
Områderegulering Hønefoss (byplanen)

Gjennomgang av innsigelser/merknader

Formannskapet 15. mai 2019



Program for dagen

11.45    Innledning v/ Terje Dahlen, assisterende rådmann
12.00    Statlige og regionale føringer og vegsystem v/Gro Solberg, samferdselssjef BFK
12.30   Lunsj
13.15   Områderegulering Hønefoss v/ Inger Kammerud, byplansjef
13.45    Kafédialog 
14.45    Pause
15.00    Oppsummering fra kafébordene og assisterende rådmann
15.30     Plenumsdebatt og saksliste   



Veien videre i 2019

Fremdriftsplan: Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

1.gangs behandling –

offentlig ettersyn

Høringsperiode

Planforum- Fylkeskommunen

Mulighetsstudier

Medvirkning/orienteringer

Merknadsbehandling

Politiske delvedtak 

2. gangs behandling -

formannskapet

Vedtak i kommunestyret

Nytt kommunestyre

Milepæler ◊ ◊ ◊ ◊ ◊



Hovedpunkter

Administrasjonen holder fremdriftsplanen – og det blir en krevende sluttspurt for alle for å 
få planen i mål.

Innsigelser som er kommet er håndterbart – og vi mener vi skal komme i mål slik at vi kan 
få vedtatt en plan.

Større endringer i planforslaget som medfører nytt offentlig ettersyn vil medføre at 
fremdriften ikke kan holdes som planlagt

Krav om detaljplan i de fleste områder gir kommunestyret og formannskapet god 
kontroll på utviklingen videre.

Flere mindre endringer i planen sendes ut på begrenset høring



Fra bilbasert by til miljøvennlig transport

Utsnitt av 
planforslaget



Keiserens nye klær…….



Premiss: Nullvekst i persontransport med bil

1) Biltrafikk utgjør ca 51% av C02 utslippene i Ringerike

2) Bilen representerer et stort fysisk avtrykk i Hønefoss

3) Biltrafikk er en trussel mot et bærekraftige og levende Hønefoss



Ringeriksbanen – Hønefoss et viktig knutepunkt

Gir nytt trafikkmønster i Hønefoss



Hva vil byplanen bety?

Gir rammer for videre utvikling av sentrum
- Viser prinsipper for utviklingen 

Gir muligheter for robust og fleksibel planlegging 
- Krav om detaljregulering sikrer gode løsninger for det enkelte prosjekt

Min fremtid

Det vil bli foretatt noen justeringer på 
plankartet og i bestemmelsene for å 
imøtekomme noen av merknadene



Byplanen har et 20 - års perspektiv

Plankrav til utbyggingsområdene

Plankrav for alle bruene

Plankrav for elvelangs

Sikrer langsiktighet og forutsigbarhet

Sikre på

Tror 
vi vet

Ikke 
peiling

Hvordan ser verden 
ut om 20 år?

(Illustrasjon: Martin Blystad).



Status

Planforslaget lå på høring fra 29. januar – 20. mars 2019 (FM utsatt frist til 3.april 2019)

Det kom inn ca. 90 merknader, herav 5 innsigelser 

Merknadsbehandlingen er nesten i havn – og er til orientering i dag

Administrasjonen jobber videre med innsigelsene som ikke er løst - spesielt fra Statens 
vegvesen

Noen av endringene i planen krever begrenset høring – dette iverksettes nå for å nå 
framdriften om vedtak av byplanen i dette kommunestyret



Innsigelser som det fortsatt jobbes med – Statens vegvesen

• Ikke sikret nødvendig anleggsområde for fv.35 ved ombygging fra veg til gate – 15 meter til BKB 10 (Øya)

Forslag til løsning:

Administrasjonen aksepterer 10 meters byggegrense. 

• Adkomst til parkeringshus o_SPA2  ( området vest  for Hønengata)   

Forslag til løsning:

Administrasjonen deler feltet i to slik at innkjøring blir regulert til samferdselsformål



Innsigelser som er løst

NVE

 Drøftingsmøte avholdt 25.03.2019

Løsning og eventuelle endringer:
1. Det blir krav om detaljregulering til alle de nevnte tiltakene
2. Løses med bestemmelser og utvidet faresone i kartet

1. NVE har ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere 
virkningene av de nye elvekryssingene, veien over 
Petersøya og elvelangs

2. NVE har innsigelse med bakgrunn i at sikkerheten mot 
skredfare ikke er ivaretatt i tilstrekkelig grad



Innsigelser som er løst

Buskerud fylkeskommune, kulturminnemyndighet

 Drøftingsmøte avholdt 09. 04.2019

Løsning og eventuelle endringer:
- Byggegrense mot Loyds-buene og Klokketårnet for å sikre 

at det ikke blir en høy og kompakt bygningsmasse tett 
inntil kulturminnene. 

- Det tillates ett høyhus på området  som skal bygges 
innenfor en byggegrense 

Fylkesutvalget fremmer innsigelse til felt BS16 på bakgrunn av 
konflikt med kulturmiljø av nasjonal interesse (Riksantivkvarens NB!-
liste)



Innsigelser som er løst

Bane NOR

 Drøftingsmøte er ikke avholdt

Løsning og eventuelle endringer:

Innsigelsene imøtekommes – de berørte høres

Rådmannen ønsker, som grunneierne selv, at Grand Hotel skal ha 
anledning til å utvikle seg og sikre driften videre. Byggegrensen på 
30 meter innebærer ikke nødvendigvis byggeforbud, men alt 
innenfor 30 meter må det søkes om. 

1. Bestemmelsen § 4.20 må tas ut – at et bygg innenfor 30 meters 
byggegrense til jernbanen kan bygges opp etter brann

2. Krever at  det innarbeides en uttaksbestemmelse for jernbanen 
knyttet til hensynssonen H710 (båndleggingssone)



Innsigelser som er løst

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

 Drøftingsmøte avholdes 24.4.2019

Løsning og eventuelle endringer:
1. Misforståelse mht transportutredning er 

oppklart  
2. Det stilles krav om detaljregulering av bruene

1. Kjøreveg og bru over Petersøya og Storelva på bakgrunn av størrelsen på antatt 
terrenginngrep og konsekvenser for naturmangfoldet. 

2. Manglende plankrav og utredning av konsekvenser for de nye bruene.



Stripe wulfmorgenthaler i Politiken 26.01.15 



Videre prosess

Begrensede høringer må utsendes senest 18.mai (for å nå framdriften om vedtak av 
byplanen 5. september)

Løse opp i gjenstående innsigelser

Endringer i plankart og bestemmelser etter merknadsbehandlingen 

Justeringer i kvalitetsprogrammet

Sluttbehandling i planutvalget og kommunestyret



Kafédialog

En metode for å innhente 
informasjon om 
merknadsbehandlingen på kort tid

3 kafébord med vertskap

Formannskapet deles inn i 3 
grupper, som har 20 minutter til 
rådighet på hvert kafébord

Kafébordene er inndelt etter tema 



Kafébord – 3 tema 

Kart og bestemmelser

Byggehøyder

Kulturmiljø

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Klima og miljø

Grep i planen

Hensynssynssoner 

Xxxxxx

Xxxxxx

Samferdsel

Transportutredning

Bruer

Xxxxx

Xxxxxx




