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FORORD
Hønefoss får InterCity som gir drøyt 30 min. reisetid
til Oslo. Med dette forventes en befolkningsvekst på
10.000 frem mot 2030. Ringerike kommune vil kunne
ha 40.000 innbyggere i 2030, og regionen nærmere
80.000. En ny jernbanestasjon i Hønefoss må planlegges
som et godt integrert kollektivknutepunkt i byen.
Asplan Viak har i mulighetsstudien jobbet spesifikt med
stasjonens møte med byen.
Hønefoss er en by med korte avstander. Handels- og
byutviklingsanalysen, utført av Asplan Viak i 2012 viste
at 60% av befolkningen bor i eller rett utenfor sentrum
(inkludert Haugsbygd og Haraldsbygd). 30% bor
innenfor 20 minutters gangavstand og 65% har mindre
enn 15 minutters sykkeltur fra Søndre Torv. Samtidig
er det gode muligheter for å fortette Hønefoss sentrum
med flere boliger og arbeidsplasser tett på stasjonen.
Dette igjen gir stort potensiale for å tilrettelegge for
gående og syklister i Hønefoss.
På Asplan Viak-teamet har følgende bidratt:
Hanne C. Jonassen, plan (oppdragsleder)
Øyvind Dalen, trafikk/grønn mobilitet
Gislunn Halfdanardottir, plan/arkitektur/visualiseringer
Karin Edlund, plan/arkitektur/visualiseringer
Kyrre Tveitereid Westengen, byrom /landskap
Tellef Dannevig, plan/visualiseringer
Hans Ola Fritzen, trafikkavikling/buss/bane/vei
Sissel Engblom, plan
Peter Bernhard, byøkologi/energi
Kim Haukeland Preus, overvann
Mulighetsstudien for Hønefoss ble utført for Ringerike
kommune våren 2016.

Foto: Karin Edlund
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HØNEFOSS 2030
Asplan Viaks grep:

1.
2.

3.

1. Stasjonsbyen:
Byen og InterCitystasjonen bør kobles tett sammen.
En stasjon i sentrum, med mange og hurtige avganger
til Oslo og mot Bergen, er kanskje den aller viktigste
parameteren for at Hønefoss skal kunne videreutvikles
til en levende, attraktiv by og bærekraftig by.
2. Gang- og sykkelbyen:
For at Hønefoss skal være en god by å bo og bevege seg
i, bør det iverksettes ulike tiltak for å redusere antall
biler, og for få opp kollektiv-, gang- og sykkelandelen.
Vi har stor tro på økt tilgjengelighet for gang og sykkel
i Hønefoss hvor det er korte avstander til det meste.
Byen bør tilby varierte boliger for beboere i alle aldre,
og gode byrom og gatenett tilpasset myke trafikanter.
Her skal være en attraktiv by å bo og leve i, og besøke!
3. Elvebyen:
Elva og elvelandskapet som går igjennom byen
er en stor kvalitet. Når Hønefoss skal fortettes og
videreutvikles bør dette potensialet benyttes til det
fulle, både ved å etablere flere gangbruer som gir økt
tilgjengelig, men også ved at det tilrettelegges for
aktiviteter langs og i elva.
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2030

STASJONEN OG BYEN
Utvikling av stasjonsbyen må følges opp med
gode løsninger for gang og sykkel, samt at det må
tilrettelegges for mange arbeidsplasser og boliger i
sentrumsområdet.
Asplan Viak mener at det er viktig å legge både
InterCity og Bergensbanen til Hønefoss sentrum for å
unngå en utflating av den vekstkraften som ligger i å
etablere et nytt kollektivknutepunkt.

STASJONSBYEN
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PREMISSER
Dagens situasjon – en bilbasert by:
Utvikling langs en fire km lang nord-sørgående akse
fra Hvervenmoen i sør til Hvalsmoveien i nord, og med
få muligheter til å krysse elva som omslynger byen,
har gjort Hønefoss til en båndby med mye bilbasert
transport over relativt korte avstander. Gjennomgående
lav utnyttelsesgrad på bebyggelsen gir dårlig
markedsgrunnlag for kollektivtransport, og favoriserer
bilbruk. Den høye bilbruken gjennom byen går på
bekostning av mulighetene til å gå og sykle de relativt
korte avstandene det er i Hønefoss, både med hensyn
til tilrettelegging, attraktivitet og trafikksikkerhet.
Mye biltrafikk gjennom Hønefoss skaper også en
barriere mot, og skjuler mange av kvalitetene ved
sentrum og Hønefossen, byens opprinnelse og en viktig
identitetsskapende attraksjon.

Ringeriksbanen som en premiss:
InterCitytog på Ringeriksbanen åpner for reisetider
ned mot 30 minutter til Oslo, og muliggjør at Hønefoss
kan ta del i den utvikling og vekst en har sett andre
steder innenfor samme reiseavstand i Osloregionen.
Jernbaneverket legger til grunn at InterCitystasjonene
utvikles til attraktive knutepunkt, og forventer at
kommunene følger opp satsningen med å utarbeide
arealplaner som utnytter de utviklingsmulighetene
dette gir. Sentral lokalisering i byen, og mulighet for
å utvikle attraktive bolig- og næringsarealer tett på
knutepunktet er viktig for at Hønefoss stasjon skal bli
noe mer enn en pendlerstasjon. Ringeriksbanen er en
del av Bergensbanen. Foreløpig er det lagt opp til to
stasjoner i Hønefoss, én for Intercity i sentrum og én på
Tolpinrud for Bergensbanen. Vår anbefaling er at disse
bør samlokaliseres i sentrum, slik at en konsentrere
veksten der, fremfor å spre den utover. Én stasjon i
Hønefoss vil være et viktig grep for å styre utviklingen i
en bærekraftig retning.
Nye E16:
Ringeriksbanen skal bygges som fellesprosjekt med ny
E16, hvor vei og bane vil følge samme trasé frem mot
Hønefoss. Anbefalt trasé går over Helgelandsmoen, og
fører til at E16 ikke lenger vil gå forbi Hvervenmoen,
som dermed mister noe av sine regionale attraktivitet.
Fellesprosjektet åpner for at Hønefoss sentrum og
området jernbanestasjonen igjen kan bli det viktigste
regionale målpunktet i Ringeriksregionen.

Gangavstand:
Hele sentrumskjernen vil være tilgjengelig innenfor
drøyt 5 min fra det nye kollektivknutepunktet, noe som
muliggjør en kompakt byutvikling. Forslag til nye bruer
gjør at også omkringliggende boligområder kan koble
seg på sentrum med relativt korte gangavstander. De
nye bruene åpner for mange nye ruter langsmed og på
tvers av elvene gjennom Hønefoss.
Sykkelavstand:
Med forslag til nye bruer vil så å si hele
tettstedsområdet ligge innenfor drøyt 10 min med
sykkel fra det nye kollektivknutepunktet. De nye bruene
gir mulighet for mange nye sykkelruter langs med og på
tvers av elvene gjennom Hønefoss.
Sykkelnett:
Hønefoss har alle muligheter til å bli et attraktiv
sykkelby, bare det legges til rette for det. Prioritering
av noen hovedruter for sykkel i kombinasjon med
nye bruer over elvene, gjør at sykkel vil kunne bli det
foretrukne transportmidlet for reiser innad i Hønefoss.
Det foreslås en hovedrute for sykkel med utgangspunkt
i Storgata, i kombinasjon av et finmasket nett på
tvers av denne. Sykkelnettet gis prioritert i alle kryss
gjennom Hønefoss.

STASJONSBYEN
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ALTERNATIV STASJON ØST

ALTERNATIV STASJON SØRØST

ALTERNATIV STASJON NORDØST

En plassering av stasjon i øst helt inne mot sentrum er en optimal plassering
bymessig og i forhold til dagens bussterminal, men er i konflikt med krav til
plattformlengde og kurvatur for InterCitytog.

En plassering av stasjon i sørøst gir også nærhet til søndre torv og
eksisterende bussterminal. En slik løsning er vurdert som mindre aktuell av
Jernbaneverket, blant annet på grunn av grunnforholdene.

En stasjon i nord er det alternativet som Jernbaneverket vurderer som mest
aktuelt, og har følgelig blitt gitt som premiss for mulighetsstudien.
Vi foreslår å skyve plattformene mot øst og sentrum, og kan dermed legge
en stasjonsbygning med hovedinngang vendt mot byen og med ramper opp
til plattformene. Videre har vi sett på muligheten til å samlokalisere tog og
buss ved å flytte bussterminalen opp mot den nye stasjonsbygningen for å
få til et optimalt kollektivknutepunkt. På grunn av arealknapphet legges
bussterminalen da delvis under stasjonstorget.
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Vi har vurdert alternative plasseringer der vi trekker
stasjonen nærmere byen for å få en bedre kopling
mellom stasjon og by, samt kopling til dagens
bussterminal.

Alternativ SØRØST gir også god nærhet til
Søndre Torv og den nåværende bussterminalen.
Området rundt stasjonen vil ha noe begrenset
byutviklingspotensiale (småhusområde).
Alternativ NORDØST er en variant av dagens
plassering der stasjonen trekkes så langt øst som
mulig for å komme nærmere dagens sentrum. På
grunn av Øyaområdets store utviklingspotensiale
i tillegg til området vest for stasjonen, mener vi at
denne plassering vil være meget god. Alternativet
forutsetter derimot at perrongene skyves lengre øst enn
nåværende beliggenhet og at bussterminalen flyttes fra
nåværende lokalisering.

Alternativ ØST viser en stasjonsplassering tett opp mot
Søndre Torv og dagens bussterminal. Men kurven blir
for krapp for å tilfredsstille krav til plattformlengder og
radius, samt at grunnforholdene sannsynligvis vil være
for krevende.

STASJONSBYEN
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ALTERNATIVE LØSNINGER

En mulig løsning er å legge om Arnemannsvei og etablere et sammenhengende bygulv fra sentrum, gjennom Øyaområdet
og frem til elvefronten. Dette muliggjør bebyggelse på begge sider av Arnemannsvei og et mer urbant gatepreg. Et slikt
grep vil være i konflikt med deler av pågående planarbeid for Øyaområdet og er således ikke videreført etter idestadiet
(som ble vist på midtveisseminaret).
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En moderert versjon som tar hensyn til den planlagte bebyggelsen på Øyaområdet, men berører deler av planen og
parkeringskjeller. Her er fortsatt alt i ett plan, mens Arnemannsvei går her overett nytt stasjonstorg.

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT OG ØYAOMRÅDET
Med InterCityutbyggingen vil Hønefoss få en
halvtimes reisetid og hyppige avganger med tog
til Oslo. Den nye Intercitystasjonen gir mulighet
for å skape et godt og effektiv kollektivknutepunkt
sentralt plassert i byen, som igjen kan bidra til økt
vekst og videre byutvikling i Hønefoss.
Pågående reguleringsplanarbeid for Øyaområdet
er gitt som premiss for mulighetsstudien
(planen skal snart opp til 2. gangs behandling
i kommunestyret). Øyaplanen forholder seg
dessverre ikke til at det snart kommer en
InterCitystasjon i nærheten. Vi synes det er
uheldig at ett av de mest sentrale tomtene
i Hønefoss er planlagt uten at området er
sett i sammenheng med den kommende
InterCitystasjonen og de behovene dette
vil utløse med hensyn til gode forbindelser
til stasjonsområdet for gående, syklende
og kollektivtrafikk. Vi har tilpasset et nytt
kollektivknutepunkt og tatt hensyn til planlagt
utbygging i området, og berører Øyaområdet kun
i svært liten grad der Arnemannsvei rettes opp
i forbindelse med bussterminalen. Dette grepet
muliggjør å samlokalisere buss og tog i et effektivt
kollektivknutepunkt, som både kan betjene den
nye InterCitystasjonen og Hønefoss sentrum.

Vårt forslag som ikke berører Øyaplanen.

Innledningsvis har vi sett på ulike grep for
plassering og utforming av et stasjonsområde
som kobler seg bedre på byen enn det dagens
stasjonsplassering gjør. I de tre variantene vi har
vurdert, er plattformene lagt mer mot øst enn i
dagens situasjon. Dette for både å trekke stasjonen
så nærme sentrum som mulig og samtidig
etterstrebe minst mulig omvei for nord-sørgående
bussruter som både skal betjene sentrum og den
nye stasjonen.

Variant 1:
Vi mener det mest optimale grepet vil være
å etablere et bilfritt stasjonstorg sør for
Byggmakker-bygget, som vil bli liggende på
samme nivå som Arnemannsveien, mens
Arnemannsveien nedgraderes til gate og legges
bak Byggmakker-bygget. Dermed etableres det et
sammenhengende bygulv over mot Øyaområdet
og videre ut til elvefronten. Ny bussterminal
lokaliseres nord for Fossveien 17 med avkjøring
fra Arnemannsgate, og med god kobling til det
nye Stasjonstorget. «Kiss-and-ride» kan legges i
tilknytning til den nye bussterminalen.

Variant 3 - valgt løsning:
Denne varianten viser en stasjonsløsning over
to plan som ligger delvis i terreng. Med denne
løsningen blir Arnemannsveien liggende som i
dag, og stasjonen tar opp i seg de ulike nivåene
i terrenget og byen rundt. Fra Søndre torv
kommer man rett inn på Stasjonstorget, og tar
enten heis og trapper ned til bussterminalen, eller
rulletrapper opp til plattform.

Den negative konsekvensen med dette alternativet
er planen for Øyaområdet må justeres/endres.

Vi mener “Byggmakker-bygget” bør få utnyttet
sitt potensiale bedre enn det legges opp til i
planforslag til Øyaområdet, og anbefaler spesielt
at man finner en bedre løsning på den kurvede
nedkjøringen til parkeringskjelleren enn den som
ligger i planforslaget.

Variant 2:
Her er fortsatt Stasjonsområdet på ett plan,
men Arnemannsveien blir liggende som i dag
og går dermed over Stasjonstorget. Denne
modererte versjon tar hensyn til den planlagte
bebyggelsen på Øyaområdet og berører kun
deler av uteområdene i planen og innkjøring til
parkeringskjelleren.
Bussterminalen får en noe begrenset plass og
dermed mindre kapasitet enn dagens, noe som
er uheldig. Dette kan delvis løses ved å endre
på rutestrukturen, med flere gjennomgående
pendelruter fremfor dagens løsning hvor alle
bussene terminerer i sentrum.
Det at fylkesveien splitter stasjonstorget er
uheldig.

«Kiss-and-ride» legges sør for “Byggmakkerbygget”, mens korttidsparkeringen legges til
dagens stasjonsområde.

Også for denne situasjonen anbefaler vi
en omlegging av rutestrukturen for buss,
med gjennomgående pendelruter fremfor
dagens løsning hvor alle bussene terminerer i
sentrum. Gjennomgående pendelruter, med
så kort oppholdstid på holdeplass som mulig,
både reduserer arealbehovet og gir et mindre
trafikkpreget terminalområde.
Løsning 3 er mindre oversiktlig enn løsning 1
og 2 der bussterminal og stasjonstorg ligger på
samme nivå. Løsningen vil sannsynligvis være
dyrere enn de to andre og stasjonstorget blir
periodevis liggende i skygge, noe som er negativt.
Alternativet kan gjennomføres uten at Øyaplanen
røres.

STASJONSBYEN
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HØNEFOSS STASJON
For at Hønefoss stasjon skal bli et godt
kollektivknutepunkt må det ligge sentralt og ha god
tilgjengelighet for gående, syklende og buss. Vi har
jobbet med å trekke stasjonsområdet så nær byen som
mulig, samtidig som at bussterminalen samlokaliseres
med jernbanestasjonen i et felles kollektivknutepunkt
som kan betjene Hønefoss sentrum. Sporveksling for
godstoglinjen legges da vest for plattformene.
Den nye stasjonsbygningen med Stasjonstorget legges
delvis i fjell vis-à-vis Arnemannsveien 7 (Byggmakkerbygget). Høydeforskjeller på tomta og arealknapphet
gjør at stasjonen ligger over flere plan.
Øvre torg:
Øvre stasjonstorg ligger på samme kotehøyde som
Stabells gate og Soknedalsveien (stenges for biltrafikk),
og gir god kobling inn mot Søndre Torv og gågaten

for gående og syklende. Fra øvre stasjonstorg kan
man gå inn i stasjonsbygget og ta rulletrapper opp til
plattformene, eller heis/trapp ned til bussteminalen.
Nedre torg:
Bussterminalen legges på nedre torg. Her vil det
være plass til seks oppstillingsplasser. Kjørebanen og
oppstillingsplassene til tre av bussene ligger under tak
(dekket til øvre torg). Vrimlearealet i midten ligger
åpent og kan få en frodig beplantning. Dekket mellom
øvre og nedre torg har lyssjakter for å gi lys ned og
kontakt mellom de to nivåene.
Inne i stasjonsbygget ligger det et stort sykkelhotell
og kafe/kiosk etc. Herfra går rullebånd opp til
plattformene.

STASJONSBYEN
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PRINSIPPSKISSE - GRØNT SKIFTE
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GANG- OG SYKKELBYEN
Vi foreslår en gradvis overgang mot å bli en
gang- og sykkelby, og tilsvarende nedskalering av
privatbiltrafikk. Dette er en prosess hvor en rekke
virkemidler må samvirke. Noen tiltak kan iverksettes
straks og andre mål kan ha en lengre horisont.

GANG- OG SYKKELBYEN
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NYE GANGBROER
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GANGAVSTAND: 5 MIN, 10 MIN 15 MIN, 20 MIN

GANGE
Hønefoss ligger godt tilrette for å bli en god gangby,
med en fin skala for å bevege seg til fots mellom
hverdagslige gjøremål. Når sentrum fortettes vil det bli
enda viktigere å prioritere de myke trafikantene. Dette
skaper liv i sentrum, kan gi godt grunnlag for handel
og service i tillegg til god folkehelse.

GANG- OG SYKKELBYEN
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SYKKELAVSTAND: 5 MIN, 10 MIN, 15 MIN

NY HØNEFOSS BRU

7M
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SYKKEL
65% av befolkningen i Hønefoss bor i dag innenfor en
sykkelavstand på under 15 min fra sentrum. Det er
stort fortettingspotensiale i sentrum, og i fremtiden
kan man tenke seg at de fleste bor innenfor gangog sykkelavstand. Med nye gang- og sykkelbroer
og en tilrettelegging for syklende, vil det være gode
muligheter for at sykkel kan bli det foretrukne
fremkomstmiddelet for svært mange. Jevnlig
vedligehold og vinterdrift av sykkelveier er viktig for at
det skal være mulig å sykle året rundt.
Elsykler gir mulighet for å frakte med seg barn og
bagasje uten å komme svett frem på jobb eller i
barnehagen. På den nye stasjonen bør det bygges
sykkelhotell hvor sykler kan låses trygt og under tak.
Vi gir gange og sykkel god plass over Hønefoss bru, og
dette blir en viktig link mellom byrommene: Nordre
torv, Brutorget, Søndre torv og Stasjonstorget.
Det vil tilrettelegges for leie av bysykler på strategiske
plasser slik som ved stasjonstorget, og tilrettelegging
av nok sykkelparkering blir en selvfølge i framtidens
Hønefoss.

GANG- OG SYKKELBYEN
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SYKKELGATE

SYKKELFELT

Kilde: sykkel prinsipper hentet fra Sykkelplan for Oslo. Illustrasjoner: Asplan Viak for SVV og Oslo Kommune
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BLANDET TRAFIKK

PRINSIPPSKISSER SYKKEL
Fra Sykkelplan for Oslo, 2016, ikke ferdig vedtatt.
For Statens vegvesen og Oslo Kommune
Sykkelgate:
Sykkelgate har fortau for gående og kjørebanen er i
utgangspunktet reservert for sykkeltrafikk. Det kan
åpnes for varelevering til handels- og serveringssteder
og for kjøring til eiendommer når det er boliger med
adkomst fra gata. Sykkelgate er en aktuell løsning
i sentrumsområder, hvor det er ønskelig med lav
fartsgrense og begrensninger i adgang for privatbil.
Løsningen er mye brukt i Nederland.
Sykkelfelt:
Sykkelfelt er et kjørefelt som er reservert for syklende
og som skilles fra øvrige kjørefelt med oppmerking i
veibanen. Sykkelfelt anlegges normalt som tosidig
løsning og syklende skal bare bruke sykkelfelt på høyre
side av veien. Sykkelfelt er en aktuell løsning i gater
med moderat biltrafikk og lav til moderat fartsgrense.
Sykkelfelt gir færre trafikkulykker i kryss
sammenliknet med sykkelvei og anbefales derfor når
det er kort avstand mellom kryss og avkjørsler.

Sykling i blandet trafikk:
I gater med lav trafikkmengde og lav fartsgrense er
sykling i kjørebanen en egnet løsning. Løsningen er
trafikksikker og gir god fremkommelighet for syklister
i gater som ofte er for smale til å etablere sykkelanlegg.
I enveiskjørte gater kan sykling i begge retninger
tillates med skilting uten å anlegge sykkelfelt dersom
trafikkmengde og fartsgrense er lav. Oppmerking med
sykkelsymboler i veibanen er mye brukt i flere andre
land, men er ikke i henhold til gjeldende veinormal i
Norge.

GANG- OG SYKKELBYEN
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BUSSTASJONEN FLYTTES

BUSSLINJER

30 MIN

15 MIN
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30 MIN

BUSS
Hønefoss er en by med korte avstander og relativt
lav tetthet. Vi har større tro på gang og sykkel som
det store skiftet mot grønn mobilitet i Hønefoss. Det
er likevel viktig med et godt busstilbud for de som
trenger det. Bussterminalen bør samlokaliseres med
togstasjonen slik at både lokale og regionale bussruter
koordineres med toget, samtidig som at bussene også
gir god betjening av sentrum.
Det er viktig med god fremkommelighet for bussen.
Den største flaskehalsen for bussen i dag er i krysset
Arnemannsvei, Hønefoss Bru og Kongens gate. Vi
foreslår derfor å legge om dette krysset både for å
prioritere bussen og å muliggjøre plankryssing for
gående og syklende over Arnemannsvei. I tillegg gir
denne løsningen en bedre situasjon ved inngangen til
kulturhuset.
Den viktigste bussaksen er sør - nord. Her foreslår vi
to ruter som begge betjener det sentrale strekket, og
dermed kan få hyppige avganger.
For å priotirere busser foreslår vi lysregulering og
køstabling i Hønengata.

GANG- OG SYKKELBYEN
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MINDRE BILER I BYBILDET

BOMPENGESNITT
MULIG FREMTIDIG PARKERING
PARKERING FJERNES
NYE GANG OG SYKKELBROER
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BIL
Bilen kommer nederst i transportpyramiden. Det
skal i minst mulig grad være nødvendig med bil i
hverdagen i Hønefoss. Andre transportmidler skal
være å foretrekke fordi de er raskere, enklere og mer
miljøvennlig.
Virkemidler for å oppnå dette er både å legge til rette
med gode gang- og sykkelveier, men også å redusere
gjennomgangstrafikk og unødvendig hverdagskjøring
ved å innføre bompenger (trafikkbetaling) og legge til
rette for parkering utenfor sentrum.
Det må samtidig legges til rette for nyttetransport inn
i byen (varelevering, håndverkere, utrykningskjøretøy,
taxi, mm.).

Trafikantbetaling
Konseptvalgvurdering for framtidens transportsystem
i Hønefossområdet (KVU Hønefoss) viser at
trafikantbetaling vil være et svært effektivt tiltak for
å redusere biltrafikk inn mot, og gjennom Hønefoss
sentrum. Trafikantbetaling vil også bidra til å øke
andelen bussreiser t/f sentrum. Sannsynligvis også
andelen gående og syklende, spesielt i kombinasjon
med flere gang-sykkelbruer over elva. Inntektene
fra trafikantbetalingen kan benyttes til å finansiere
infrastrukturtiltak og styrke kollektivtrafikken i
Hønefossområdet.
Vi foreslår å innføre et bompengesystem som følger
anbefalt konsept i KVU Hønefoss, i kombinasjon
med et forbedret busstilbud, flere gang-sykkelbruer,
samt tilrettelegging for innfartsparkering ved
bompengestasjonene.
Det bør også vurderes et bompengesnitt som
også omfavner Hvervenmoen, for å unngå
en konkurransevridende situasjon i disfavør
sentrumshandelen.

GANG- OG SYKKELBYEN
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2020

FREMTIDIG BYBRU SNIT T AA

HØNEFOSS BRU OG TRAFIKKAVVIKLING
Gående og syklende skal prioriteres først, deretter
skal bussfremkommeligheten prioriteres før bilen. Vi
ønsker å gi plass over bybroen til gående og syklister,
og bedre vilkårene for bussen. Dersom man ønsker
at bussen skal ha et eget kollektivfelt over broen, må
bilene finne en annen vei. Hvis man ønsker at byen
fortsatt skal være tilgjengelig med bil, er det vanskelig å
komme utenom å bygge ny bro.

7M

8M

DAGENS BYBRU

På kommende sider diskuteres ulike prinsippløsninger
for veg gjennom Hønefoss.
Vår anbefaling er alternativ 1, hvor det ikke bygges
ny infrastruktur til bil, men hvor det ene av de tre
kjørefeltene over Hønefoss bru prioriters for gang og
sykkel. Dette gir totalt 8 meter til myke trafikanter.

I dette alternativet kjører bussen i samme fil som
bilene, og denne varianten bør kombineres med
bompenger og køstabling med bussprioritet lenger
nord.
I vårt forslag foreslår vi omlegging av krysset
Arnemannsvei og Kongensgate, med en ny veitrasé til
broen. Dette for å bedre fremkommeligheten for buss i
det krysset som i dag er den største flaskehalsen.
I tillegg legges det tilrette for plankryssing for gående
og syklende over Arnemannsvei. Vegomleggingen gir
også et bedre rom foran inngangen til kulturhuset.

Dette er en minimumsløsning hvor man kan tenke
seg en gradvis nedtrapping av bilbruken og øking
av gang og sykkel ved ulike virkemidler som f.eks.
trafikkantbetaling.

GANG- OG SYKKELBYEN
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Alternativ 1:
Bruke eksisterende bro. Redusere fra 3 til 2 felt
til bil og buss for å gi plass til gang og sykkel.
Omlegging av krysset Arnemannsvei – Kongens
gt (inkludert ny veikobling fra krysset til broen)
for bedre avvikling for buss, samt å muliggjøre
plankryssing av Arnemannsvei for gang og
sykkel.

+
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Fordeler:
+ raskere adkomst til sentrum for gående og syklende fra
nord
+ muliggjør prioritering av gående, syklende inn mot
sentrum fra nord på Hønefoss bro, samt forbi Arnemannsveien
+ kollektivfelt på søndre del av Hønefoss bro gir prioritering til buss
+ omlegging av krysset Arnemannsvei-Kongens gt-Hønefoss bru gir bedre trafikkavvikling gjennom sentrum og
bedre fremkommelighet for buss signalkryss gir bedre
fremkommelighet for buss
+ trafikantbetaling på innfartsvegene til sentrum vil ha en
trafikkavvisende effekt (må være i størrelsesorden 30-60
kr i rush, og 15-30 ellers, avhengig om en må betale begge
retninger)
+ parkeringsmuligheter ved bomsnittene, buss eller sykkel
inn til sentrum (kan ev. kombineres med subsidierte
takster)
+ rimelig tiltak sammenlignet med alternative løsninger
(bro og/eller tunnel for bil/buss)
+ gir mulighet for stegvis utvikling og kan tilpasses fremtidig trafikkutvikling (økning eller reduksjon)
+ trafikantbetaling kan benyttes til å finansiere tiltaket,
samt drift av buss
+ kan gjennomføres på kort sikt
+ muliggjør å jobbe langsiktig med å dreie reisemiddelfordelingen fra bil til miljøvennlig transport
+ kan kombineres med en av de andre alternativene på sikt
ved behov
Ulemper:
- Hønefoss bru opprettholdes som trafikkert veg, Gang og
sykkel får god plass, men bare på den ene siden av broen.
Trafikkstøy, selv om en deler/skjerm kan ta noe av støy/
luftforurensing
- Fortsatt trafikk gjennom Nordre Torg, vanskeliggjør bruk
av torget som et byelement egnet for opphold
- Kan være behov for ny bil/kollektivbro på sikt dersom
man ikke gjennomfører tiltak for å begrense trafikken
- trafikantbetaling kan ha en negativ fordelingsvirkning i
forholdet mellom sentrum og eksterne kjøpesentre
- behov for flere parkeringsplasser ved bompengesnittene,
bl.a. i sørvest (Askeveien)
- opprettholder envegskjøring i Strandgata og Torvgata inn
mot Hønegata, uten mulighet for å prioritere buss i disse
gatene
- bygging av nytt broelement krever sannsynligvis stenging
av dagens bro i deler av byggeperioden

Alternativ 2:
Ny bro mellom Kongens gt. og Strandgata.
Hønefoss bro og Torvgata stenges for biltrafikk
og reserveres til buss, sykkel og gående.

_
+

Fordeler:
+ muliggjør å stenge Hønefoss bro for biltrafikk, slik at
broa kan inngå som del av bygulvet, og knytte Nordre torg
sammen med sentrum
+ begrenset biltrafikk på Nordre torg, muliggjør bruk av
torget som byelement og oppholdsplass
+ muliggjør prioritering av gående, syklende og buss
inn mot sentrum fra nord på Hønefoss bro, samt forbi
Arnemannsveien
+ muliggjør å prioritere buss i Torvgata
+ bedre trafikkavvikling for bil på utsiden av sentrumskjernen, effektiv håndtering av hhv. sentrumsrettet trafikk
og gjennomfartstrafikk
+ langsiktig løsning som kan håndtere en eventuell større
trafikkvekst
+ kan kombineres med trafikantbetaling
+ kan bygges uten opphold i trafikk på dagens bro
Ulemper:
- kan være visuelt forstyrrende med ny bro over åpent
elvelandsskap
- kommer i konflikt med opparbeidede fritidsarealer på
begge sider av elva
- beslaglegger deler av potensielt utbyggingsareal på parkeringsareal mellom Hønefoss bru og Kongens gt.
- begrenset trafikkreduserende effekt med mindre løsningen kombineres med trafikantbetaling, kan gjøre det mer
utfordrende å endre reisemiddelfordelingen i retning mer
miljøvennlig transport sammenlignet med alt. 1
- trafikantbetaling kan ha en negativ fordelingsvirkning i
forholdet mellom sentrum og eksterne kjøpesentre
- behov for flere parkeringsplasser ved bompengesnittene,
bl.a. i sørvest (Askeveien) ved innføring av trafikantbetaling
- Høyt kostnadsnivå sammenlignet med alt. 1

Alternativ 3:
Ny bro mellom Kongens gt. og Olav Torkelsens
vei via Petersøya. Hønefoss bro stenges for biltrafikk og reserveres til buss, sykkel og gående.

_
+

Fordeler:
+ muliggjør å stenge Hønefoss bro for biltrafikk, slik at
broa kan inngå som del av bygulvet, og knytte Nordre torg
sammen med sentrum
+ begrenset biltrafikk på Nordre torg, muliggjør bruk av
torget som byelement og oppholdsplass
+ muliggjør prioritering av gående, syklende og buss
inn mot sentrum fra nord på Hønefoss bro, samt forbi
Arnemannsveien
+ muliggjør å prioritere buss i Torvgata
+ bedre trafikkavvikling for bil på utsiden av sentrumskjernen for gjennomfartstrafikk
+ langsiktig løsning som kan håndtere en eventuell større
trafikkvekst
+ kan kombineres med trafikantbetaling
+ kan bygges uten opphold i trafikk på dagens bro
Ulemper:
- kan være visuelt forstyrrende med ny bro over åpent
elvelandsskap
- kommer i konflikt med Petersøya som friområde
- omveg for bilreiser inn mot sentrum og nytt stasjonsområde fra nord, og for trafikk fra vest mot nord, kan gi økt
trafikk i Kongens gate mellom Kong Rings gt. og Hønefoss
bro
- vil gi økt trafikk i Vestern gt. / Olav Torkelsens vei
(Vesterntangenten) og Kong Rings gt. på bysiden
- begrenset trafikkreduserende effekt med mindre løsningen kombineres med trafikantbetaling, kan gjøre det mer
utfordrende å endre reisemiddelfordelingen i retning mer
miljøvennlig transport sammenlignet med alt. 1
- trafikantbetaling kan ha en negativ fordelingsvirkning i
forholdet mellom sentrum og eksterne kjøpesentre
- behov for flere parkeringsplasser ved bompengesnittene,
bl.a. i sørvest (Askeveien) ved innføring av trafikantbetaling
- Høyt kostnadsnivå sammenlignet med alt. 1, og sannsynligvis også dyrere enn alt. 2.

Alternativ 4:
Ny bro mellom St. Hanshaugen og Øyaområdet,
kombinert med omkjøringsveg langs jernbanen
og Holmbos gt.

_
+

Fordeler:
+ muliggjør å stenge Hønefoss bro for biltrafikk, slik at
broa kan inngå som del av bygulvet, og knytte Nordre torg
sammen med sentrum
+ begrenset biltrafikk på Nordre torg, muliggjør bruk av
torget som byelement og oppholdsplass
+ muliggjør prioritering av gående, syklende og buss
inn mot sentrum fra nord på Hønefoss bro, samt forbi
Arnemannsveien
+ muliggjør å prioritere buss i Torvgata
+ Mulig med direkte tilkobling for boligområder vest for
jernbanen uten at disse må kjøre via Nordre torg og/eller
Hønegata for reiser i retning sentrum
+ gir også trafikkavlastning for Hønegata frem til
påkoblingspunkt i nord
+ bedre trafikkavvikling for bil på utsiden av sentrumskjernen for gjennomfartstrafikk
+ langsiktig løsning som kan håndtere en eventuell større
trafikkvekst
+ kan kombineres med trafikantbetaling
+ kan bygges uten opphold i trafikk på dagens bro

Ulemper:
- kan være visuelt forstyrrende med ny bro over fossen
- mulig konflikt med pågående reguleringsplanarbeid på
Øyaområdet
- kan gi økt trafikk i Arnemannsveien mellom ny bro og
Kongens gt. dersom Hønefoss bro stenges for biltrafikk
- begrenset trafikkreduserende effekt med mindre løsningen kombineres med trafikantbetaling, kan gjøre det mer
utfordrende å endre reisemiddelfordelingen i retning mer
miljøvennlig transport sammenlignet med alt. 1
- trafikantbetaling kan ha en negativ fordelingsvirkning i
forholdet mellom sentrum og eksterne kjøpesentre
- behov for flere parkeringsplasser ved bompengesnittene,
bl.a. i sørvest (Askeveien) ved innføring av trafikantbetaling
- Fjelltunnel eller kulvert? vil avhenge av grunnforhold
og tunneldybde. Ved kulvert må dagens bebyggelse langs
traseen rives
- Høyt kostnadsnivå sammenlignet med alt. 1, og sannsynligvis også dyrere enn alt. 2. og 3.
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NY GANG- OG SYKKELAKSE
BINDER SAMMEN BYROMMENE
Ved å etablere en hovedrute for gang- og sykkel, med
utgangspunkt i Hønefoss bru og Storgata, vil man
kunne binde sammen nye og gamle byrom på en bedre
måte.
Brutorget:
Der Hønefoss bru lander på Øyasiden etableres
Brutorget. Ny kryssomlegging av Kongensgate/
Arnemannsveien skaper avstand og rom til de
historiske byggene/fasadene. I tilegg gis mere plass til
syklister og gående.

Søndre torv:
Søndre torv knyttes også til den sentrale gang- og
sykkelaksen. Torget videreutvikles med de funksjoner
det har i dag, og her tillattes både permanente og
temporære aktiviteter (markedsdager). Tovet skal
fortsatt være Hønefoss’ hovedtorg.
Stabellsgate:
Stabellsgate stenges for bilkjøring og blir en viktig
gågate og en direkte linje mellom Søndre tov og
Stasjonstorget. Gågata bli lyssatt og trafikksikker.

Brutorget blir et viktig urbant punkt der nærmest alle
“hønefossinger” passerer daglig. Søndre del av torget
ligger lavere, og kan være egnet som en skatepark.

Nordre tov:
Nordre torv oppgraders og får økt betydning som
bydelstov. Her etablers kulturfunksjoner og gallerier.

Stasjonstoget:
Stasjonstorget deles i øvre og nedre torg. Fra øvre
stasjonstorg kommer man lett til torget, fra nedre
kommer man til bussterminalen. Hullene/lyssjaktene
i dekket mellom de to torgene gir god kontakt mellom
opp og nede. Det etableres en grønn lund på nedre torg
for å gi kvalitet til de som venter på busssen.

Bystranda:
Det tilrettelegges for en ny bystrand og badeanlegg øst
for Hønefoss bru. Denne kan man lett nå til fots, med
sykkel eller buss.

ELVEBYEN
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ELVEBYEN
En togstasjon og god tilgjenglighet både til og fra
Oslo og mot Bergen er viktig, men ikke nok i seg selv
til å gjøre Hønefoss til en attraktiv by å bo og leve
livene sine i, besøke og jobbe. Byen trenger også et
godt bysentrum med mange, gode og varierte boliger,
lekeplasser og byrom.
Elverommet er en unik kvalitet i Hønefoss. Det vil
være viktig for Hønefoss å utnytte dette potensialet
når byen skal utvikles og utviklingsplanene må sikre
allmenn tilgang til elven.
Vi legger tilrette for følgende viktige grep:
- Gangbruer som gir tilgjengelig og mulighet til å
bevege seg i og langs vannet. Bruene skaper ulike
“looper,” enten det er mindre lufteturer med hunden
eller det er en lengre joggerunder langs vannet. I en av
landets største skognæringskommuner er det naturlig å
bygge broene av trevirke.
- Aktiviteter langs vannet som både blir målpunkter i
seg selv eller underveis (fiske, bade, dykke, leke, sole
seg eller bare slappe av, skøytedam).

ELVEBYEN
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BRUENE SKAPER FORBINDELSER
Flere bruer for gående og syklende over elva vil være
et viktig tiltak for å dreie reisevanene i Hønefoss i en
mer bærekraftig retning. Flere krysningspunkt over
elva muliggjør korte avstander mellom boligområdene
og de viktigste målpunktene i byen. Gange og sykkel
bør være det foretrukne transportmidlet for de mange,
korte reisene hver enkelt foretar seg i løpet av dagen. Vi
foreslår følgende rekkefølge for bygging av nye bruer
over elva.
Prioritet 1: Hønefoss bru – halvparten av brua
reserveres for gående og syklende, med fysisk
avgrensing mot bil- og busstrafikk. Prioriteringen
av gående og syklende på Hønefoss bru fortsetter
i sydlig retning gjennom sentrum og i nordlig
retning mot Hønengata. Løsningen må kombineres
med nytt vegkryss mellom brua, Kongens gate og
Arnemannsveien, både for bedre fremkommelighet
for buss og muliggjøre plankryssing for gående
og syklende på tvers av Arnemannsveien. Tiltaket
vil være et viktig og tydelig signal om ny kurs for
trafikkprioriteringen i Hønefoss.

Prioritet 3: Ny bru mellom Gigstads vei og Bloms
gate sørvest for sentrum og en krysning vest for
Jernbanebrua nordvest for sentrum – Ny bru mellom
Gigstads vei og Bloms gate bør komme som følge av
transformasjon og fortetting på Eikli, og gi en attraktiv
gang/sykkelforbindelse fra dette området til sentrum.
Ny bru vest for Jernbanebrua vil øke tilgjengeligheten
til det nye kollektivknutepunktet fra boligområdene
nordvest for Hønefoss sentrum. Disse bruene vil bidra
til en ytterligere utvidelse av turmulighetene langsmed
og på tvers av elvene gjennom Hønefoss.
Prioritet 4: Ny bru mellom Støalandet og Ringeriksgata
kan komme som følge av eventuell fremtidig utbygging
i området rundt Støalandet. Broen vil gi rask adkomst
til idrettsanleggene og videre inn mot sentrum.

Prioritet 2: Ny bru via Petersøya og ny bru mellom
Schjongslunden og Dalsbråten – muliggjør korte
forbindelser med mellom Vesterntangen og sentrum,
samt til idrettsanleggene ved Schjongslunden fra
henholdsvis Vesterntangen i øst og Dalsbråten og
Eikli i sør. Disse bruene åpner også for flere alternative
turruter langsmed og på tvers av elva.

ELVEBYEN
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ENERGI OG MILJØ
Hønefoss sentrum ligger innenfor
konsesjonsområdet til Vardar varme AS som
har lagt ca. 50 km med fjernvarmerør i Hønefoss
sentrum. Varmen produseres i to varmesentraler,
Hvervenmoen i sør og Almemoen i Nord. Som
brensel brukes skogsflis, bark og rivningsvirke fra
Ringeriksregionen. Ringerike er Norges største
skogkommune og ved å bruke lavverdig biomasse
til varmeproduksjon utnyttes fornybare og lokale
ressurser med minimale klimagassutslipp.
Valg av fjernvarme til oppdekning av termisk
energibehov, dvs. romoppvarming, oppvarming
av varmt tappevann og evt. oppvarming av
ventilasjonsluft ansees for å være den mest
rasjonelle løsningen for planområdet.
På tomta til den nedlagte papirfabrikken på Follum
skal Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet
Vardar utvikle en helt ny verdikjede for industriell
produksjon av biokull og bio-olje. Med støtte fra
Innovasjon Norge og Enova, bygges et pilotanlegg
for produksjon av såkalt «biokull». Biokull kan
brukes som fornybart brensel i kullkraftverk eller
erstatte kull i silisiumindustrien. Etter planen
skal anlegget, som vil få en kapasitet på omtrent
200 000 tonn per år, settes i drift i 2017. D deler
av sentrumet vil muligens kunne forsynes med
spillvarme fra dette anlegget.
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Likevel, med dagens CO2-faktorer for fjernvarme
og elproduksjon vil klimafotavtrykk for beboere
av Hønefoss sentrum reduseres ytterligere ved å
implementere noen tilleggstiltak.
Dette kan være:
• Solceller kan på Østlandet produsere opptil
150 kWh elektrisitet per m2. 10 m2 solceller
kan dekke ca. 50% av el-spesifikk energibehov
for en leilighet på 80 m2 BRA. Et mindre
solcelleanlegg kan evt. kompensere for økt elforbruk dersom det planlegges bruk av el-biler
• Solceller kan integreres i fasader monteres på
flate tak eller utformes som tett skråtak mot sør.
Installert kapasitet kan være meget fleksibel, fra
noen Watt til mange MW.
• Legge til rette for at elektrisitet benyttes
kun til el-spesifikke anvendelser som f. eks.
belysning, PC, TV etc. Mulighet for tilkobling
av vaskemaskin og oppvaskmaskin til varmt
tappevann kan redusere el-behovet betydelig.
• Energigjenvinning fra gråvann.

FLOM OG LOKALKLIMA
Flomhensyn :
En 200 års flomhendelse (lys blå sone) vil kunne medføre at elven går over sine bredder og skape skader inkl.
kjelleroversvømmelser på bygninger og infrastruktur.
Men i denne sonen kan det plasseres park, sykkel- og
gangstier og bruer.
Det kan etableres bebyggelse i det skraverte område
med tilstrekkelig sikring mot kjelleroversvømmelser
(laveste byggekote – evt. tilstrekkelig sikring/pumpesystem i kjellere).

Lokalklima:
Ringerike har innlandsklima med relativt lite nedbør,
kalde vintre, varme sommere og betydelige forskjeller
mellom dag- og nattetemperaturen i sommerhalvåret.
Høyfjellsområdene har alpint klima.
Selve Hønefoss sentrum ligger i en stagnasjonssone
som vil ha ansamling av kald, rå luft i de laveste
partiene vinterstid. Motsatt vil de lavereliggende
partinene gi ansamling av varm, stillestående luft om
sommeren.
Kaldluftsdrenasjen ned langs elvene vil primært være
sammenfallende med flomsone 200 år. Det vil være
noe stagnering av kaldluft der Movald demmes opp
oppstrøms fossen, og der Randselva møter Storelva.
Framtidige byutvikling bør ta hensyn til dette og
unngå at kaldluft demmes unødvendig opp og siver in i
boligområder.
Byen har vintervind fra nordvest og sommervind fra
sør. Byrom bør skjermes spesielt mot vind fra nordvest.
Hønefoss har god soltilgang, men unntak av noe
terrengskygge gitt av kollen i vest (Høyby).

ELVEBYEN
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VEKST: INNENFRA OG UT

VEKST OG FUNKSJONER
Den kompakte by:
Byveksten bør genereres med utgangspunkt i Søndre
torv og det nye stasjonsområdet. Vi anbefaler å starte
med fortetting og transformasjon i sentrum, definert
av Kongensgate i øst og sør, elva i nord og skrenten i
vest.
Handel:
Detaljhandel bør konsentreres innenfor
sentrumskjernen, anbefalt maks 2-300 meter i radius
med utgangspunkt i Søndre Torv. En bør prøve å
snu trenden med etablering av kjøpesentre utenfor
bykjernen.
Næring:
Det bør stimuleres til næringsvekst i sentrum, med
utgangspunkt i den regionale tilgjengeligheten
den kommende Intercitystasjonen vil gi. Flere
arbeidsplasser i sentrum vil også bidra til økt
kundegrunnlag for handel og servering, samt økt
passasjerpotensial for buss.
Offentlige etater og institusjoner kan ofte fungere
som en generator for utvikling av næringsarealer.
Det pågår nå diskusjoner om utflytting av statlige
arbeidsplasser, og tilrettelegging for dette i nærhet
til en Intercitystasjon med rask adkomst til Oslo kan
være en gylden mulighet for Hønefoss. Kanskje er også
Statens Kartverk moden for en flytting til mer sentrale
deler av byen når InterCitystasjonen kommer?
I tillegg bør de videregående skoler og høgskoler i
kommunen etableres i sentrum, med gangavstand fra
det nye stasjonsområdet.

Boliger:
For å møte fremtidens etterspørsel er det behov for
et større boligtypemangfold i Hønefoss enn i dag.
Det trengs vesentlig flere leiligheter og ulike typer
rekkehus for at byen skal være attraktiv for beboere i
alle aldre og livssituasjoner. Flere leiligheter vil både
være interessant for eldre som vil selge eneboligen
sin, og som kan frigjøres for barnefamilier, og for
unge førstegangsetablere. Rekkehus, Townhouses
og lignende lettstelte boligtyper vil både være
arealeffektive og attraktive for småbarnsforeldre med
en travel hverdag. Slike boligtyper er også med på å
skape gode nabolag, som igjen vil kunne gi grunnlag
for en god tilknytning til stedet.
Vår mulighetstudie har lagt til grunn
fortettingsprinsipper vist i: RETROFIT HØNEFOSS
(Engvoll, 2014), diplomoppgave AHO, der primært
ledige kvartaler i sentrum fylles ut. Vi har ikke gjort en
ytterligere vurdering av mulig byggbare kvadratmeter.
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STRATEGI FOR GJENNOMFØRING
Overgang til et mer bærekraftig samfunn innebærer
gjerne en kombinasjon av mange mindre tiltak som til
sammen er med på å dreie utviklingen i riktig retning.
En kommer ikke utenom en kombinasjon av «gulrot
og pisk». Positive tiltak er dessverre sjelden effektiv
nok i seg, mens restriktive tiltak må også følges opp av
satsninger som muliggjør å endre reisevaner.
Hønefoss’ største utfordring er å gjøre det mer
attraktivt å reise med alternativer til privatbil. Vårt
grep innebærer trafikkreduserende tiltak i form av
trafikantbetaling inn mot sentrum, i kombinasjon med
kryssomlegging mellom Hønefoss bru, Kongens gate
og Arnemannsvei for å bedre fremkommeligheten
nord i byen, hyppigere frekvens på bussen, bygging
av flere broer for gang/sykkeltrafikk over elvene, samt
etablering av et finmasket hovedrutenett for sykkel
gjennom byen. I tillegg etableres det et effektivt
kollektivknutepunkt for buss og tog i forbindelse
med InterCityutbyggingen. Alle tiltakene kan likevel
gjennomføres uavhengig av InterCity.

Parallelt med InterCityutbyggingen og etablering
av nytt kollektivknutepunkt anbefaler vi følgende
utbyggingsrekkefølge:
1.

Kryssomlegging Hønefoss bru, Kongens gate
og Arnemannsvei

2.

Etablering av hovedrute for sykkel, med 		
utgangspunkt i Hønefoss bru og Storgata

3.

Ny rutestruktur for buss, med pendelruter 		
gjennom Hønefoss

4.

Bygging av nye gang- og sykkelbruer

5.

Etablering av bompengesnitt rundt Hønefoss
sentrum i kombinasjon med 				
innfartsparkeringsplasser

Gjennomgående bør kommunen stimulere til fortetting
og transformasjon i sentrum, og prioritere planforslag
som bygger opp om en slik strategi.
KILDER:
KVU Hønefoss
Nasjonal Transportplan 2018-27
Retrofit Hønefoss (Engvoll, 2014) diplomoppgave AHO
Handels- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, Asplan Viak 2012
Sykkelplan for Oslo, 2016, ikke ferdig vedtatt, for Statens vegvesen og Oslo
Kommune
+ diverse underlag mottatt fra oppdragsgiver

Parallelloppdrag Hønefoss

47

48

Parallelloppdrag Hønefoss

