder både 
naturgitte omgivelser som for eksempel eksisterende 
terreng, vegetasjon og tomtestruktur, samt bygde 
omgivelser der faktorer som volum, form, materiale og 
farger hører med i vurderingen. i byggesaksbehandlingen 
må det derfor foretas en vurdering av omkringliggende 
bebyggelse.

Pbl. § 29-2 er en selvstendig avslagsgrunn. Det betyr 
at kommunen kan nekte å gi tillatelse til et tiltak av rent 
estetiske grunner, selv om tiltaket oppfyller alle andre krav. 
Dersom kommunen mener at et omsøkt tiltak mangler 
visuelle kvaliteter, bør kommunen ta opp saken med 
søkeren og gi veiledning om hvordan kravet kan oppfylles. 

Hvis kommunen mener det er grunnlag for å avslå et tiltak, 
må vedtaket begrunnes. Denne formingsveilederen vil 
inngå i vurderingsgrunnlaget for Ringerike kommune.
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A L T  V I  B Y G G E R 
S K A L  V Æ R E  P E N T

D E L T O2
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Plan- og bygningsloven stiller krav om gode visuelle 
kvaliteter:

Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres 
og utføres slik at det etter kommunens skjønn 
innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering. 
(pbl § 29-2)

Hva innebærer dette?

«Ethvert tiltak etter kapittel 20» betyr alle tiltak som er 
omfattet av byggesaksbestemmelsene. Det omfatter 
både søknadspliktige tiltak og tiltak som er unntatt 
fra søknadsplikt. Det vil si at kravet om gode visuelle 
kvaliteter gjelder for det aller meste av det som 
bygges, også for eksempel mindre tiltak utendørs og 
fasadeendringer.

«Skal prosjekteres og utføres» betyr at ansvaret for 
visuelle kvaliteter ligger hos både de som planlegger og 
de som utfører tiltaket.

«slik at det etter kommunens skjønn innehar gode 
visuelle kvaliteter» betyr at kommunen må utøve 
skjønn, det vil si vurdere om de visuelle kvalitetene er 
gode. Retningslinjene i formingsveilederen forteller hva 
kommunen legger vekt på i vurderingen.

«både i seg selv og i forhold til dets funksjon» betyr 
at et byggverk skal være pent i seg selv, men at også 
funksjonen spiller en rolle. Visuelle kvaliteter for et 
lagerbygg vil være annerledes enn for en skole. 

«og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering» er 
en viktig presisering, som sier at det ikke er nok at noe er 
pent i seg selv og i forhold til sin funksjon. Det som bygges 
må også passe inn i omgivelsene og det må plasseres på 
en god måte.

2.1 Krav om kvalitet

Loven krever at alle tiltak skal ha 
gode visuelle kvaliteter.
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Figur 6: Hønefoss videregående skole, tegnet av HUS arkitekter. Foto: Sigrun Gunnarsdottir

2.2.1 Hønefoss videregående skole

Hønefoss videregående skole i Osloveien er et eksempel 
på et offentlig bygg som har gode visuelle kvaliteter.  

Bygget har gode visuelle kvaliteter «i seg selv» og visuell 
kvalitet «i forhold til dets funksjon» er også meget bra. 

Det er en fin rytme og variasjon i vindusrekken og bygget 
fremstår som et moderne skolebygg. 

Bygget fungerer også godt visuelt i forhold til «dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering». 

Bygningen tar opp nivåforskjell i terrenget på en god 
måte og spiller godt sammen med utomhusanlegget med 
store flotte trær som er bevart. 

Bygget erstattet tidligere bygningsmasse, og resultatet er 
et flott bygg som har gitt omgivelsene et visuelt løft.

2.2 Eksempler
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2.2.2 Kartverksveien 6

Kartverksveien 6 er et eksempel på et privat bygg som 
har gode visuelle kvaliteter. 

Bygget har gode visuelle kvaliteter «i seg selv», og 
visuell kvalitet «i forhold til dets funksjon» er langt over 
gjennomsnittet, siden dette primært er bygd som et 
lagerbygg. 

Bygget fungerer også godt visuelt i forhold til «dets bygde 
og naturlige omgivelser og plassering». Kartverksveien 
6 ligger mellom et treningssenter med saltak og 
Kartverkets funksjonalistiske bygg. 

Arkitektonisk er bygget ikke i slekt med noen av 
nabobyggene, men det har en størrelse som passer helt 
greit inn. Høyden er lavere enn Kartverkets hus og litt 
høyere enn treningssenteret. 

Bygningen er godt tilpasset til sine «naturlige 
omgivelser». Det er lavere enn skogen rundt, som 
forutsatt i reguleringsplan. 

Bygget er også plassert på en ryddig måte på tomten, 
med hovedretning parallelt med nabobygg.

Figur 7: Kartverksveien 6, Hønefoss, tegnet av Niels Torp+ arkitekter. Foto: Sigrun Gunnarsdottir
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Figur 8: Sibberns gate 5, Hønefoss. Foto: Sigrun Gunnarsdottir

2.2.3 Sibberns gate 5

Sibberns gate 5 i Hønefoss er et eksempel på et bolighus 
som har gode visuelle kvaliteter. 

Huset er tegnet av arkitekt Eindride Slaatto og 
kombinerer motiver fra tradisjonell norsk byggeskikk med 
funksjonalisme. 

i sin arkitektoniske utforming har huset gode visuelle 
kvaliteter «i seg selv» og «i forhold til dets funksjon». 

Bygningens funksjon som bolig er godt gjenspeilet i 
utformingen. 

Huset fungerer også godt visuelt i «dets bygde og 
naturlige omgivelser og plassering». 

i størrelse, hovedform og plassering på tomten 
harmonerer det meget godt med nabobyggene i 
kvartalet. Bygningen, som er fra 1959, er et kulturminne 
med høy verneverdi.



A L T  V i  B y g g E R  S K A L  V æ R E  P E n T 1 9



F O R M i n g S V E i L E D E R  F O R  R i n g E R i K E  K O M M u n E2 0

F A R G E R
D E L T R E3



F A R g E R 2 1

1. Antikvarisk rekonstruksjon av opprinnelig 
fargepalett er meget bra og skal tillates.

2. Tidstypisk fargesetting basert på historiske 
epoker og stilarter er bra og skal tillates.

3. Ved ren estetisk vurdering av farge skal 
harmoni i forhold til omgivelser vektlegges.

4. Kontrasterende farge kan brukes til å 
understreke og fremheve form og detaljer på en 
bygning. 

5. Farge kan brukes for å fremheve 
enkeltelementer eller detaljer i fasaden, 
men hele huset skal ikke stå i kontrast til 
bebyggelsen i gaten eller nabolaget.

6. Fargevalg skal tilpasses omgivelsene med 
målsetting om å bidra til god variasjon i bybildet 
eller områdekarakteren.

I sårbare områder gjelder i tillegg:

7. i søknad om byggetillatelse skal det vises 
fargesetting. Fargesetting av tiltak skal 
illustreres i forhold til omgivelsene.

3.1 Retningslinjer

3.2 Veiledning

Fargene i Ringerike skal være varierte 
og harmoniske.

Farge betyr mye for hvordan vi opplever omgivelsene. 
Byggverkets visuelle letthet eller tyngde påvirkes av 
farger, og bruken av farger kan bidra til å skape variasjon 
eller binde sammen bebyggelse. Harmonerende eller like 
farger kan bidra til at bebyggelse som varierer mye i form 
og størrelse, fremstår mer helhetlig. Sykehusområdet i 
Hønefoss er et eksempel på dette. Der er lys gul teglstein 
brukt som hovedmateriale i små og store bygninger, slik at 
det er en sammenheng i både materialer og farger. 
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Figur 9: Ittens fargesirkel. Kilde: Wikipedia

Vi velger ofte farger ut fra trender og personlig smak, det 
vil si en ren estetisk vurdering. En annen tilnærming er 
å velge farger ut fra det som oppfattes som tidstypisk for 
bygningen, eller man kan gå enda grundigere til verks 
og foreta en antikvarisk rekonstruksjon av den originale, 
opprinnelige fargepaletten. Ringerike kommune stiller seg 
positiv til bruk av farger som er tidstypiske og farger som 
konkret kan dokumenteres som opprinnelig fargesetting 
av eksisterende bygg. Dette er imidlertid ikke et krav. Ren 
estetisk vurdering vil i de fleste tilfeller være godt nok, 
forutsatt at det harmonerer med omgivelsene. Forholdet 
til omgivelsene skal særlig vektlegges i sårbare områder, 
og det kreves derfor dokumentasjon av farger i disse 
områdene. i andre områder vil farge normalt ikke være 
en nødvendig del av byggesøknaden. Fargesetting bør 
likevel inngå i søknaden, dersom man ønsker å bruke 
uvanlige eller sterkt kontrasterende farger. Dispensasjon 
fra lovens estetiske krav kan være aktuelt i spesielle 
tilfeller. Se nærmere omtale av de lovfestede estetiske 
kravene i kapittel 2.

Det er ønskelig å opprettholde variasjon og unngå at hele 
områder blir hvite eller grå. god bruk av farger gir steder 
en varm og trivelig atmosfære. Dette er spesielt tydelig 
i norge, hvor store deler av året er preget av mørke og 
snø. i vinterhalvåret kan farger derfor ikke bare skape 
variasjon, men påvirke humør og trivsel, samt hjelpe oss 
med å navigere i de ellers grå omgivelsene.

Johannes itten (sveitsisk maler og kunstpedagog, 1888-
1967) har utviklet en mye brukt og anerkjent fargelære, 
som gjerne kan danne utgangspunktet for fargesetting. 
Farger blandes ut fra primærfargene rødt, blått og gult. 
itten satte dette i system i en fargesirkel med 12 felt. For 
å finne en komplementær harmoni på Ittens fargesirkel 
velger man to farger som ligger på motstående side 
av fargesirkelen, og bruker dem som hovedfarger i en 
komposisjon. Disse fargene vil 
visuelt forsterke hverandre, og 
virke påtrengende hvis man 
bruker de i sin naturlige form. 
For å motvirke dette, gjøres 
skalaen roligere ved 
å velge den ene 
fargen lysere og den 
andre mørkere.
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3.3.1 Kuben

Fargesettingen av Kuben er et eksempel på fargesetting 
ut fra ren estetisk vurdering. Farger er brukt for å dele 
opp fasaden i elementer med dimensjoner som referer 
til småhusene som tidligere stod her, og andre småhus i 
gatene rundt Kuben. Fargene som er brukt harmonerer 
innbyrdes og bidrar både til å gi variasjon og til å binde 
sammen gammel og ny bebyggelse, i det som nå utgjør 
Kuben.

Det er brukt varme farger, såkalte jordfarger. Fargene er 
ikke spesielt lokalhistorisk begrunnet. De er ikke spesielt 
mye brukt i bykjernen, men fargene er godt forankret 
i norsk tradisjon. Tidligere var det stor prisforskjell på 
fargepigmenter. Jordfargene (engelskrødt, oker, umbra 
og siena) ble laget med billige pigmenter og er derfor 
brukt i stor utstrekning på bygninger i mange tidsperioder 
i hele landet. Tilsvarende farger finner vi også på to av 
de eldste bygningene på torget, Søndre Torv 7A (Løchen 
Fogth gården) og nabobygget Søndre Torv 8, hvor Baker 
narum holdt til.

3.3 Eksempler

For bygninger og bymiljøer registret som kulturminner 
eller i Riksantikvarens nB!-registeret (historiske 
bymiljøer) gjelder særlige hensyn for forvaltning/endring/
utvikling. Fylkets vernekonsulent, bygningsvernsenter 
eller Riksantikvaren skal rådføres ved bl. farge- og 
fasadeendring. 

i sårbare områder, hvor farger skal inngå i byggesøknad, 
skal fargesettingen helst vises ved rammesøknad, senest 
ved søknad om igangsettingstillatelse.

Figur 10: Kuben. Foto: Sigrun Gunnarsdottir
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Figur 11: To av de eldste bygningene på Søndre Torv. Foto: Sigrun Gunnarsdottir

Figur 12: Stabells gate 10 Foto: Katrine Kammerud

3.3.2 Stabells gate 10
Stabells gate 10 i Hønefoss er et godt eksempel på 
fargesetting ut fra antikvariske prinsipper og bruk av 
tidsriktige farger. Huset, som regnes som en lokal 
forløper for jugendstilen, ble renovert etter brann i 2017. 
Det er brukt originale farger. Teglsteinen på fasadene 
og skiferen på taket er originale materialer med naturlig 
farge. De malte delene av fasadene på bygget, den lyse 
fargen på de pussede delene av fasaden og grønnfargen 
på vinduene, er fargesatt med tidstypiske farger. 
grønnfargen er hentet fra gamle vinduer som tidligere 
stod i bygget og den lyse veggfargen er videreført fra 
eldre malingsstrøk.

Fargesettingen av Stabells gate 10 er et eksempel til 
etterfølgelse ved vedlikehold og renovering av eldre 
eksisterende bebyggelse.
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Figur 13: Hønefoss bru. Foto: Sigrun Gunnarsdottir

3.3.3 Hønefoss bru
Rekkverket på Hønefoss bru var tidligere malt hvitt. 
Hvitfargen ga stor kontrast mellom rekkverket og 
omgivelsene. 

Fargen ble endret til mørk grønn, en farge som nå er 
mye brukt på lysstolper, avfallsbeholdere og liknende i 
Hønefoss. Dette har gitt et roligere visuelt uttrykk. Hvit 
farge gir ofte stor kontrast til omgivelsene. 

Tidligere var det for mange hvite elementer som 
konkurrerte om oppmerksomhet. nå er det færre hvite 
elementer i dette byrommet. 

Buene på de historiske fasadene på Stormarkedet og 
flaggstengene, som fortsatt er hvite, kommer tydeligere 
frem. 

Et visuelt kaos av hvite linjer er erstattet av et roligere 
og mer harmonisk uttrykk. Det har også hjulpet på det 
estetiske uttrykket at skiltgalgene over brua ble erstattet 
av sidemontert skilt.

Figur 14: Hønefoss bru, med hvitt rekkverk, sett fra Nordre Torv. Foto: Wikipedia
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Figur 15: Tidligere utgave av Hønefoss bru. Kilde: Buskerud fylkesfotoarkiv, foto: Adolf Johansen

Hvitfargen på rekkverket var til og med trukket et stykke 
opp på lyktestolpene, og fremhevet dermed en liten bit 
av lyktestolpen over rekkverket på en uheldig måte. 
i forhold til bjørnene i enden av brua er det mørke 
rekkverket også visuelt mye mer velfungerende enn da 
rekkverket var hvitt. 

Hvitfargen på toppen av fasadene på Stormarkedet har 
både historisk og estetisk begrunnelse. Dette er en viktig 
fasade i bybildet, og det er naturlig at rekkverk på brua er 
neddempet i forhold til de historiske bygningene. 

Rekkverket på bybrua er et eksempel på en fargeendring 
som ble gjort ut fra en ren estetisk vurdering, hvor 
harmoni i forhold til omgivelsene ble vektlagt.
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4.1 Retningslinjer

1. Materialene skal ha tilknytning til stedets 
landskap og historie, og skal bidra til å styrke 
stedets identitet.

2. Materialene og produktene skal visuelt og ved 
berøring bidra til opplevelse av høy kvalitet.

3. Materialene og produktene skal være robuste / 
tåle røft klima og hard slitasje fra vinterdrift.

4. Velg miljøvennlige materialer og produkter.

5. gjenbruk av materialer og produkter skal 
tilstrebes.

6. Tekniske installasjoner skal plasseres mest 
mulig diskret og samlet. De skal fremstå 
som en del av bygningen og ikke som 
utenpåliggende elementer.

Retningslinjene gjelder for alle fire områdekategorier.

For stor grad av gjentakelse kan resultere i kjedelige 
og triste omgivelser, mens for stor grad av ulikhet kan 
oppleves som visuell støy. i Ringerike er det i dag veldig 
stor grad av variasjon og mange ulike produkter som er 
benyttet. utfordringen er derfor ikke å få til variasjon, men 
heller å unngå visuell støy. 

Materialbruken påvirker bygningens visuelle karakter 
betydelig. Ved hjelp av materialer kan fasaden få et tungt 
og solid utrykk eller en lettere og mer gjennomsiktig 
karakter. Måten materialene er satt sammen på, og den 
håndverksmessige utførelsen er også viktig. 

Hovedmateriale i fasader skal velges ut fra 
retningslinjene, og skal tilfredsstille alle punktene. Deler 
av fasader, spesielle elementer og detaljer kan utføres i 
andre materialer.

Materialbruken skal være miljøvennlig 
og stedstilknyttet.

4.2 Veiledning
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Tre, betong, tegl og naturstein er materialer med 
tilknytning til Ringerikes landskap og historie.

Retningslinjen om valg av miljøvennlige materialer og 
produkter innebærer vektlegging av klimagassutslipp 
knyttet til materialer, produksjon og transportbehov. 
Lavt C02-avtrykk må veies opp mot kvalitet og visuelt 
uttrykk. Det er ikke nok at materialer og produkter har 
høy kvalitet og ser bra ut, men det er heller ikke slik at 
bare transportbehov og CO2-avtrykk er avgjørende. Ideelt 
sett ønsker man kun å bruke miljøvennlige produkter 
med godt visuelt uttrykk. Bruk av treverk fra regnskog og 
overflatebehandling med produkter som inneholder mye 
miljøgifter er eksempler på valg som ikke er i tråd med 
retningslinjene. Miljøsertifiserte materialer og produkter er 
helt i tråd med retningslinjen om miljøvennlighet, men må 
også vurderes opp mot retningslinjen om gjenbruk.

Det er et mål for kommunen å ha rasjonell drift og 
vedlikehold. Dette innebærer at man ønsker et begrenset 
antall varianter av ulike produkter i anlegg og uterom 
som kommunen skal drifte og vedlikeholde. Fortrinnsvis 
skal det benyttes produkter som allerede er i bruk i 
kommunen. Det skal i utgangspunktet benyttes produkter 
som kommunen har gode erfaringer med når det gjelder 
drift og vedlikehold. Oversikt over disse foreligger i egen 
katalog. Bruk av andre produkter skal avklares med 
kommunens tekniske avdeling og byplankontoret. 

4.3 Eksempler
4.3.1 Tre

Ringerike er en skogkommune. Skulpturen 
«Oppgangssaga» står midt i fossen og symboliserer 
årsaken til at det ble en by her. Tre er en viktig del av 
kommunens og byens stedsidentitet og historie. Bruk 
av tre som materiale er derfor med på å styrke stedets 
identitet.

Figur 16: Viken skog sitt bygg på Hvervenmoen. Arkitekt: Stein Halvorsen 
Arkitekter AS. Foto: Sigrun Gunnarsdottir
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Figur 18: Scandic Hotell i Hønefoss er bygget med prefabrikerte betongelementer i 
fasadene. Foto: Sigrun Gunnarsdottir

4.3.2 Betong
Kommunen har også store sandforekomster som har 
gitt grunnlag for en betydelig betongindustri. Betong 
er derfor også et materiale med tilknytning til stedets 
landskap og historie. Betong i seg selv assosieres ikke 
nødvendigvis med opplevelse av høy visuell kvalitet, 
men riktig brukt kan også betong gi vakre og solide 
løsninger. 

Figur 17: Viken skog sitt bygg på Hvervenmoen. Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter AS . 
Foto: Sigrun Gunnarsdottir
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Teglstein er også et klassisk byggemateriale med lokal 
forankring. Både Hønefoss gamle teglverk og Hønefoss 
Teglverk og Kalkfabrikk er i dag historie, men tegl er 
fortsatt et mye anvendt byggemateriale.

4.3.3 Tegl

naturstein er et byggemateriale som er brukt i lange 
tider, også i Ringerike. Stein brukes ikke lenger som 
hovedmateriale i bygninger, men det brukes fortsatt både 
i bygninger og utendørs anlegg. Bruk av naturstein er 
bra og bidrar til opplevelse av høy kvalitet. naturstein 
har gode visuelle kvaliteter i seg selv og tilfredsstiller 
retningslinjene om robuste materialer. 

4.3.4 Naturstein

Figur 19: Eldre og nyere eksempler på teglarkitektur i Hønefoss. Hønefoss kraftstasjon til venstre, Ullerål kirke til høyre. Foto: 
Sigrun Gunnarsdottir

Figur 20: Norderhov kirke. Naturstein er brukt både i bygningen og i 
utomhusanlegget. Foto: Sigrun Gunnarsdottir
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4.3.5 Tekniske installasjoner
Formingsveilederen gir ikke detaljerte svar på alle typer 
tiltak. Eksempelvis er det ikke gitt egne retningslinjer 
for møblering i det offentlige rom, som benker, 
søppelkasser, sykkelstativer, trafikkrekkverk, lehus 
på bussholdeplasser og liknende. i de tilfellene hvor 
retningslinjene ikke er utfyllende gjelder like fullt lovens 
krav om gode visuelle kvaliteter, slik de er omtalt i 
kapittel 2.

Retningslinjen om "mest mulig" diskret plassering 
innebærer at plassering også må veies mot andre 
hensyn enn diskret plassering. Tekniske installasjoner 
må også være hensiktsmessig plassert for enkelt 
vedlikehold. Det samme gjelder for retningslinjen 
om hvordan de fremstår. Det må også vektlegges at 
installasjonene skal ha en vedlikeholdsvennlig kvalitet. 
Små utbygg på bygninger eller frittstående boder kan 
brukes til å skjule tekniske installasjoner, som trafokiosk, 
koblingsskap, kjølemaskiner og varmepumper. Farge har 
også stor betydning for hvor diskret eller iøynefallende 
slike installasjoner virker. 

Figur 21: Oppmerking med gatestein i Fossveien. Foto: Metin Rashid

På fortau og andre arealer der alle skal kunne ferdes er 
granittheller et bedre alternativ enn brostein. Spesielt 
i gangsoner er det viktig at belegget har jevnt dekke, 
slik at det også egner seg for rullatorer og liknende. 
i bygatene i Hønefoss brukes 30 cm bred granitt 
kantstein langs fortau. Brostein kan gjerne brukes som 
supplement, for eksempel som rennestein og som 
alternativ til oppmerking med maling. 
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Felles for alle områdekategorier:

1. Belysning kun for å oppnå visuelle kvaliteter 
skal begrenses, og lysforurensning skal 
unngås.

2. Ved lyssetting av bebodde eiendommer er 
det viktig å unngå forstyrrelser og blending for 
beboerne på kveldstid.

3. Ved belysning av idrettsplasser skal 
fjernvirkning analyseres og beskrives. Tiltak 
for å redusere eller unngå lysforurensing må 
være vurdert. i dette inngår for eksempel antall 
og høyde på master og utforming/valg av 
armaturer. 

4. Belysning av kunstverk må skje i samråd med 
kunstner/rettighetshaver.

I sårbare områder gjelder i tillegg:

5. Effekt- og dekorasjonsbelysning begrenses til 
juledekorasjon og annen midlertidig belysning.

6. For kulturminner og verneverdige bygninger må 
belysning vurderes i samråd med antikvariske 
myndigheter, fordi moderne belysning kan være 
i konflikt med bevaringshensyn.

I boligdominerte områder gjelder i tillegg:

7. Effekt- og dekorasjonsbelysning begrenses til 
juledekorasjon og annen midlertidig belysning.

8. Belysning av fasader bør ikke være tillatt.

I næringsdominerte områder gjelder i tillegg:

9. Effekt- og dekorasjonsbelysning begrenses til 
juledekorasjon og annen midlertidig belysning.

10. Belysning av fasader kan tillates.

5.1 Retningslinjer

Lys skal bidra til trygghet og visuelle 
kvaliteter i Ringerike.
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I blandete områder gjelder i tillegg:

11. Effekt- og dekorasjonsbelysning kan tillates.

12. Belysning av fasader kan tillates.

Effektbelysning er lys som framhever spesielle trekk i 
omgivelsene, for eksempel fasadebelysning og lys på 
skulpturer og fontener. Dekorasjonsbelysning er lys 
som bare er til pynt, eksempelvis julebelysning. Dette til 
forskjell fra allmennbelysning, som er lys for dagligdagse 
gjøremål, og som er nødvendig for å se og lese 
omgivelsene på en riktig og trygg måte.

5.2 Veiledning
5.2.1 Effekt- og dekorasjonsbelysning

Lysforurensning er uønsket eller overflødig kunstig lys. 
Med lysforurensning mener vi her både lysforurensning 
i form av kunstig lys som sendes fra jorden opp i 
atmosfæren, og mer lokal virkning av uønsket lys. 

Lysforurensning i form av lys som sendes opp i 
atmosfæren forårsaker redusert eller ingen sikt til 
stjernehimmelen. Dette forekommer i mange byer og 
byområder. 

Lokalt søl av kunstig lys er ikke bestandig et problem, 
men det kan trekke ned helhetsinntrykket av et sted. 
i tillegg til at det er lite estetisk, kan det også bidra til 
å redusere lesbarheten i omgivelsene. god belysning 
hjelper oss å orientere oss i omgivelsene, og gjør det 
lettere å bevege seg både i og gjennom landskap og 
byrom. Lesbarheten økes når det er et visuelt hierarki, 
som blant annet omfatter markering av viktige steder, 
kontraster og ledelinjer. Lys på uvesentlige steder og 
elementer oppfattes som lysforurensning.

Alle levende organismer påvirkes av lysets naturlige 
variasjon gjennom døgnet og året. når den naturlige 
syklusen endres ved kunstig belysning, endres også 
livsgrunnlaget for mange arter. Kunstig belysning kan 
derfor også ha negativ effekt for naturmangfold.

5.2.2 Lysforurensning

5.2.3 Vei- og gatebelysning
For veg- og gatelys vises det til kommunens tekniske 
veilysnrom. Teknisk veilysnorm gir utfyllende krav og 
gjelder foran retningslinjene i denne formingsveilederen.
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5.2.4 Belysning i parker og 
rekreasjonsområder

i parker og andre grøntområder kan belysning benyttes 
som et virkemiddel for å gjøre uterom og møteplasser 
trygge og attraktive, og bygge opp under det sosiale livet 
også etter mørkets frembrudd. i visse tidsrom bør lyset 
skrus helt eller delvis av, for å legge til rette også for de 
naturopplevelsene som følger med mørket.

i noen tilfeller, som for eksempel "Elvelangs" i Hønefoss. 
kan kommunen også vurdere belysning av turveier 
for å øke bruken av disse. Dette gjelder særlig for 
turveier som er del av et sammenhengende nettverk av 
transportårer for gående og syklende. Lyspullerter kan 
være et godt alternativ til lysstolper. Tidsstyring av lys til 
tider på døgnet da traseene er i bruk er ønskelig, for å 
unngå unødvendig lysbruk. 

Lys er også aktuelt langs utvalgte skiløyper (lysløyper). 
Lysforurensning og fjernvirkning må vurderes nøye i slike 
tilfeller.

5.2.5 Belysning av idrettsplasser

Belysning av idrettsanlegg må tilfredsstille krav fra 
den aktuelle idrettsgrenen. Belysning med kraftige 
lyskastere på høye master, flombelysning, er normalt. 
Det gir en kraftig belysning, men er ofte både flatt og 
lite spennende. Det kan også medføre lysforurensning 
for nærmiljøet og kraftig fjernvirkning. For å forebygge 
og begrense negative virkninger av belysning på 
idrettsplasser skal påvirkning på nærmiljøet og 
fjernvirkning analyseres og beskrives. i dette inngår 
vurdering av alternative løsninger, for eksempel antall og 
høyde på master og utforming/valg av armaturer.

For å begrense effektforbruk og påvirkning på kveld/natt 
bør belysningen tidsstyres.
5.2.6 Lyssetting av fasader
Belysning kun for å oppnå visuelle kvaliteter bør 
begrenses til utvalgte elementer som er unike eller 
av andre grunner bør fremheves. Belysning av viktige 
landemerker kan bidra til at det blir lettere å orientere 
seg på stedet, men effekten avtar dersom også ordinære 
bygg fremheves ved lyssetting. Hva som er viktige 
landemerker, er avhengig av funksjon, samfunnsnytte og 
historisk betydning.
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Fasadebelysning løfter bygninger frem i bybildet. Det 
bør derfor forbeholdes bygninger som fortjener å bli 
fremhevet på bakgrunn av funksjon eller historiske 
og arkitektoniske kvaliteter. Bygg som ut fra funksjon 
fortjener å fremheves er for eksempel kirker og 
kulturbygg. Vanlige boliger, garasjer og liknende vil 
det være unaturlig å fremheve gjennom belysning av 
fasader.

gamle, vakre og historisk interessante fasader 
og byggverk som har spesiell betydning kan også 
fremheves ved fasadebelysning. godt planlagt 
fasadebelysning kan forsterke den positive opplevelsen 
av bymiljøet og bedre oppfattelsen av uterommene. 
Den kan også fremheve sammenhengen mellom ulike 
kvartaler i byen og skape et mer helhetlig bybilde. 
Retningslinjene åpner derfor for belysning av fasader 
i næringsområder og blandete områder. i bygg med 
boliger må fasadebelysning løses på en slik måte at det 
ikke forstyrrer eller blender beboerne. 

Lyssetting skal berike stedet, for eksempel ved å 
fremheve arkitektoniske kvaliteter eller ved å bidra til 
å formidle kulturhistoriske sammenhenger. når det 
gjelder kulturminner, må det foretas en grundig faglig 

Figur 22: Norderhov kirke. Foto: Sigrun Gunnarsdottir
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Midlertidig belysning er aktuelt i flere situasjoner. Det 
kan være i forbindelse med utendørs konserter og andre 
arrangementer, eller nødvendig arbeidslys i forbindelse 
med bygge- og anleggsarbeid.  Midlertidig belysning er 
gjerne aktuelt i forbindelse med arrangementer, og i form 
av julebelysning i tiden rundt jul. Retningslinjene gir ikke 
rammer for slik belysning, som eksempelvis:

• Julelys

• Lys på midlertidig utendørs scene 

• Prøvelyssetting av byggverk, installasjoner og 
annet

• Lysshow i forbindelse med arrangementer

• Levende lys og fakler

• Midlertidig belysning i forbindelse med bygge- 
og anleggsvirksomhet.

5.2.7 Lys for spesielle anledninger

vurdering av hvorvidt et kulturminne kan lyssettes eller 
ikke. Det er viktig å forsikre seg om at belysningsutstyr 
ikke forringer kulturminners kvalitet verken direkte eller 
indirekte, og at montering av utstyr ikke forårsaker skader 
på kulturminner.

Retningslinjene om belysning av fasader gjelder ikke 
vanlige utelamper som mange har på husene sine, for 
eksempel i forbindelse med inngangsparti på bolig, selv 
om disse lyser opp deler av fasaden.

norderhov kirke er et eksempel på et bygg som fortjener 
å bli fremhevet ut fra funksjon (kirke), som landemerke 
og fordi det er et historisk viktig bygg. Lyssettingen blir 
særlig virkningsfull fordi bare kirken, og ingen andre bygg 
i nærområdet, er lyssatt.

Lysreklame og belysning av skilt og reklame er omtalt i 
kapittelet om skilt og reklame.

5.2.8 Reklamebelysning
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6.1 Retningslinjer

1. Retningslinjer for håndtering av overvann er 
gitt i Retningslinjer for overvannshåndtering 
i Ringerike kommune, desember 2018. Som 
hovedregel skal overvann håndteres lokalt på 
eiendommen med infiltrasjon og fordrøyning, 
såkalt lokal overvannsdisponering (LOD).

2. Overvann kan gjerne brukes som en ressurs i 
utformingen av offentlige rom.

3. Overvann og grøntstruktur bør planlegges 
sammen, slik at grøntstruktur brukes for å 
forsinke avrenningen av overvann.

Overvann skal hånteres lokalt og 
fremtidsrettet.

6.2 Veiledning
Konsekvensene av klimaendringene krever store 
endringer i måten vi planlegger, bygger og drifter byen, 
tettstedene og bygdene.  Et av de viktigste tiltakene for 
bedre klimatilpasning ved planlegging av gater og andre 
offentlige rom, er å bedre måten vi håndterer overvann. 

Lokal overvannshåndtering er en strategi for å møte 
klimautfordringene og minimere skader og ulemper for 
mennesker, bebyggelse og infrastruktur. i tillegg vil det 
bidra til å ivareta miljøet og sikre god økologisk og kjemisk 
tilstand i vannforekomstene. Vann kan brukes som en 
ressurs, både som vann for grøntområder og som et 
estetisk element.

Dokumentet Retningslinjer for overvannshåndtering i 
Ringerike kommune (desember 2018) gir retningslinjer 
for alle som planlegger, prosjekterer eller bygger anlegg 
hvor håndtering av overvann er en del av tiltaket. 
Rapporten informerer om de krav som kommunen stiller 
for overvannshåndtering i plan- og byggesaker. Tiltak som 
omfattes av retningslinjene er utbygging i nye områder, 
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fortetting i eksisterende bebyggelse, enkelthustiltak, 
fradelinger samt rehabilitering av eksisterende bebyggelse 
inkludert veier og plasser. Dette vil si tiltak som medfører 
endret avrenningsforhold, eller økt andel av tette flater.

Retningslinjene tar kun for seg overvannsproblematikk 
knyttet til lokal nedbør samt hvordan overvannet 
håndteres på bakken lokalt. Flomproblematikk i de store 
elvene omtales ikke da dette er utfordringer knyttet til 
andre forhold i regionen som nedbør og snøsmelting fra 
fjellområdene, og der regulering av de store vassdragene 
spiller en stor rolle.

Retningslinjene for overvannshåndtering er her supplert 
med to punkter om hvordan overvann kan henge 
sammen med estetikk og visuelle kvaliteter. Dette er 
gjort for å understreke at bruk av vann som visuelt 
element skal vektlegges som noe positivt ved vurdering 
av et tiltaks visuelle kvaliteter. Det kan for eksempel 
være vann i fontener, åpne vannrenner, vannspeil, eller 
damanlegg. Bruk av grønnstruktur som del av lokal 
overvannshåndtering vil også normalt gi gode visuelle 
kvaliteter.
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7.2 Veiledning
Bak retningslinjene ligger et ønske om mer vegetasjon 
i byrom og langs veier og gater. Vegetasjon har 
betydning for lokal overvannshåndtering, som er viktig 
i klimasammenheng. Lavere andel harde flater gjør 
omgivelsene i stand til å håndtere styrtregn bedre enn om 
det er stor andel harde flater. Vegetasjon er også viktig for 
insekter, fugler og dyr.

Vegetasjon har en viktig estetisk side. Plan- og 
bygningsloven krever at våre fysiske omgivelser skal ha 
gode visuelle kvaliteter, og det gjør det naturlig å vurdere 
vegetasjon som en del av helheten. Vegetasjon er et 
naturlig innslag ikke bare der det er grønne arealformål, 
men også i byggeområder og langs gater og veger. 

7.1 Retningslinjer

1. Det bør være vegetasjon i tilknytning til alle 
kommunale bygg og anlegg.

2. Eksisterende trær i byrom og langs gater og 
veger bør tas vare på hvis de er godt etablert 
og er livskraftige.

3. Det bør benyttes stedegne arter, som ikke er 
allergifremkallende.

4. Fremmede arter bør ikke benyttes, inkludert 
alle arter oppført på den til enhver tid siste 
versjon av artsdatabasen, "Artsdatabankens 
fremmedartsliste".

5. Ved eventuell bruk av fremmede eller kultiverte 
arter som ikke er oppført i artsdatabanken med 
en risikovurdering, skal det være utarbeidet en 
miljørisikovurdering. 

Våre omgivelser skal ha et grønt preg.
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i kommunenes arealplaner er det bare i sjeldne tilfeller 
konkrete krav knyttet til for eksempel bevaring av trær 
eller oppføring av nye trær. Vegetasjon er derfor bare 
i liten grad styrt gjennom kommunale arealplaner og 
byggesaksbehandling. i en skjønnsmessig vurdering 
av søknadspliktige tiltak vil kommunen likevel kunne 
vektlegge vegetasjon som en viktig del av helheten.

Retningslinjene for vegetasjon vil først og fremst bli 
anvendt i forbindelse med bygg og anlegg som kommunen 
gjennomfører selv, eller overtar for drift og vedlikehold. 
Retningslinjene for vegetasjon vil være relevante for dem 
som planlegger i og på vegne av kommunen. 

Ved bygninger som brannvesenet trenger tilgang til med 
høyderedskaper må vegetasjon tilpasses, slik at den ikke 
kommer i konflikt med en eventuell innsats eller utrykning. 
i kryss og avkjørsler må det tas hensyn til krav om fri sikt, 
og vegetasjon langs gater og veier må mange steder tåle 
veisalt.

Trær har en egenverdi og stor betydning for andre arter. 
Trær er viktige for opplevelsen av et sted, og har også en 
indirekte påvirkning på folkehelsen. Store trær i vekst har 
en stor evne til å fange CO2, absorbere vann og i noen 
tilfeller binde svevestøv. Eksisterende trær i bebygde 
områder er derfor viktige å bevare. 

Trær, busker, lavere planter og bunndekkende vegetasjon 
utgjør ulike sjikt i naturlig vegetasjon. i byrom og langs 
veger er det ofte færre sjikt, for eksempel bare trær, 
trær kombinert med gress, eller bare busker. Flersjiktet 
vegetasjon åpner opp for flere levesteder og skjul for dyr 
og fugler, og gir grunnlag for høyt artsmangfold.

Retningslinjen om erstatning for trær som felles på 
kommunal grunn gjelder ikke for vanlig skjøtsel av parker, 
skogsmark og andre grøntområder. Den er først og 
fremst ment for områder der det er lite eller begrenset 
med vegetasjon, som langs veger og gater, på torg og i 
byggeområder.

Stedegne arter er arter med naturlig genetisk opprinnelse 
på Østlandet, Sørlandet eller Vest-Sverige. i markedet 
finnes det mange arter som har vært testet gjennom flere 
år i forsøksfelt og gjennom utprøving i planteskoler i norge 
og Sverige. Det anbefales å velge planter som er tilpasset 
vårt klima, og som sikrer prydverdi gjennom alle årstidene. 
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Ringerike kommune ligger i hardførhetssone H4 (https://
www.hageselskapet.no/klimasonekart/). 

Bruk av stedegne arter har mange fordeler med tanke på 
biomangfold og redusert risiko for spredning av uønskede 
arter og plantesykdommer, og kan bidra til lokal identitet 
og særpreg. Det bør brukes stedegne arter når det er 
praktisk mulig. Ved behov for unntak, kan det benyttes 
fremmede arter uten kjent økologisk risiko. Retningslinjene 
krever i slike tilfeller at det utarbeides en skriftlig 
miljørisikovurdering. Dette er nødvendig for å oppfylle krav 
i § 23 i forskrift om fremmede organismer. Redegjørelsen 
må være skriftlig og utarbeides av en fagkyndig person. 
Vurderingen skal redegjøre for at artene kan benyttes 
uten å utgjøre et økologisk problem på kort eller lang sikt. 
Planter skal være kontrollert for sykdommer i jord og i 
plantematerialet.

Planter og blomster kan føre til allergiske reaksjoner, 
men det finnes mange arter som er allergivennlige. For at 
byrom og felles utearealer skal være tilgjengelige og gode 
å bruke for alle, er det nødvendig å unngå planter som kan 
gi allergi, som for eksempel bjørk og burot.

når tiltak gjennomføres i områder der det har etablert seg 
invaderende arter, skal det vurderes tiltak for å bekjempe 
forekomsten på stedet og hindre videre spredning til andre 
områder. 

Vekstjord og filtermedium skal samsvare med de 
valgte planteartenes krav til jordkvalitet. Jorden skal 
ikke inneholde torv som er hentet ut fra intakte myrer 
eller rotdeler fra invaderende planter. Det kan være 
aktuelt å kreve at entreprenør framlegger jordprøver for 
godkjenning før planting.

7.2.1 Nye trær
Trær er mer krevende å etablere i urbane miljøer enn 
annen type vegetasjon. Det er derfor egen retningslinje 
om bevaring av trær, og det gis derfor også her en mer 
utfyllende veiledning for etablering av nye trær.

For at trær skal vokse og holde seg friske, er kvalitet 
og størrelse på jordsmonnet avgjørende. Jordvolum 
bør være mer enn 15 kubikkmeter per tre. Tiltak for å 
hindre kompresjon av jorden rundt trærne, graveskader 
i fremtiden, konflikt med infrastruktur i grunnen eller 

https://www.hageselskapet.no/klimasonekart/
https://www.hageselskapet.no/klimasonekart/
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med konstruksjoner rundt trærne må gjennomføres 
ved oppbygning av voksestedet. Trerekker kan 
gjerne plantes i sammenhengende plantebed for økt 
tilgjengelig jordvolum.

god rotutvikling er avgjørende for et tre. Vanlig 
rotsone hos trær i parker er 2–3 ganger bredden av 
trekronen. 80–90 % av røttene befinner seg gjerne 
i øverste halvmeter. i urbane miljøer utvikles røtter 
med begrenset forgrening. For å øke trærnes totale 
jordvolum og mulighet for rotvekst, bør det tilstrebes 
å etablere rotvennlig forsterkningslag i tilstøtende 
dekker, som under fortau og andre arealer med liten 
trafikkbelastning. Bruk av plantekasser (under bakken) 
kan vurderes, for eksempel på steder der man ønsker 
å unngå at røttene går inn i kablelgrøfter, eller at man 
skiller bærestyrken i underbygning i forskjellig felt. 

inntil treets stamme bør det være åpen jord med 
minimum 50 centimeter rundt alle sider av stammen. 
Bruk av rotvennlig forsterkningslag, rotbarrierer og 
andre tiltak vurderes i hvert enkelt prosjekt for å 
sikre trærne gode vekstvilkår og hindre konflikt med 
infrastruktur eller bygg. Såkalt "skjelettjord" er en 
blanding av matjord og stor pukk (ca 30-200 mm 
diameter) og er nyttig der man trenger stor bærestyrke 
i dekket, men også skal ha plass til trerøtter (for 
eksempel under fortau). Det finnes også ferdige 
blandinger med biokull spesielt egent for bruken.

Trærne skal beskyttes med tilstrekkelig stammevern 
som hindrer at treet kan knekkes eller skades på andre 
måter. Stammen til trær som plantes bør være mer 
enn 18 centimeter i omkrets / ha diameter over 6 cm. 
Dette innebærer at trær med stedegen opprinnelse må 
bestilles svært god tid i forveien.

Det anbefales å lage kombinasjonsløsninger der lokal 
overvannsdisponering inngår som en del av vekstmediet 
til trærne. Dersom trær skal plantes i regnbed må det 
gjøres spesifikke vurderinger for å sørge for godt nok 
vekstmedium for trærne og luft til røttene. Plassering av 
treet i forhold til jordens vannmetning er av betydning. 
Valgte arter må tåle vannforholdene, samt eventuelt 
saltinnhold.
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Det bør være minimum 5 meter avstand fra trestamme 
til lysarmaturer og andre konstruksjoner som vann- og 
avløpsledninger. Vegetasjon velges ofte bort av hensyn 
til tekniske installasjoner. Poenget med avstand på 5 
meter er at trær skal være overordnet eller i det minste 
likestilt med lysarmaturer og andre tekniske elementer. 
Det er sentralt for at man skal lykkes med å skape 
grønnere offentlige rom. 

Trær i beholdere/plantekasser over bakken fungerer 
ikke som en permanent løsning.

«Etablering av trær» Statens vegvesen veileder nr. 89 
og norsk standard for planteskolevarer nS4400 gir 
ytterligere nyttig informasjon.
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8.1 Skilt

8.1.1 Retningslinjer
Felles for alle områdekategorier:

1. Skilt skal ha en utforming som er lett lesbar, 
lett forståelig og ha en logisk plassering.

2. Skiltet skal ha moderat størrelse, og ellers 
tilpasse seg det totale gatebilde.

3. På byggverk skal skilt være underordnet og 
harmonere med bygningens utforming.

4. Skilt skal ikke være eller virke 
sammenhengende over hele eller store deler 
av fasaden.

5. Skilt skal ikke strekke seg over på 
nabobygninger.

6. Skilt kan belyses ved direkte belysning.

7. Skilt med pulserende belysning tillates ikke. 

8. Roterende skilt tillates ikke.

9. uthengskilt skal ikke overskride 0,5 m høyde, 
10 cm tykkelse og ikke ha større fremspring 
fra fasaden enn 1,0 m, inklusiv innfesting.

10. uthengskilt skal være minimum 2,5 m over 
fortau/gategrunn.

11. uthengskilt skal plasseres i god avstand fra 
hushjørne, og skal ikke komme i konflikt med 
andre skilt, herunder gatenavnskilt, trafikkskilt 
og naboens skilt. 

12. Plassering av uthengskilt fra forskjellige 
virksomheter på samme fasade skal 
være samordnet, slik at det gir en god 
helhetsvirkning.

Skilt og reklame i Ringerike skal bidra 
til forskjønning av omgivelsene.
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13. Skiltgalger over gater og veger tillates ikke.

I sårbare områder gjelder i tillegg:

14. Skilt og reklame, herunder plastfolie, i og på 
vinduer tillates ikke dersom innretningen ikke 
er en naturlig del av vindusutstillingen. Folie 
på inntil 1/3 av vinduers høyde kan tillates, slik 
at det oppnås utsyn innenfra samt lysinslipp 
utenfra. Folie skal i all hovedsak være mest 
mulig transparent (tilsvarende frosset glass), 
for å ivareta vinduets funksjon og utforming.

15. Fasadeskilt skal plasseres på 
forretningsfasaden i nærheten av 
inmngangsdøren eller vinduene til 
virksomheten.

16. Skilt kan bare dekke en mindre del av fasaden, 
begrenset til 1/4 av bygningens horisontale 
fasadelengde men maksimalt 4 meter.

17. Belysning av skilt kan kun skje ved hjelp av 
lysarmaturer som lyser opp et skilt utenfra, ikke 
ved at skiltet blir belyst innenfra.

18. Skilt knyttet til virksomheter i første etasje skal 
ikke være høyere enn 60 cm.

19. Skilt skal plasseres unna gesimser, tak og 
verdifulle motiver i fasaden. 

20. Virksomhetsskilt i form av logo, firma- og 
butikknavn skal plasseres som hovedregel på 
1. etasje. Der virksomheten ligger i 2. etasje, 
kan man vurdere unntak fra dette punktet i 
hvert enkelt tilfelle, men da som begrenset 
markering på glassflaten og ikke som skilt på 
øvrig fasade.

I boligdominerte områder gjelder i tillegg:

21. Belysning av skilt kan kun skje ved hjelp av 
lysarmaturer som lyser opp et skilt utenfra, ikke 
ved at skiltet blir belyst innenfra.
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I næringsdominerte områder gjelder i tillegg:

22. Belysning av skilt kan skje ved hjelp av 
lysarmaturer som lyser opp et skilt utenfra, 
eller ved at skiltet blir belyst innenfra.

I blandete områder gjelder i tillegg:

23. Fasadeskilt skal plasseres på 
forretningsfasaden nær dør eller vinduer til 
virksomheten.

24. Belysning av skilt kan skje ved hjelp av 
lysarmaturer som lyser opp et skilt utenfra, 
eller ved at skiltet blir belyst innenfra.

8.1.2 Definisjon
Med skilt menes i denne sammenheng utendørs 
henvisnings- eller virksomhetsskilt som ikke inneholder 
reklame.

Skilt har som oppgave å fange publikums 
oppmerksomhet og formidle et budskap. For å oppnå 
dette er det en rekke forhold som spiller inn:

• plassering

• form

• størrelse

• farge- og materialbruk

• skrifttype

• belysning

Krav til utforming av trafikkskilt og skilt med gatenavn og 
–nummer er gitt i annet regelverk, og omfattes derfor ikke 
av retningslinjene i formingsveilederen.
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8.1.3 Veiledning

Figur 24: Henvisningsskilt fra Statens vegvesen har en god og gjenkjennbar utforming. Foto: Google Maps

Skilt for virksomheter plasseres som hovedregel på 
fasade. nye skilt skal ikke plasseres på tak. Det er i 
hovedsak to måter å plassere skilt på bygningsfasader: i 
fasadens plan eller uthengt, vinkelrett på fasaden.

når skiltet er montert i plan med veggen blir det en 
del av fasaden. Dersom det er plassert og utformet på 
en måte som respekterer og føyer seg etter fasadens 
oppbygning, som en integrert del av fasaden, vil skiltet 
kunne virke som en utsmykning. Til forskjell fra dette 
kan dårlig utformete skilt skjemme fasaden.

uthengskilt virker i liten grad forstyrrende på fasaden 
fordi det står «løsrevet» fra veggen. Skiltet berører bare 
veggen med innfestingsbeslagene og lar fasaden stå 
intakt.

gateskilt og henvisningsskilt kan plasseres enten på 
fasade eller frittstående. Plassering langs veg må 
stemme overens med krav fra vegeier. Man må i mange 
tilfeller ha tillatelse for å sette opp skilt og liknende langs 
veg eller rettet mot vegtrafikken, se veglova § 33.

Figur 23: Eksempel på skilt i Hønefoss. Uthengsskilt (til venstre) og to ulike typer skilt i plan med fasaden, plateskilt (i 
midten) og frittstående bokstaver (til høyre). Foto: Metin Rashid
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Plateskilt festes direkte på veggen uten noe forarbeid og 
kan virke industrielt. Platene kan være flate eller utformet 
som kasse. Plateskilt er større elementer som kan 
virke dominerende, sammenliknet med både utskårne 
bokstaver og bokstaver direkte på veggen, som består av 
mindre enkeltelementer på veggflaten. 

Lesbarheten av et skilt er naturligvis til en viss grad 
avhengig av størrelsen. Overdrevent store skilt kan 
dominere bygningsfasadene og det omliggende miljøet.

Retningslinjene stiller krav om at skilt skal være 
underordnet og harmonere med bygningens utforming. 
Dette innebærer at skiltets form og størrelse må tilpasses 
bygningens utforming, proporsjoner og karakter. Det 
samme gjelder farge, materialbruk og valg av skrifttyper. 
Det må også tas hensyn til nabobebyggelse, for å oppnå 
en god helhet.

Dersom virksomhetsskilt monteres innenfor 
virksomhetens vindus- og dørfelt, enten som markering 
på glassflaten eller innvendig som del av vindusutstilling, 
skal dette tilpasses rammefeltets størrelse og gårdens 
fargesetting. 

Belysning av skilt kan skje på to måter; ved hjelp av 
lysarmaturer som lyser opp et skilt utenfra, eller ved at 
skiltet belyses innenfra. Ofte vil innvendig belyste skilt 
gi sterkere visuell effekt. Retningslinjene setter derfor 
begrensninger på denne typen skilting i sårbare områder.

Utvendig belysning kan brukes til de fleste skilttyper. 
Belysningsmåten forutsetter egne lyskilder, og disse 
bør planlegges som en del av fasaden. Ved belysning 
av utskårne bokstaver vil bokstavene kaste skygger på 
fasaden, og skyggen bidrar til å fremheve skriften. når 
plateskilt skal belyses, må platematerialet vurderes nøye. 
Blanke metall- eller glassplater kan skape refleks som 
det er vanskelig å kontrollere. Ved innvendig belysning er 
det særlig viktig å vurdere fargen på skrift og plate og på 
lysnivået. 

Skiltgalger over veien er skjemmende fordi horisontale 
linjer virker mer forstyrrende enn vertikale linjer i 
gaterommet. Denne løsningen kan i noen tilfeller være 
nødvendig på store veger, men passer ikke i en bygate.

Baldakiner og markiser med firmalogo eller firmanavn 
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Figur 25: Skilt montert på galge over Kongens gate. Bildet er tatt 10.04.2003. Galgen ble fjernet høsten 2003. Foto: Ståle 
Hansteen

Figur 26: (Til venstre) Skiltet er diskret, kreativt utformet, og godt plassert fasaden og bygningen. (Til høyre) 
Virksomhetslogo på vindu, som er tilpasset vindusfeltets størrelse og gårdens generelle fargesetting. Foto: Metin Rashid 
og Sigrun Gunnarsdottir
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er et hyppig innslag i gatebildet. Dette kan være et 
fint tilskudd, ved fargebruk som harmonerer med 
bebyggelsen og med logo eller firmanavn kun på 
markisens forkant. Det er viktig for bygningens 
fasadeoppdeling og helhet at markisene følger samme 
rytme og bredde som vinduene.

Markiser og baldakiner blir en del av fasaden og 
tilpasses fargen på den aktuelle bygningen, primært 
i dempede farger, ikke signalfarger. Alle markiser, 
baldakiner og parasoller i gaterommet bør sees i en 
koloristisk sammenheng. 

8.2 Reklame
8.2.1 Retningslinjer

1. Den totale mengden av reklame i 
byrommene bør begrenses.

2. Reklame i grøntområder, parker og 
friområder skal begrenses til et minimum.

3. På byggverk skal reklame være underordnet, 
og harmonere med bygningens utforming.

4. Reklameinnretninger skal tilpasse seg 
bygningers arkitektur og områdets egenart 
både med hensyn til plassering, utforming og 
materialvalg.

5. Lokale virksomheter bør ha prioritet for 
eksponering av sine tjenester og produkter.

6. Reklameflaten bør ha en harmonisk størrelse 
i forhold til den totale veggflaten.

7. Varigheten av midlertidig reklame må 
vurderes opp mot størrelse og plassering, 
slik at det tas nødvendige hensyn til 
omgivelsenes karakter og funksjon.
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Reklame er positivt og ønskelig i et visst omfang. 
Det kan imidlertid bli forstyrrende og skjemmende for 
stedets visuelle kvaliteter hvis det er et stort omfang. 
Reklameskilt hører ikke hjemme i boligområder, 
med unntak av mindre elementer for eksempel på 
søppelkasser eller lehus ved bussholdeplasser, eller i 
tilknytning til nærbutikk og andre lokale virksomheter. i 
næringsområder og blandete områder vil reklame være 
mer naturlig.

når reklame på byggverk skal være underordnet, 
innebærer det at det ikke er ønskelig med veldig store 
elementer. Det innebærer også at reklamen plasseres 
på en ryddig måte, og at reklame normalt ikke skal 
monteres på takflate eller på toppen av bygninger (på 
gesims eller møne). 

Digital reklame på storskjerm, gjerne med skiftende 
innhold, er vanlig på store idrettsarenaer. Denne type 
reklame vil lett fange oppmerksomheten, og ikke være 
underordnet eller harmonere med bygningens utforming. 
Slik reklame er ikke ønskelig i byrommene i Ringerike. 

generelt vil frittstående reklame omfattes av 
retningslinjen om begrensning av den totale mengden 
reklame. Slik reklame kan tillates der det er tradisjon for 
det, for eksempel på lehus ved bussholdeplasser og på 
søppelkasser. 

Frittstående flyttbar reklame, som reklamebukker, 
vimpler, bannere og liknende, er vanlig i forbindelse 
med forretninger og andre virksomheter. Det brukes 
gjerne også i forbindelse med arrangementer og 
spesielle begivenheter. Som regel er ikke dette noe 
som behandles av kommunen, med mindre det får en 
permanent karakter. Plasseringen av slike elementer må 
ikke være i konflikt med naturlige ganglinjer eller hindre 
frisikt i gater og avkjørsler. Hensynet til tilgjengelighet 
for alle, og særlig svaksynte, skal tillegges stor vekt 
ved plassering av løse elementer, både med og uten 
reklame. 

For kommunale uterom i Hønefoss sentrum er det 
et eget reglement, Byreglementet, gjeldende fra 
01.01.2020, som også inneholder bestemmelser om 
reklame.

Lysreklame er et vanlig innslag i større byer. norges 

8.2.2 Veiledning
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første lysreklame, Freia-uret i Oslo, ble tent lille 
julaften 1909. Lysreklame vil i mange tilfeller være 
søknadspliktig, som del av bygningens fasade eller 
fasadeendring. For lysreklame gjelder de samme 
retningslinjene som for annen reklame.

For reklame vil også retningslinjene for skilt kunne gi 
utfyllende føringer. Eksempelvis vil lys på reklame være 
omfattet av de samme retningslinjer som for skilt. Se 
kapittel 5.1. 

Man må i mange tilfeller ha tillatelse for å sette opp 
reklameskilt og liknende langs veg eller rettet mot 
vegtrafikken, se veglova § 33.

Kunngjøringer, plakater og liknende kan ikke henges opp 
uten politiets tillatelse. Dette er bestemt i politivedtekten 
§ 5-1, som handler om tilgrising og forsøpling. Dette 
gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent 
av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom 
om forhold som bare vedkommer eiendommen 
eller næringsvirksomheten til dem som disponerer 
eiendommen.
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9.1 Retningslinjer

1. Eksisterende kunst i offentlige rom skal bevares 
i by- og stedsutviklingen.

For ny kunst i det offentlige rom gjelder følgende 
retningslinjer for Ringerike kommune:

2. Sakene blir i hovedsak behandlet som en 
byggesak.

3. Forhåndskonferanse er anbefalt.

4. Plan- og bygningslovens estetikkbestemmelser 
skal vektlegges i saksframstilling.

5. uttalelse fra kunstnerisk faglig hold skal 
innhentes.

6. Forslag blir lagt ut til offentlig ettersyn i 
minimum 14 dager, før endelig politisk 
behandling gjennomføres.

7. Eierskap og ansvar for drift og vedlikehold må 
være avklart.

Retningslinjene gjelder for alle fire områdekategorier.

Kunst og kunstnerisk utsmykning er 
verdifulle innslag i offentlige rom.

9.2 Veiledning
Visjonen om at kunst skal prege offentlige rom er sterkt 
forankret i statens kultursyn. grunntanken er at et 
mangfold av kunstneriske uttrykksformer skal finnes i alle 
deler av samfunnet. Kunst av høy kvalitet blir på denne 
måten mer tilgjengelig for alle. Kunst blir en naturlig del av 
tilværelsen, og bidrar til opplevelse og innsikt.  

Utsmykking/kunst i offentlige bygninger og uterom bidrar 
til nyskapning, diskusjon og formidling av nye kunstformer 
på nye arenaer. Stedsrelatert kunst, bidrag fra lokale 



F O R M i n g S V E i L E D E R  F O R  R i n g E R i K E  K O M M u n E6 2

kunstnere eller kunstnere med lokal forankring, bidrar til 
flere gode møtepunkt mellom kunstner og publikum da 
kunstneren har en rolle som aktiv medvirker til kvalitativ 
utforming av vårt felles miljø. 

Kunst i offentlige bygninger og uterom er derfor et særlig 
viktig tiltak i kultursammenheng.

I dag er det registrert ca. 40 skulpturer i det offentlige rom 
i Ringerike. Hver eneste av dem har sin oppgave, enten 
som minnesmerke, budbringer eller rett og slett som 
pynt. De aller fleste skulpturene finner vi i Hønefoss, og 
hovedandelen stammer fra andre halvdel av 1900-tallet. 
Etter den andre verdenskrig ble det reist minnesmerker 
og monumenter, og ved byens 100-års jubileum i 1952 
og 150-årsjubileet i 2002, fikk kommunen gaver i form av 
skulpturer. 

Bredde og variasjon i utførelse av kunsten savnes, men 
dette må sees i sammenheng med det begrensede 
tidsrommet skulpturene er skapt i. Helheten er 

Tabell 1: Kategorisering av statlige bygg og avsetting til utsmykning

Bygg og anlegg med få arbeidsplasser og 
besøkende og som er svært lite tilgjengelige for 
allmennheten (lager, garasjer, tekniske anlegg 
o.l.).

Kategori Til 
kunst

0 %

0,5 %

0,75 %

1 %

1,5 %

Bygg med vanlig grad av tilgjengelighet og antall 
arbeidsplasser, men hvor tilgjengeligheten for 
besøkende er begrenset.

Statlige administrasjonsbygg, statlige skoler, 
bygg ved universiteter og høgskoler, lufthavner 
(ekspedisjonsbygg).

Bygg og anlegg med normal byggekostnad 
og mange brukere og besøkende (kulturbygg, 
sykehus, ambassader, tinghus o.l.).

Bygg med utpregede sosiale og kulturelle 
oppgaver, eller spesiell symbolverdi.
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tradisjonsbundet og preget av behersket naturalisme. 
Motivene begrenset til avbildninger av mennesker og dyr, 
med enkelte unntak.

Kunstnerisk utsmykning omfatter i prinsippet alle 
kunstnerisk bearbeidede elementer i bygg og uteanlegg. 
Det er et ønske å utvide det kunstneriske ‘spennet’ i 
uterommene til ikke bare å omfatte skulpturer på sokkel, 
men også å omfatte andre former for kunstneriske 
opplevelser – for eksempel gjennom nærhet, lyd eller 
berøring. ny kunst og kunstnerisk utsmykning ønskes 
velkommen. 

Det forutsettes at kunstnerisk rådgiver involveres eller at 
det innhentes uttalelse fra kunstnerisk faglig hold i aktuelle 
tilfeller. Dersom kunst og kunstnerisk utsmykning bringes 
inn som tema tidlig i planleggingen øker muligheten for en 
god integrering i arkitekturen. 

Ved planlegging av uterom bør kunstnerisk utsmykning 
utarbeides i samarbeid med planleggerne av uterommene 
slik at det blir en integrert helhet mellom bygnigner, uterom 
og kunst. 

gatekunst, eller på engelsk street art, er ulike typer ikke-
kommersiell billedkunst som er oppført i det offentlige rom, 
oftest ubestilt og gjerne ulovlig og anonymt på husfasader 
og andre steder i bymiljøer, for eksempel som graffiti, 

Figur 27: Kunst i Hønefoss. Ståle Kyllingstad: Ringerikspiken, Skule Waksvik: Stående binne og Elg
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sjablongmalerier eller fortaustegninger. Retningslinjene 
gjelder i prinsippet også for denne kunstformen, selv 
om den av natur ikke vil forholde seg til slike regler. 
Retningslinjene vil eksempelvis komme til anvendelse 
dersom gatekunst lages for å bli permanent.

Kunst er åndsverk og beskyttet gjennom åndsverkloven. 
Skaperen av kunstverk betegnes som opphaver og 
har det som kalles opphavsrett. BOnO er den norske 
opphavsrettsorganisasjonen for de som skaper visuelle 
verk – tilsvarende det mer kjente TOnO i musikkbransjen. 
Se nettsiden bono.no for mer informasjon.

KORO kan være en aktuell instans å benytte. KORO 
produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige bygg og 
på andre offentlige arenaer. Se nettsiden koro.no for mer 
informasjon.

Staten har et regelverk for utsmykking av statlige 
bygg. Mellom 0 og 1,5 % av byggekostnadene skal 
gå til utsmykkingsformål, avhengig av typen bygg som 
oppføres. Ringerike kommune har ikke tilsvarende 
regelverk, men det settes normalt av midler til kunstnerisk 
utsmykning også i større  kommunale byggesaker. ny 
kunst i det offentlige rom er derfor en sjelden sakstype 
i kommunen. Erfaring fra andre kommuner viser at 
slike saker kan skape stort engasjement i befolkningen. 
Det legges derfor opp til offentlig diskusjon og politisk 
behandling i saker om ny kunst eller kunstnerisk 
utsmykning i det offentlige rom.

Figur 28: Kunst i Hønefoss. Skule Waksvik: Fole, Solveyg Schafferer: En glad gutt, Knut Steen: Oppgangssaga
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10.1 Områdekategorier - fargekoder

Boligdominerte områder

næringsdominerte områder

Blandete områder

Sårbare områder

På kartene under gjelder følgende fargekoder:

For å lese mer om områdekategorier se kapittel 1.3
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10.2 Områdeinndeling i Hønefoss
10.2.1 Hønefoss

Søndre torg
Hønefoss kirke

Søndre park

Schjongslunden

Hønefoss stasjon
Nordre torv

Ringerike sykehus

Kartverket

Universitetet i Sørøst-Norge

Benterud skole

Ullerål skole

Hov ungdomskole

Ullerål kirke

Ringerikshallen

Veien skole

Veien ungdomskole Hønefoss omsorgsenter
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10.2.2 Heradsbygda

Heradsbygda
Extra Heradsbygda

Heradsbygda

Helgerud skole

kunstgress

omsorgsenter
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Haug kirke
Vang skole

Klækken hotell

Haugsbygd kunstgressbane Smeden

Extra Klekken
Haug barnehage

barnehage

10.2.3 Haugsbygd
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10.3 Områdeinndeling i tettstedene
10.3.1 Nes

Nes kirke

Nes legekontor

Extra Nes i Ådal

Bygdekinoen Nes i Ådal
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Hval kirke

Hallingby skole

Kiwi Hallingby

10.3.2 Hallingby
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10.3.3 Sokna

Lunder kirke
Sokna skole

Kiwi Sokna

Sokna syke- og aldershjem
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Tyristrand kunstgress

Tyristrand barnehage

Tyristrand kirke

Tyristrand skole

10.3.4 Tyristrand
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10.4 Områdeinndeling i bygdene
i kommuneplanens samfunnsdel og kommunens 
arealstrategi brukes stedskategorier som vist i 
illustrasjonen nedenfor.

Bygdene har i hovedsak spredt bebyggelse, men gjerne 
noe mer konsentrert bebyggelse rundt et samlingssted 
som f.eks. kirke, bygdehus, skole, knutepunkt e.l. 
næringslivet er tett knyttet til primærnæringene, hvor 
mange har hele eller deler av arbeidsplassen sin.

i bygdene gjelder formingsveilederen for de områdene 
som er vist som byggeområder i kommuneplanens 
arealdel.
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