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Denne rapporten er en underlagsrapport 
for konseptvalgsutredningen for 
transportsystemet i Hønefossområdet. 
Arbeidet med rapporten er gjort i en 
tverrfaglig gruppe der de ulike fagtemaene 
er dekket opp av hver sine respektive 
fagfolk. Underveis i prosessen har resultater 
fra arbeidet vært lagt frem for interne 
arbeidsgrupper, prosjektgruppen med 
representanter fra andre etater (kommuner, 
fylkeskommune, Jernbaneverket), og i 
dialogforum, hvor kommunenes politiske 
ledelse har vært representert.

Disse har deltatt i arbeidet med rapporten: 
Lise Merethe Brekke (SVV, Økologi, 
naturmiljø), Maria Broome Rustad (SVV, Gis-
kart), Liv Marit Rui (konsulent, Kulturminner), 
Ingerlise Amundsen (SVV, Landskapsbilde), 
Kirstine Laukli (konsulent, Landskapsbilde, 
layout-rapport), Ole Magnus Haug (SVV, 
layout-rapporten), Siv Linette Grann (SVV, 
Kvalitetssikring metodikk/ analyse, gåing 
og sykling), Elisabeth Flønes Pedersen (SVV, 
Gruppeleder og ansvarlig for tema nærmiljø 
og friluftsliv) 

Der ikke annet er angitt, er alle fotografi er 
tatt av arbeidsgruppen ovenfor.

Forord



4 KVU Ringerike - Ikke prissatte virkninger



5KVU Ringerike - Ikke prissatte virkninger

Innhold
Sammendrag....................................................................6
Innledning.......................................................................8

Metode..........................................................................10

Situasjonsbeskrivelse.....................................................12

Virkninger av konseptene..............................................62

Kilder............................................................................70

Bakgrunn......................................................................................8

Generelt for KVU........................................................................10

Landskapsbilde...........................................................................15

Landskapsbilde...........................................................................63

Nærmiljø og friluftsliv................................................................50

Nærmiljø og friluftsliv................................................................66

Naturressurser...........................................................................58

Gåing og sykling..............................................................................................61

Naturressurser...........................................................................67
Gåing og sykling..........................................................................68
Sammenstilling..........................................................................69

Tekst.........................................................................................70
Kart...........................................................................................70

Naturmiljø..................................................................................36

Naturmiljø..................................................................................64

Kulturmiljø.................................................................................41

Kulturmiljø.................................................................................65

Denne KVUen.............................................................................10
Situasjonsbeskrivelse.........................................................................10

Angrepsmåte.....................................................................................15
Overordnet beskrivelse......................................................................15
Vegenes og gatenes karakter og kvaliteter........................................15
Innfart 1............................................................................................16
Innfart 2............................................................................................18
Innfart 3............................................................................................20
Innfart 4............................................................................................22
Innfart 5............................................................................................24
Innfart 6............................................................................................26
Innfart 7............................................................................................28
Innfart 8............................................................................................30
Sentrum............................................................................................32
Mellomområdene..............................................................................34

Naturmiljø i Hønefoss........................................................................36

Biologisk mangfold og rødlistearter...................................................37
Viktige naturtyper.............................................................................38
Innfartene inn mot sentrum...............................................................38
Grønnstruktur...................................................................................40

Innledning........................................................................................41
Historisk skisse.................................................................................41
Dagens situasjon...............................................................................44
Innfartene inn mot sentrum...............................................................47

Nærmiljø...........................................................................................50
Friluftsliv..........................................................................................54

Jordbruk...........................................................................................58
Skogbruk..........................................................................................58
Utmarksressurser.............................................................................59
Berggrunn.........................................................................................59
Løsmasser........................................................................................59
Grunnvann........................................................................................59
Overfl atevann...................................................................................59

Rangering av konsepter......................................................................69

Innfartene inn mot sentrum...............................................................60

Ikke-prissatte verdier knyttet til gåing og sykling..............................61

Byen der øst møter vest.....................................................................36

Konseptvurdering..............................................................................11

Tema for rapporten......................................................................8
Planområdet.................................................................................8



6 KVU Ringerike - Ikke prissatte virkninger

Sammendrag
De ikke prissatte temaene spiller en viktig 
rolle for menneskenes livskvalitet. Det 
gjelder opplevelsen av naturen, de estetiske, 
de kulturelle og de funksjonelle sidene som 
friluftsliv, nærmiljø, sykling og gange. Dette 
er kvaliteter som ikke lar seg beregne slik 
som trafi kkmengder, befolkningsvekst, 
arealbeslag osv.

Vi er ikke alltid oppmerksomme på verdiene 
som ligger i de ikke prissatte temaene. I 
mange tilfeller blir de tydeligere når vi mister 
dem, som i den moderne byutviklingen hvor 
vi etter hvert merker at vi har mistet noe 
underveis i moderniseringen av byene våre. 
Vi har laget effektive strukturer for å komme 
til og gjennom byene med bil. Det har gjort 
at vi nå har måttet begynne arbeidet med 
å reparere strukturene for fotgjengerne og 
syklistene som er de som på mange måter 
utgjør byens liv. 

Kvalitetene som gir grunnlag for verdi 
knytter seg til konkrete, stedlige elementer. 
Konseptene er ikke så konkrete at vi kan si 
med sikkerhet om kvalitetene bevares eller 
ikke. For mange av de foreslåtte tiltakene er 
det store mulighetsrom i valg av løsninger, 
noe som også gir et spenn når det gjelder 
konsekvenser (grad av påvirkning og 
omfang).  De kvalitative vurderinger som 
er gjort er faglig skjønn basert på kjent 
kunnskap og erfaringer. Ulike fagpersoner 
vil kunne vurdere sannsynligheter for mulige 
virkninger litt ulikt. I denne KUVen har de 
ikke prissatte tema blitt håndtert av en 
tverrfaglig gruppe.

I området rundt Hønefoss er det store 
sammenhengende jordbrukslandskap 
med storgårder på høyder i terrenget. 
Vegetasjonsdrag langs eiendomsgrenser 
og bekkedrag  har verdi som visuelle 
linjeelementer og avgrensende kulisser. 

I Hønefoss sentrum er det verdier knyttet 
til gatenes visuelle kvalitet  som blant 
annet fi nnes i kvartalsstruktur og god 
arkitektur. Gode visuelle opplevelser knyttet 

til enkeltelementer, områder, variasjon, 
grøntmiljø og gode arkitektoniske kvaliteter.

Både elveløpene og de kalkrike områdene 
sørøst for Hønefoss utmerker seg med 
høyt biologisk  mangfold sett i nasjonal 
sammenheng. 

Elveløpene representerer viktige 
overvintrings- og beiteområder for fugl 
spesielt, og har tidvis en sjelden og rik 
fl ora langs elvebredden. Både elvemusling 
og edelkreps er registrert i elvene, 
sammen med en rekke andre vannkjære 
arter. Et fellestrekk mellom storparten av 
rødlistefunnene langs elven er at de tåler 
utbygging dårlig.

Sørøst for Hønefoss, rett sør for Haugsbygd 
er det kalkskog med en kalksjø der det er 
registrert et høyt mangfold og sjeldne arter. 
Disse er vernet gjennom naturreservater 
og landskapsvern-område som buffersone 
rundt det igjen. Det er registrert et stort 
antall rødlistearter utenfor reservatene.

I et nærmiljø er et trivselsskapende element 
det å møte andre mennesker, det at det er 
mennesker ute og at det skjer noe. Med fl ere 
som sykler og går blir det også mer av det 
sosiale livet. Mer sykkel og gangaktivitet har 
også positive virkninger i et helseperspektiv. 
Et nærmiljø består av boliger, tjenester og 
tilbud og offentlige rom. I byer og tettsteder 
er gatene en viktig del av det offentlige rom, 
og for å ivareta nærmiljøhensyn, bør man 
være oppmerksom på hvilke muligheter 
gaten har mht sosial aktivitet.

De viktigste naturressursene i området er 
jordbruk, skogbruk og grus- og pukkverk.
Både skogbruket og jordbruket ligger tett 
på Hønefoss by og vil kunne komme i 
konfl ikt med noen av konseptene i form av 
arealbeslag. Området rundt Hønefoss har 
gode forhold for jordbruk, blant de beste 
i landet.  Det dyrkes i all hovedsak korn i 
området.

Boligområde i sentrum

Tursti ved Schjongslunden 
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Virkninger av konspteneVirkningsvurderingene av konseptene er 
en kvalitativ faglig vurdering av mulige 
virkninger av de tiltak som ligger i de ulike 
konseptene. Faktisk virkning er vanskelig 
å fastslå før tiltakene er konkretisert med 
hensyn til plassering og utforming. 

Alle konseptene har tiltak som er positive 
for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og 
gåing og sykling

Alle konseptene har tiltak som gir risiko for 
inngrep i verneverdier.

Konsekvenser for hvert tema blir beskrevet 
i tekst og vurdert etter en +/- skala for 
å synligjøre hvorvidt alternativene har en 
negativ eller en positiv konsekvens relativt til 
0-konseptet. 

Meget stor positiv konsekvens ++++
Stor positiv konsekvens       +++
Middels positiv konsekvens  ++
Liten positiv konsekvens  +
Nøytral    0
Liten negativ konsekvens  -
Middels negativ konsekvens --
Stor negativ konsekvens  ---
Meget stor negativ konsekvens ----

I den samlede vurderingen av konseptene 
blir temaene nærmiljø og friluftsliv og 
gåing og sykling, vektlagt mer enn de andre 
temaene siden de er behovsspesifi kke for 
denne KVUen.

Miljøkonseptet blir vurdert som best siden 
det scorer høyest for disse temaene, 
deretter følger sentrums- og vegkonseptet. 
Utbedringskonseptet uten restriksjoner 
er klart dårligst for de ikke prissatte 
virkningene på grunn av lav satsing på 
fotgjengere og syklister kombinert med høy 
biltrafi kk.

Konsept Landskapsbilde Naturmiljø Kulturmiljø Nærmiljø og 
friluftsliv

Naturressurser Gåing 
og 
sykling

Rangering

K0 Nullkonsept 0 0 0 0 0 0 6

K1
Utbedringskonsept uten restriksjoner

0 - - + 0 + 5

K1+
Utbedringskonsept med restriksjoner

++ - - ++ 0 ++ 4

K2
Miljøkonseptet

+++ -- -- ++++ 0 ++++ 1

K3
Sentrumskonsept

++ --- --- +++ 0 ++++ 2

K4
Vegkonseptet

+ -- - +++ 0 ++++ 3

Rangering Konsept
1 K2, Miljøkonseptet
2 K3, Sentrumskonseptet
3 K4, Vegkonseptet
4 K1+, Utbedringskonseptet med restriksjoner
5 K1, Utbedringskonseptet uten restriksjoner
6 K0, Nullalternativet
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Fylkesveg 35 gjennom Hønefoss sentrum har stor trafi kkbelastning

Den samfunnsøkonomiske analysen er 
et verktøy for å prioritere konsepter, 
alternativer eller tiltak systematisk. 
Den består av både prissatte og ikke 
prissatte konsekvenser. Velferden i 
samfunnet avhenger av bruk og forbruk 
av alle samfunnets ressurser. Tilgang på 
goder og fravær av byrder er viktig for 
innbyggernes velferd, uavhengig av om 
disse omsettes i markeder eller ikke. I 
praksis er de ikke prissatte kvalitetene 
goder som gir nytte både for nålevende og 
fremtidige generasjoner. Mens man kan 
beregne virkninger og anslå kostnader på 
de prissatte temaene, er man henvist til 
kvalitative vurderinger for de ikke prissatte 
temaene. Vi har i denne rapporten forsøkt å 
tilstrebe en enkel, oversiktlig og etterprøvbar 
fremstilling av analysen som er gjort.
Dette er de ikke prissatte temaene:

• Landskapsbilde
• Naturmiljø
• Kulturmiljø
• Nærmiljø og friluftsliv
• Naturressurser
• Gåing og sykling

Initiativet om en Ringerikspakke har 
bakgrunn i kommunale og fylkeskommunale 
vedtak. Det er et klart sammenfall med 
Statens ønsker om en mer helhetlig 
behandling av transporttiltak i byområdet 
Hønefoss for å styrke regionssenteret og 
Ringeriksregionen som helhet.    

Allerede i 1999 startet Ringerike kommune 
arbeid med en kommunedelplan for nytt 
hovedvegsystem gjennom Hønefoss.

I dialog mellom de 3 kommunene 
Ringerike, Hole og Jevnaker, som 
utgjør Ringeriksregionen, og Buskerud 
fylkeskommune, ble det høsten 2010 
besluttet å se på mulighetene for å 
etablere en bypakke, Ringerikspakken, 
der de framtidige transportløsninger og 
fi nansiering skulle ses i sammenheng.  I 
januar 2011 tilskrev partene Statens 
vegvesen med oppfordring om å igangsette 
KVU/KS1 for et framtidig transportsystem i 
Hønefossområdet.  
 
Bakgrunnen for anmodningen er en sterkt 
trafi kkbelastet fylkesveg 35 gjennom 
Hønefoss by i rushtrafi kken, og den 
barrieredannende effekten vegen har for 
bymiljøet og den ønskede arealutviklingen. 
Det ønskes at den videre planleggingen av 
transportsystemet i Hønefossområdet ses i 
et langsiktig perspektiv og at veg, kollektiv 
og sykkel planlegges i sammenheng.

Konseptvalgutredningen skal 
avklare forholdet mellom restriktive 
tiltak for biltrafi kken og satsing på 
kollektivtransport, gange og sykkel for å 
endre reisemiddelfordelingen, og danner 
grunnlaget for mandatet som ble gitt i brev 
av 7.9. 2013 fra Samferdselsdepartementet 
(SD).

Bakgrunn
Innledning

Tema for rapporten

Planområdet
Området som omfattes av utredningen 
er avgrenset til Hønefoss by og det nære 
omland. Boligsatellittene Haugsbygd og 
Heradsbygda som ligger ca. 4 kilometer fra 
sentrum, faller innenfor, og kan oppfattes 
som egne bydeler.
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Planområdet
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Generelt for KVU

Denne KVUen
Situasjonsbeskrivelse

Hensikten med dette prosjektet er å påvirke adferden slik at fl ere velger å gå eller sykle fremfor å kjøre bil

Opplevelsen av et vakkert landskap kan påvirke adferd slik at fl ere velger å gå eller sykle

Ved analyse av ikke prissatte konsekvenser 
har man tidligere i stor grad brukt en 
forenklet utgave av metodikken i håndbok 
140 (Konsekvensanalyser). Årsaken til 
dette er at det ikke foreligger noen metode 
for analyse av disse konsekvensene på 
et strategisk nivå, og at den fullverdige 
metodikken i Håndbok 140 ville blitt for 
omfattende. Forenklingen som er gjort i de 
tidligere KVUene har blant annet bestått i at 
man har basert seg på allerede eksisterende 
kunnskap om verdifulle områder eller 
objekter isteden for å kartlegge og 
analysere verdier i forhold til tiltaket som 
ønskes gjennomført (Kilde: Håndbok 140, 
konsekvensanalyser, Statens vegvesen 
2006). Spesielt for tema landskapsbilde 
er dette utfordrende med hensyn til valg 
av datasett, da det i liten grad fi nnes 
nasjonale data med verdivurderinger 
av landskapsbilde. Heller ikke for tema 
nærmiljø og friluftsliv foreligger det gode 
nasjonale datasett som kan brukes til 
verdivurderinger (Kilde: «Analyse av ikke-
prissatte konsekvenser i tidlig fase og Bidrag 
til Håndbok 140» 2014, Multiconsult). 
For tema naturmiljø, kulturminner og 
naturressurser fi nnes det derimot nasjonale 
databaser som gir en god defi nisjon av 
verdi med forankring og kvalitetssikring 
hos statlig fagmyndighet. Innhenting av 
faginformasjon fra databaser er supplert 
med befaringer i felt i forbindelse med 
vurderinger av landskapsbilde, kulturmiljø, 
naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv 

Da arbeidet med situasjonsbeskrivelsen 
ble påbegynt, visste man ikke hvordan 
de endelige konseptene ville se ut. Siden 
målet med prosjektet er å øke andelen 
gående, syklende og kollektivreisende, 
ble det imidlertid antatt at nye løsninger i 
stor grad ville forholde seg til eksisterende 
vegnett. Det er derfor lagt mest vekt på 
eksisterende veger i situasjonsbeskrivelsen, 

I denne KVUen har vi tatt utgangspunkt 
i et av målene for den nasjonale 
transportutviklingen, slik det er uttrykt i 
NTP: Å få fl ere til å gå og sykle, og færre 
til å bruke bil. For å oppnå dette, er det 
nødvendig å påvirke adferd. Den nasjonale 
sykkelstrategien sier at man kan anta at fl ere 
ville ha syklet dersom tilretteleggingen av 

de fysiske omgivelsene hadde vært bedre. 
Det betyr at reiseopplevelsen kan påvirke 
adferden gjennom kvalitet og opplevelse 
i de fysiske omgivelsene for eksempel 
gjennom opplevelsen av et vakkert hus eller 
landskap. Spørreundersøkelser om gåvaner i 
befolkningen bekrefter det samme for gåing. 
Reiseopplevelse og dennes sammenheng 
med omgivelser er derfor vektlagt sterkere 
enn tidligere i denne KVUen. 

I tillegg har man valgt å utvide antall ikke-
prissatte tema utover de fem i håndboken, 
med et tema som går konkret på virkninger 
knyttet til gang- og sykkeltiltak. Bakgrunnen 
for dette er at transportmodellen (RTM) 
ikke klarer å modellere effekter og nytte 
knyttet til slike tiltak. Samtidig er det slik 
at man legger kostnadene knyttet til gang- 
og sykkeltiltak i de ulike konseptene inn 
i programmet Effekt som beregner den 
prissatte delen av den samfunnsøkonomiske 
analysen. I praksis betyr dette at man legger 
inn en kostnad for tiltak man ikke klarer å 
måle noen nytte av (i RTM og Effekt). Dette 
reduserer den prissatte netto nytten av 
alle konseptene som innebærer gang- og 
sykkeltiltak, og da spesielt de konseptene 
med høy satsning på myke trafi kanter. Her 
vil vi forsøke å kaste lys på de nytteeffektene 
slike tiltak vil kunne ha, slik at en 
samfunnsøkonomisk sammenstilling av nytte 
og kostnader ikke vil være mangelfull med 
tanke på disse positive konsekvensene.

Vår analyse er bygget opp som beskrevet 
nedenfor.

Metode
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Konseptvurdering

Hønefoss og de ulike transportårene inn mot sentrum

mens områdene mellom er beskrevet på et 
overordnet nivå. 

For tema landskapsbilde, er 
situasjonsbeskrivelsen gjort med 
utgangspunkt i befaringer. Det er lagt 
vekt på å beskrive de ulike transportårene 
inn mot sentrum samt hovedgatene i 
bykjernen med utgangspunkt i hva slags 
reiseopplevelse de gir. Det er fokusert på 
eksisterende kvaliteter på strekningene da 
dette er verdier som er viktig å ta vare på, 
men det er også lagt vekt på å formidle 
hvor det er behov for forbedringer. Slike 
forbedringer vil kunne øke attraktiviteten for 
gående og syklende.

For tema nærmiljø har vi fokusert på 
hva som gir et nærmiljø kvalitet som for 
eksempel sosiale møtesteder i det offentlige 
rom, nærhet til rekreasjonsområder og 
framkommelighet for syklende og gående. 
I tillegg har vi lagt vekt på hvilke forhold 
i transportsystemet som påvirker denne 
kvaliteten. Dette kan for eksempel være 
barrierevirkninger av hovedveger eller om 
det er sammenhengende gang- sykkelnett 
mellom viktige målpunkter. For dette 
temaet er det benyttet registreringer som 
er gjort av gående og syklende i sentrum 
og data om bolig- og næringsforhold fra en 
handelsanalyse gjennomført av kommunen. 
For tema gåing og sykling fokuseres det 
på reisemiddelandel for myke trafi kanter 
i Hønefoss og standard på gang- og 
sykkelnettet. For de øvrige fagtemaene 
er verdivurderingene i stor grad basert 
på verdier fra offi sielle databaser hos de 
respektive fagmyndigheter, supplert med 
andre foreliggende data. Dette gjelder 
spesielt temaene kulturminner, naturmiljø 
og naturressurser.

De verdier som beskrives innenfor temaene 
naturmiljø, kulturminner og naturressurser 
er nasjonalt og regionalt viktige områder 
og elementer (data hentet fra databasene 
hos de respektive statlige fagmyndigheter), 
mens landskapsbilde- og nærmiljø-verdier 
er beskrevet på grunnlag av faglig skjønn og 

Ved vurdering av konsekvenser har vi 
fulgt en forenklet utgave av metodikken 
i håndbok 140 slik det har vært vanlig 
i tidligere KVUer. Først har vi vurdert 
konsekvensene for hvert fagtema for de 
ulike konseptene. Vurderingene er basert 
på hvilke virkninger konseptene har på de 
registrerte verdiene i området. 

Virkningsvurderingene er en kvalitativ 
faglig vurdering av mulige virkninger av 
de tiltak som ligger i de ulike konseptene. 
Faktisk virkning er vanskelig å fastslå før 
tiltakene er konkretisert med hensyn til 
plassering og utforming. På dette plannivået 
er tiltakene kun løsningsprinsipper som ikke 
angir konkret utforming eller plassering/ 
avgrensning. Virkningsvurderingene blir 
derfor prinsipielle og antyder mulige 
virkninger av konseptene.

Konsekvenser for hvert tema blir beskrevet 
i tekst og vurdert etter en +/- skala for 

undersøkelser gjort i forbindelse med KVU-
prosessen. Friluftslivsverdier er beskrevet på 
bakgrunn av kommunens data.
Hvert tema inneholder en beskrivelse av 
verdiene som fi nnes i prosjektområdet 
(temakart, kvalitativ tekstlig beskrivelse 
og bilder). For tema landskapsbilde har 
en beskrivelse som er sterkt knyttet opp 
mot hoved-innfartsårene til sentrum 
og sentrumsområdet vært viktig fordi 
reiseopplevelsen er så sentral, men også 
en overordnet beskrivelse av områdene 
mellom innfartsvegene er tatt med. For de 
andre fagtemaene varierer det hvor relevant/ 
viktig det er å knytte beskrivelsen til 
hoved-innfartene og sentrum, men de fl este 
temaene har en verdivurdering knyttet både 
til innfartsvegene og områdene mellom. Med 
både en heldekkende (for prosjektområdet) 
og en innfartsfokusert beskrivelse mener 
vi at vi fanger vi opp de verdiene som er 
viktige å få beskrevet for alle temaene, og at 
de blir relevante og på et riktig nivå for de 
vurderingene som skal gjøres i senere faser.

å synligjøre hvorvidt alternativene har en 
negativ eller en positiv konsekvens relativt til 
0-konseptet.

Virkningene vurderes etter følgende skala:

Meget stor positiv konsekvens ++++
Stor positiv konsekvens  +++
Middels positiv konsekvens  ++
Liten positiv konsekvens  +
Nøytral    0
Liten negativ konsekvens  -
Middels negativ konsekvens --
Stor negativ konsekvens  ---
Meget stor negativ konsekvens ----

På bakgrunn av summering av +/- 
vurderingen av konseptene får de en 
innbyrdes rangering på en skala fra 1-5, der 
1 er best. Rangering gjøres både temavis 
og for temaene samlet. I den samlede 
vurderingen vektlegges temaene nærmiljø 
og friluftsliv og gåing og sykling mest siden 
disse temaene er behovsspesifi kke for denne 
KVUen. 
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De ikke prissatte temaene spiller en viktig 
rolle for menneskenes livskvalitet. Det 
gjelder opplevelsen av naturen, de estetiske, 
de kulturelle og de funksjonelle sidene som 
friluftsliv, nærmiljø, sykling og gange. Dette 
er kvaliteter som ikke lar seg beregne slik 
som trafi kkmengder, befolkningsvekst, 
arealbeslag osv.

De ikke prissatte temaene hvor verdiene 
ikke kan vises med en kroneverdi kommer 
lett i bakgrunnen for elementene som 
tallberegnes. Analysene der vi putter inn 
verdier og får ut en kroneverdi vektlegges 
ofte mer.

Verdiene som ligger i de ikke prissatte 
temaene er spesielt viktige fordi de skaper 
glede for dem som opplever dem. Hvorfor er 
vi så glade i de små sørlandsbyene som er 
bevart i gammel stil og de gamle, selvgrodde 
middelalderbyene i nedover i Europa? Det 
er noe med opplevelsen vi får når vi er i 
dem, noe med skala, rom, helhet, historiske 
assosiasjoner, ro.

Vi er ikke alltid oppmerksomme på verdiene 
som ligger i de ikke prissatte temaene. I 
mange tilfeller blir de tydeligere når vi mister 
dem, som i den moderne byutviklingen hvor 
vi etter hvert merker at vi har mistet noe 
underveis i moderniseringen av byene våre. 
Vi har laget effektive strukturer for å komme 
til og gjennom byene med bil. Det har gjort 
at vi nå har måttet begynne arbeidet med 
å reparere strukturene for fotgjengerne og 
syklistene som er de som på mange måter 
utgjør byens liv. 

I større byer i Europa og USA fi nnes det 
eksempler på at man omdisponerer 
motorveier til grøntareal for fotgjengere 
i bylivets navn. Hensynet til fotgjengerne 
prioriteres høyt når man planlegger hvordan 
byen skal utvikles.

I Hønefoss har man gjort et godt grep da 
hovedvegen gjennom sentrum ble forskjøvet 
for å etablere Søndre Torg. Gjennom fl ere 

tiltak for å gi fotgjengerne mer plass 
i gatebildet vil man kunne få utviklet 
samspillet mellom byens form og byens liv. 
Det vil bli enda et steg i positiv retning. 

En veg kan være kjedelig, interessant, 
forvirrende eller spennende. Alt avhenger 
av hva den reisende ser. Det dreier seg om 
opplevelsen av de visuelle omgivelsenes 
dominante karaktertrekk som understreker 
og gir forståelse av byen eller landskapet, 
spesiell natur og særegne kulturmiljøer.   

I dette prosjektet er hensikten å endre 
reisemønstret gjennom å få fl ere til å gå og 
sykle i stedet for å kjøre bil. Det betyr at 
det er nødvendig å påvirke adferden. Den 
Nasjonale sykkelstrategien for Norge sier at 
man kan anta at fl ere ville ha syklet dersom 
tilretteleggingen av de fysiske omgivelsene 
hadde vært bedre. 

Reiseopplevelsen kan påvirke adferden 
gjennom kvaliteten i de fysiske omgivelsene 
f.eks. gjennom opplevelsen av et vakkert 
hus eller landskap. Spesielle kvaliteter i 
reiseopplevelsen for fotgjengere og syklister 
kan på den måten få fl ere til å velge å gå 
eller sykle.

Reiseopplevelsen vil være forskjellig alt 
etter hvilket befordringsmiddel man bruker. 
Syklister vil f. eks. ha andre opplevelser 
enn gående og andre opplevelser enn den 
som kjører bil. Og passasjeren vil ha andre 
opplevelser enn sjåføren. For å få til den 
ønskede endrede adferden fra bil til sykkel 
og gange må man derfor planlegge så 
fotgjengere og syklister får mange gode 
opplevelser i løpet av reisen. Der dette går 
på bekostning av bilistens opplevelser må 
fotgjengere og syklister prioriteres.

Byen og landskapet oppleves i ulike 
hastigheter på sykkel, som fotgjenger eller 
i bil. Det vil si at opplevelsesdimensjonen 
har forskjellig skala. Utformingen må derfor 
dimensjoneres for lavere hastighet og større 
detaljrikdom for gående enn for bilister. Det 

Selvgrodde middelalderbyer i Europa gir gode opplevelser 

I Boston har man omdisponert motorveier til grøntareal for fotgjengere 

Situasjonsbeskrivelse
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betyr f.eks. at fotgjengeren har behov for 
fl ere og kortere utsikter enn bilisten. 

Reiseopplevelse på sykkel, som gående 
eller i bil, omfatter opplevelsen av vegens 
egenform og vegens omgivelser som er 
noe mer enn skiltbruk og beplantning. 
Denne måten å oppleve vegen på, er det 
motsatte av det klassiske landskapsbegrepet 
som er statisk og satt sammen av en serie 
komposisjoner som skulle bli sett fra ulike 
utsiktspunkter.

Appleyard, Lynch og Myer skriver i 
boken: «The View from the Road» at 
reiseopplevelsen kan sammenliknes med 
kunstarter som arkitektur, dans, musikk 
og kino, hvor de romlige sekvensene 
er som storskala arkitektur, fl yten er 
beslektet med musikk og kino, og 
bevegelsen kan sammenliknes med å være 
i fornøyelsesparker eller med opplevelsen 
til dansere, men sjeldent så kraftfullt. Eller 
at reiseopplevelsen kan være som å lese en 
fasinerende bok. 

Felles for disse kunstartene er at de er 
bygget opp omkring et tema, at de er 
inndelt i sekvenser med overganger og at 
de har høydepunkter. På samme måte kan 
man tenke seg at en vegrute bygges opp 
omkring et tema med sekvenser, overganger 
og høydepunkter. Temaene kan f.eks. være 
geologien i området vegruten går gjennom, 
eller det kan være historien eller kulturen 
knyttet til landskapet vegen er en del av. 

Sentrale punkter for reiseopplevelsen:
• Vegen skal formidle sekvenser med 

opplevelser av rike sammenhengende 
former til den vegfarende

• Det skal være kontinuitet, rytme, 
utvikling og kontraster med godt 
sammensatte overganger og balanse i 
bevegelsene

Opplevelseskvalitetene er knyttet til skiftning 
fra lys til skygge, kontraster mellom 
det lukkede og åpne rommet, utsikter, 
innrammede utsikter og fokalpunkter. 
Kvalitetene kan være formet av lys, 
farger og/eller overfl atebehandling og av 

vegkantdetaljer.

Også langs vegen gjennom skogområder og 
over åpent land, skal det være kontraster 
med variasjon i opplevelsene. Det kan f.eks. 
skje ved at man beholder eksisterende 
fenomener som enkelttrær, grupper av 
trær, mønster av hekker eller en spesiell 
terrengform. De kan stå alene eller man kan 
søke å knytte dem til vegetasjonsmønsteret.

De fysiske omgivelsene som påvirker 
reiseopplevelsen for fotgjengere og syklister 
ligger for en stor del langs eksisterende 
veger som går mellom boligområder og 
sentrum samt skoler og arbeidsplasser. 
De fl este av disse vegene er innfartene til 
Hønefoss sentrum. 
Vi har derfor lagt vekt på å beskrive 
situasjonen og opplevelsene langs 
innfartene til Hønefoss i denne rapporten. 
Beskrivelsen består av kart, tekst og bilder 
og angir omgivelser med både positive og 
negative opplevelser samt områder med 
forbedringspotensialer. 

I tillegg er det gjort en overordnet 
beskrivelse av viktige kvaliteter i områdene 
mellom innfartene. 

Negative visuelle elementer gir dårligere reiseopplevelse

Vakkkert hus og vegetasjon bidrar til en positiv reiseopplevelse
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Innfartene inn mot sentrum
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Landskapsbilde
Angrepsmåte
Et av prosjektets mål er at Hønefoss skal 
bli en attraktiv by for gående og syklende. I 
denne sammenheng er estetikken viktig da 
en av faktorene som kan få folk til å velge 
beina eller sykkelen er at omgivelsene er 
vakre og gir en positiv opplevelse.

Et viktig mål i prosjektet er å øke andelen 
gående, syklende og kollektivreisende. De 
alternative konseptene inneholder derfor en 
stor andel tiltak på eksisterende vegnett. Alle 
konseptene inneholder en grunnleggende 
del som handler om utvikling av eksisterende 
vegnett. I situasjonsbeskrivelsen for 
landskapsbilde er det derfor lagt vekt på 
å beskrive de aktuelle transportårene inn 
mot sentrum samt hovedgatene i bykjernen. 
Det er fokusert på eksisterende kvaliteter 
på strekningene, og hvor det er behov for 
forbedringer. Områdene mellom vegnettet er 
beskrevet på et overordnet nivå.

For landskapsbilde er det den visuelle 
opplevelsen av omgivelsene som er viktig. 
Opplevelsen av å gå eller sykle kan betraktes 
som en reise i sakte fart. Fordi farten er lav, 
får man mer tid til å absorbere inntrykkene, 
og for gående gjelder dette i enda større 
grad enn for syklende.  Reiseopplevelse 
er nærmere behandlet i innledningen til 
situasjonsbeskrivelsen.

Dette temaet har en mer detaljert beskrivelse 
av de visuelle forhold langs innfartsveiene 
til Hønefoss og i sentrum enn de andre. 
Tema landskapsbilde har ikke noe godt 
eksisterende datagrunnlag som kan 
stedfeste og gi informasjon om viktige 
verdier i samme grad som vi har for f.eks 
kulturminner, naturmiljø, naturressurser og 
til dels friluftsliv. Derfor har dette temaet 
fått lov til å ta noe mer plass enn de andre 
og inneholde mer detaljerte beskrivelser.
For å kunne være konkrete i beskrivelsen av 
verdier knyttet til reiseopplevelse, har vi også 
hatt behov for å gi plass til hele beskrivelser 
av konkrete strekninger i prosjektområdet. 

Overordnet beskrivelse
Hønefoss ligger i et stort overordnet 
landskapsrom med en skålformet 
hovedform. Byen ligger i bunnen av 
skålformen. Bunnen består av Tyrifjorden 
og et stort leirsletteområde med ulike 
småformer, bebyggelse og varierende 
vegetasjon/vegetasjonsmønster. Det 
bebygde sentrumsområdet er omkranset av 
en blanding av skog- og jordbruksarealer 
som bidrar til å gi byen et grønt preg.

Vegetasjonen i de større skogsområdene 
domineres av barskog med hovedvekt på 
gran, men det fi nnes også større områder 
med furuskog. I jordbruksområdene spiller 
vegetasjonsbelter langs eiendomsgrenser 
og bekkedrag en betydelig rolle som 
visuelle linjeelementer og avgrensende 
kulisser. Dette er vakre visuelle elementer, 
og på grunn av kulisseeffekten oppleves 
lauvskogsinnholdet som langt større enn det 
egentlig er (NIJOS 2005). Vegetasjonen er 
et viktig landskapselement i området både 
fordi den er vakker og fordi den bryter opp 
åpne jordbruksarealer og gir variasjon til 
opplevelsen.

Leirslettene er i stor grad dyrket opp, og de 
mange gårdene danner til sammen store, 
sammenhengende jordbrukslandskap. 
Likevel bidrar utallige randsoner, samt små 
og store skogteiger til å dempe det åpne 
preget (NIJOS 2005).  Dette gjør dessuten at 
skalaen på landskapet blir mindre og mer 
menneskelig. Området har fl ere storgårder, 
gjerne plassert på høyder i terrenget. 
Her består bebyggelsen gjerne av fl ott 
trearkitektur med tilhørende alléer.  

Begna og Randselva møtes i Hønefoss 
sentrum. Herifra fortsetter de i et samlet 
elveløp, Storelva, fram til Tyrifjorden.  
Storelva og Randselva har rolig fl yt og 
mange elveslynger, mens Begna har et 
rettere elveløp med fl ere stryk. Elvene og 
vegetasjonssonene rundt disse har stor 
betydning for byens særpreg.

Vegenes og gatenes 
karakter og kvaliteter
Hovedvegnettet i Hønefoss består av fl ere 
innfartsveger i en stjerneform som møtes 
i Hønefoss. Vegene går over i gater som 
danner en kvartalsstruktur i Hønefoss 
sentrum. Langs vegene ligger husene i noe 
avstand, og det er hager mellom vegen og 
husene. Langs gatene, derimot, går fortauet 
som regel inn mot bygningenes veggliv. 
Boligveger oppleves derfor generelt som 
grønnere enn gater som har et mer grått 
preg. Gatenes kvalitet er knyttet til god 
kvartalsstruktur og god arkitektur. Gater 
er derfor vakre på en annen måte enn 
boligveger. Noen gater kan likevel ha et 
grønt preg dersom det er plantet alléer eller 
trerekker eller det på annen måte er et stort 
innslag av trær. 

Vegetasjon bryter opp jordbruksarealer og gir variasjon til opplevelsen

På de neste sidene er det gjort en 
registrering og kort beskrivelse av 
eksisterende kvaliteter, gode opplevelser og 
variasjon langs de ulike vegene og gatene. 
Dette er kvaliteter som bør bevares og 
bygges videre på ved en framtidig utvikling 
av Hønefoss. Det er lagt vekt på grønne 
kvaliteter (vegetasjon) og bebyggelse med 
gode arkitektoniske kvaliteter. I tillegg pekes 
det på områder med manglende visuelle 
kvaliteter og opplevelse. Her er det behov for 
nye opplevelser og en estetisk oppgradering 
for å gjøre strekningen mer attraktiv for 
gående og syklende. 

I noen av boligområdene ligger vegen så 
nært bebyggelsen at det er vanskelig å legge 
en ny gang-/sykkelveg uten å redusere de 
visuelle kvalitetene.

Vegene/gatene er delt inn i ulike strekninger 
som vist på kartet på forrige side.
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Innfart 1

Strekningen starter ved E16 i Hvervenkrysset 
og avsluttes etter Kvernbergsund bru. 

Den ytre delen av strekningen går gjennom 
et skogholt, og er svært frodig. Etter hvert 
møter vegen næringsområdet ved Eik. Her 
er mesteparten av næringsbebyggelsen 
skjult fra vegen på grunn av et verdifullt 
vegetasjonsbelte. På en kortere strekning 
er det imidlertid ingen vegetasjon, og 
næringsområdet blir liggende eksponert mot 
vegen. Dette er utfl ytende asfaltområder og 
store bygg med dårlig arkitektur, noe som 
gir en negativ opplevelse sett fra vegen. 
Eksisterende vegetasjonsbelte mellom 
næringsbebyggelsen og vegen er viktig for 
den visuelle opplevelsen.

Etter næringsområdet kommer man etter 
hvert til Kvernbergsund bru. Det er her de 
viktigste visuelle kvalitetene på strekningen 
ligger, og det er særlig elva og den frodige 
vegetasjonen som gir området verdi. Det 
grønne området strekker seg fra Hønefoss 
videregående skole og avsluttes et stykke 
etter landingspunktet til brua på den andre 
siden. Skolen ligger i et grønt område med 
mange store trær, også ut mot vegen. Dette 
gir gaten et grønt preg som fortsetter videre 
fram mot brua. Fra brua får man et fl ott 
utsyn over elva med verdifulle kantsoner. 
Brua lander i et grøntområde på den andre 
siden, og hele strekningen mellom Hønefoss 
videregående skole og krysset Kongensgate/
Storgata har således viktige grønne 
kvaliteter. 

I tillegg til de grønne verdiene som er omtalt 
over, ligger det et spesielt vakkert hus i en 
stor hage rett før Rådhuset. Dette gir en 
positiv opplevelse, spesielt for gående som 
har tid til å oppfatte detaljene i omgivelsene. 
Det samme gjelder Eikeli skole som ligger i 
samme område. Også dette er en fi n bygning 
i grønne omgivelser, noe som bidrar positivt 
til opplevelsen på strekningen.

Den ytre delen av strekningen har et grønt og frodig preg

Næringsarealet på Eik er godt synlig fra deler av strekningen

Store trær ved Hønefoss videregående gir gata et grønt preg

Utsyn fra Kvernbergsund bru til elva med grønne kantsoner

Dagens situasjon
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Reiseopplevelse
Reiseopplevelsen langs innfart 1 kan 
deles inn i 3 hovedsekvenser. Den 
første sekvensen går gjennom et mindre 
skogsområde. Sekvensen byr ikke på de 
store høydepunktene, men den er heller 
ikke kjedelig. Terrenget og hvordan vegen 
kurver seg nedover mot sentrum er med 
på å gi en god opplevelse. Vegetasjonen på 
venstre side er ikke helt tett, og lys slippes 
inn mellom greiner og løvverk. Samtidig aner 
man at det er noe bak vegetasjonen, uten at 
man ser helt hva. Den brede gressrabatten 
mellom vegen og gangvegen bidrar til at 
profi let oppleves som nokså åpent selv om 
det er vegetasjon på begge sider. Sekvensen 
har et rolig og harmonisk preg.

Den andre sekvensen går forbi Eik 
næringsområde og fortsetter fram til 
parkområdet ved Hønefoss videregående. 
Denne strekningen er preget av dårlig 
arkitektur, utfl ytende arealer og lite 
vegetasjon. Sekvensen oppleves som rotete 
og gir en negativ opplevelse.

Den siste sekvensen går igjennom et 
område med mye vegetasjon og fl ere vakre 
bygg. Her er reiseopplevelsen svært god. 
Høydepunktet kommer der man krysser 
elva på Kvernbergsund bru. Her får man 
et vakkert utsyn mot et bredt og rolig 
vannspeil. De grønne og frodige kantsonene 
danner en fi n ramme rundt vannet. 

Hovedinntrykket av innfart 1 er for en stor 
del god, men den midtre delen trenger 
oppgradering. Her er det behov for en 
oppstramming og opprydding. I tillegg vil 
planting av vegetasjon gi en stor forbedring 
ved at den kan dempe negative elementer og 
stramme opp området.

Oppsummering reiseopplevelse:
• Rik på positive opplevelser
• Forholdsvis mange negative opplevelser
• Rik på variasjon
• Sekvenser med utydelige overganger

Vakkert hus og hage som gir en positiv opplevelse for dem 
som går forbi

Eikeli skole er vakker både på grunn av sin spesielle 
arkitektur og grønne omgivelser

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet
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Innfart 2

Strekningen avsluttes ved kjøpesenteret Kuben

Dagens situasjon
Strekningen starter der rv.35 kommer inn på 
E16 og avsluttes i krysset Holmboes gate / 
St. Olavs gate. 

På den første delen av strekningen går 
vegen gjennom jordbruksområder uten 
spesielle visuelle kvaliteter. Landskapet er 
fl att og åpent, og lange rettstrekninger gjør 
strekningen noe kjedelig. 

Den delen av strekningen som skiller seg 
positivt ut er boligområdet på Tolpinrud. Her 
ligger vegen som en rett gate gjennom et 
villaområde med store hager ut mot vegen. 
Strekningen har et grønt og trivelig preg.

Etter Tolpinrud ligger vegen langs jernbanen 
på en lengre strekning. Avstanden til 
jernbanen er liten, og master og ledninger i 
tilknytning til banen er visuelt forstyrrende. 
Området for øvrig består av et vanlig 
villaområde, men totalinntrykket blir dårlig 
på grunn av jernbanen med tilhørende 
utstyr.

Strekningen avsluttes ved at man får 
kjøpesenteret Kuben midt i mot i krysset 
Holmboes gate/ St. Olavs gate. 

Jordbruksområde med vanlige visuelle kvaliteter

Boligområdet på Tolpinrud har grønne kvaliteter

Opplevelsen av vegen preges negativt av jernbanen
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Reiseopplevelse

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet

Innfart 2 kan deles inn i fi re sekvenser. 
Den første sekvensen er forholdsvis fattig 
på opplevelser. Her går vegen gjennom 
et fl att, litt kjedelig og noe forringet 
jordbrukslandskap. Enkelte høyspentmaster 
og bygninger med dårlig arkitektur trekker 
også opplevelsen noe ned.

Den andre sekvensen går gjennom 
boligområdet Tolpinrud. Dette oppleves som 
høydepunktet på reisen. Her ligger husene 
med frodige hager ut mot vegen. Det er 
mange gode opplevelser i denne sekvensen, 
og en detaljrikdom som gjør at sansene til 
gående og syklende stadig blir stimulert. 

Den tredje sekvensen starter etter Tolpinrud. 
Her ligger vegen tett inn mot jernbanen 
et langt stykke. Profi let er lite vakkert, og 
reiseopplevelsen er negativ. I det jernbanen 
ikke lenger følger vegen, forandres 
reiseopplevelsen, og man befi nner seg i den 
fjerde og siste sekvensen. Denne består av 
et boligområde uten spesielle kvaliteter eller 
opplevelser, men har heller ingen elementer 
som gir negativ opplevelse.

Innfart 2 har ingen bygninger som utmerker 
seg spesielt. Hovedinntrykket av strekningen 
er at den er forholdsvis grønn, men det 
mangler noe vegetasjon i området ved 
jernbanen. Jordbrukslandskapet i starten av 
strekningen har lite variasjon, og vil kunne 
bli mer interessant dersom det plantes mer 
vegetasjon. 

Oppsummering reiseopplevelse:
•  En del positive opplevelser
•  Enkelte negative opplevelser
•  Forholdsvis rik på variasjon
•  Sekvenser med gode overganger

Et fl att, kjedelig noe forringet jordbrukslandskap

Dårlig reiseopplevelse langs jernbanesporet

Boligområdet på Tolpinrud gir gode opplevelser
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Innfart 3
Dagens situasjon
Strekningen starter i utkanten av 
Heradsbygda, går gjennom boligområdet 
fram til E16 og videre via Soknedalsvegen 
og Arnemannsvegen inn til sentrum. 
Strekningen avsluttes et lite stykke før 
Hønefoss bru.

Deler av boligområdet på Heradsbygda 
har et frodig preg, men en del steder er 
vegetasjonen sparsom. Området er derfor 
vurdert som middels grønt.
 
På den andre siden av E16 ligger 
mesteparten av strekningen i grønne 
omgivelser. Først  går vegen gjennom 
jordbrukslandskap og spredt bebyggelse. 
Landskapet heller svakt i retning Storelva, 
og vegen svinger seg mykt igjennom det 
bølgende terrenget. 

Litt lenger nede møter vegen middels 
tett bebyggelse. Her ligger dessuten 
pølsefabrikken Leiv Vidar. Bygget er stort 
og ikke spesielt vakkert, men de grønne 
omgivelsene demper inntrykket av bygget. 
Deretter går vegen gjennom et område med 
utfl ytende og lite pen bebyggelse. Siden det 
heller ikke er vegetasjon her, blir inntrykket 
dårlig. Strekningen er imidlertid kort. 

På den siste delen av strekningen ligger 
vegen langs elva. Elva har grønne kantsoner 
på begge sider, og samspillet mellom elvas 
vannspeil og kantvegetasjonen er svært 
vakkert. Også jernbanebrua som krysser 
både elva og vegen er vakker. Det samme 
gjelder det gamle stasjonsbygget som ligger 
rett ved landingspunktet til jernbanebrua. 

Rett før Hønefoss bru, ligger en fl ott, 
gammel teglsteinsbygning på venstre hånd. 
Bygget huser i dag Byggmakker, men har 
vært en del av Hønefoss Brug. Bygget er 
vakkert og gir positiv opplevelse, men det 
ligger i omgivelser som kler det dårlig. 
Utfl ytende asfaltområder med lager og 
parkeringsplasser preger området rundt 
bygget.

Deler av Heradsbygda har bare middels grønt preg

Vegen har utsikt til vakkert kulturlandskap

Pølsefabrikken ligger i harmoni med de grønne omgivelsene

Rufsete og utfl ytende bebyggelse
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Reiseopplevelse

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet

Reiseopplevelsen langs innfart 3 kan deles 
inn i fi re sekvenser. Den første sekvensen, 
fram til der vegen krysser E16, går igjennom 
boligområdet på Heradsbygda. Dette 
boligområdet har stedvis lite vegetasjon, 
og det er ingen hus som har spesielt god 
arkitektur. Sekvensen byr på opplevelser 
og synsinntrykk, men disse er ikke bare 
av det positive slaget. En høy mur midt i 
synsfeltet og vegrekkverk som skille mellom 
biler og myke trafi kanter bidrar til negativ 
opplevelse. Denne sekvensen trenger 
mer vegetasjon for å dempe de negative 
elementene og gi en bedre opplevelse.

Etter at man har krysset E6, kommer man 
inn i neste sekvens. Her skifter landskapet, 
og vegen slynger seg gjennom et bølgende 
kulturlandskap som heller slakt i retning 
elva. Området er variert både når det gjelder 
terreng og vegetasjon, og et gårdstun på et 
høydedrag gjør området til en interessant 
helhet. Her er utsikten fra vegen spesielt 
god, og sekvensen kan betraktes som et 
høydepunkt på reisen. 

Den tredje sekvensen går først gjennom 
grønne omgivelser uten spesielle 
opplevelser. Men strekningen gir ro og 
harmoni, og fungerer som en kontrast 
til jordbrukslandskapet man nettopp har 
passert. Den fungerer derfor som en fi n 
overgang til neste sekvens. På en kort 
stekning går vegen gjennom et område 
med rotete bebyggelse og reduserte 
visuelle kvaliteter. Innfarten som helhet 
tåler dette til en viss grad fordi det er så 
mange positive opplevelser både før og 
etter og fordi strekningen er kort. Det ligger 
imidlertid et stort potensiale for forbedring 
i dette området. Ved å plante vegetasjon, vil 
området kunne tilføres en bedre struktur, og 
negative elementer dempes.

Den siste sekvensen ligger langs elva, og 
har svært god opplevelse. Denne sekvensen 
framstår som et nytt høydepunkt på reisen. 
Her får man et nydelig utsyn mot vannspeilet 
og de grønne kantsonene. Den gamle 
jernbanebrua og stasjonsbygget krydrer 
opplevelsen ytterligere. 

Murer og vegrekkverk som gir dårlig opplevelse

Gammel fabrikkbygning i et ellers lite vakkert område

Elva, grønne kantsoner og en vakker bru, positiv opplevelse

Oppsummering reiseopplevelse:
•  Rik på positive opplevelser
•  Få negative opplevelser
•  Rik på variasjon
•  Sekvenser med gode overganger
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Innfart 4
Dagens situasjon
Strekningen starter ved E16 og 
fortsetter langs Hofsfossvegen fram til 
Soknedalsvegen. 

Denne strekningen har et grønt preg så å 
si hele vegen. Hoveddelen av strekningen 
ligger med boliger langs vegen, og hagene 
gir et grønt preg til vegen. En kort strekning 
går vegen gjennom jordbruksområder, og på 
deler kjører man gjennom mindre skogholt. 
Dette er med på å gi variasjon. Ytterst mot 
E16 ligger en eldre, godt bevart trebygning 
med fi n arkitektur.

Det mest negative elementet på strekningen 
er en kraftstasjon. I tillegg ligger jernbanen 
tett inntil vegen på en strekning. Men selv 
om avstanden mellom vegen og jernbanen 
er liten, er det ikke et stort visuelt problem 
fordi omgivelsene er så grønne.

Jorbdruksområde bryter opp og gir opplevelse 

Skogholt gir variasjon i opplevelse

Størstedelen av strekningen går igjennom grønne boligområder
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Reiseopplevelse

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet

Hovedinntrykket av reisen langs innfart 4 er 
positiv. Det er ingen tydelige sekvenser da 
mesteparten av strekningen går gjennom 
boligområder. Men opplevelsen er likevel 
forholdsvis variert. Boligområdene brytes 
nå og da opp av mindre skogholt, og på et 
sted passerer man et lite jorde. Strekningen 
gir stort sett et grønt og frodig inntrykk, og 
i starten av strekningen ligger et stort, eldre 
trehus som også bidrar positivt. 

Langs innfart 4 er det bare et kort stykke på 
midten og helt på slutten der opplevelsen 
er negativ. På midten av strekingen ligger 
vegen tett opp til en kraftstasjon. Denne 
er svært stygg. Etter kraftstasjonen 
passerer man et mindre næringsområde 
med noe mangelfull vegetasjon. Spesielt 
kraftstasjonen, men også næringsområdet, 
trenger mer vegetasjon for å dempe 
den negative opplevelsen. Det samme 
gjelder den siste delen av strekningen der 
vegen passerer et område med mindre 
boligblokker. 

Vegen følger elva stort sett på hele 
strekningen, men ligger for det meste i god 
avstand. Avstanden og det store innslaget 
av vegetasjon, gjør at man ikke ser elva i 
det hele tatt langs denne ruten. Stort sett 
er avstanden til elva for stor til at man kan 
få glede av den, men på en strekning mot 
slutten, før området med boligblokker, 
ligger elva ganske nært. Her vil en tynning av 
vegetasjonen mellom vegen og elva kunne gi 
fi n utsikt mot vannet.

Oppsummering reiseopplevelse:
•  Forholdsvis rik på positive opplevelser
•  Noen negative opplevelser
•  Forholdsvis rik på variasjon
•  Ingen tydelige sekvenser

Jernbanen ligger tett til vegen på en del av strekningen

Kraftstasjonen er et negativt visuelt element

Fint, eldre trehus
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Innfart 5
Dagens situasjon

Ytre del av Hønengata er preget av næringsbebyggelse og utfl ytende asfaltarealer

Strekningen starter der Hvalsmoveien og 
Ådalsveien møtes og går over i Hønengata.

Den første delen av strekningen består 
av boligområder uten spesielle kvaliteter. 
Deretter kommer en lenger strekning med 
næringsbebyggelse. Dette området er 
dominert av utfl ytende bebyggelsesmønster, 
dårlig arkitektur og stygge detaljer. 

Etter jernbanekryssingen skifter bebyggelsen 
igjen, og det er på nytt boligbebyggelse 
som preger gata. Den første delen består 
av trehus nært vegen og lite vegetasjon. De 
fl este av disse husenes arkitektur er ødelagt 
eller har redusert verdi, men det fi nnes 
enkelte fi ne hus innimellom. Den siste delen 
har et noe grønnere preg enn resten, men 
ikke nok til at området kan karakteriseres 
som særlig verdifullt.

Boliger tett opp mot vegen gir lite grønt

Boligområdet har et grønnere preg mot slutten av gata
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Reiseopplevelse

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet

Langs innfart 5 er reiseopplevelsen svært 
dårlig. Slik strekningen framstår i dag, er det 
lite trolig at noen vil velge å gå eller sykle så 
sant de ikke er helt nødt. 

Strekningen kan deles i to sekvenser. 
Den første sekvensen går gjennom et 
næringsområde som har dårlig arkitektur, 
store gråarealer, er nedslitt og totalt mangler 
struktur. Her er det utrivelig å oppholde seg 
eller bevege seg. Dersom dette området 
skal bli attraktivt for gående og syklende, 
må det gjøres store grep i forhold til 
arealutnyttelsen, og området må ryddes og 
strammes opp. I tillegg er det et stort behov 
for vegetasjon.

Jernbaneundergangen markerer et skille 
mellom to strekninger med noe ulik 
opplevelse. Den framstår derfor som en 
overgang, men er ikke særlig vakker, og er 
ingen god overgang.

Det fi nnes enkelte fi ne hus innimellom, men de fl este har en arkitektur som er ødelagt eller har redusert verdi

Den andre sekvensen framstår bedre, men 
heller ikke her er opplevelsen særlig god. 
Strekningen er oppgradert de siste årene 
ved at vegprofi let er strammet opp og det 
er etablert ny belysning. Hovedproblemet 
langs strekningen slik den framstår i dag, er 
at vegen er en mellomting mellom boligveg 
og gate. Den mangler de grønne kvalitetene 
til en boligveg samtidig som arkitekturen 
ikke er spesielt god. Vegen har et bredt 
profi l og skalaen står derfor ikke i forhold 
til den småskala bebyggelsen. I tillegg er 
arkitekturen til husene forringet ved at 
mange av husene er rehabilitert på en måte 
som ikke har ivaretatt husenes opprinnelige 
karakter.  

Oppsummering reiseopplevelse:
•  Mange negative opplevelser
•  Fattig på positive opplevelser
•  Lite variasjon
•  Sekvenser med mindre gode overganger
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Innfart 6
Dagens situasjon

Vakker bebyggelse i grønne sentrumsområder i Haugsbygd. Lysmaster med ledningsstrekk reduserer opplevelsesverdien

Strekningen starter ved Haugsbygd skole. 
På den første delen går vegen gjennom 
Haugsbygd sentrum. I tillegg til Haugsbygd 
skole ligger helsestasjonen, Vang skole og 
Haug kirke som perler på en snor langs 
vegen. Området er forholdsvis grønt, og har 
i tillegg viktige arkitektoniske kvaliteter som 
Haug kirke og den eldre delen av Vang skole. 
Dette er kvaliteter som det er svært viktig 
å ta vare på. Ledningsstrekk og nedslitte 
detaljer reduserer opplevelsesverdien på 
strekningen.

Etter sentrum av Haugsbygd, går vegen 
gjennom et boligområde med grønne 
hager før den avslutter i et åpent 
jordbrukslandskap. Denne strekningen har 
tun og gårder med gode arkitektoniske 
kvaliteter. Men det fi nnes også enkelte 
negative visuelle elementer som 
strømmaster i det åpne landskapet.

Fin arkitektur i samspill med grønne omgivelser

Haug kirke gir positiv opplevelse
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Reiseopplevelse

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet

Reiseopplevelsen på innfart 6 er svært 
god. Strekningen kan deles i to sekvenser 
med en overganssone. Opplevelsen av de 
to sekvensene er svært ulik, men begge 
byr på mange positive inntrykk. Den første 
sekvensen strekker seg gjennom Haugsbygd 
sentrum. Her ligger fl ere vakre bygg som 
Haug kirke, prestegården og den eldste 
delen av Vang skole, og rammen rundt 
bebyggelsen er grønn og frodig. Det fi nnes 
også noen mindre fi ne bygg og utfl ytende 
asfaltområder, men hovedinntrykket av 
sentrum er godt.

Etter at man har passert sentrum kommer 
en overgangssone med boligbebyggelse. 
Her er det er grønt og frodig preg, og 
strekningen fungerer godt som overgang 
til det etterfølgende jordbrukslandskapet. 
Dette jordbrukslandskapet framstår som 
en kontrast til sentrum og boligområdet 
man nettopp har passert. Her er landskapet 
åpent, men det er likevel rikt på opplevelser. 
Her er fl ere tun med tilhørende vegetasjon, 
og to av dem skiller seg ut som spesielt 
vakre. En strømmast i det åpne landskapet 
framstår som et negativt element, men 
er ikke nok til å endre det positive 
totalinntrykket av innfart 6.

Oppsummering reiseopplevelse:
•  Rik på positive opplevelser
•  Få negative opplevelser
•  Rik på variasjon
•  Sekvenser med gode overganger

Negative elementer i landskapet

Jordbrukslandskap med vakker bebyggelse og vegetasjon

Gårdsbebyggelse med god arkitektur og vakker vegetasjon
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Innfart 7
Dagens situasjon

Strekningen er preget av skog og spredt bebyggelse

Strekningen går langs Hadelandsvegen 
fra der bebyggelsen ved Haugsbygda tar 
til og strekker seg fram til Klekken Hotell. 
Mesteparten av strekningen går gjennom 
skogsområder med noe spredt bebyggelse 
innimellom. Mot slutten av strekningen 
ligger vegen inn mot et boligområde. Hele 
strekningen har et grønt preg.

På en liten del av strekningen passerer man et boligområde
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Reiseopplevelse

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet
Innfart 7 ender ved Klekken hotell

Reiseopplevelsen langs innfart 7 er preget 
av lite variasjon og opplevelse, og det fi nnes 
ingen tydelige sekvenser. Det er ingen 
negative opplevelser, men heller ingen 
som er spesielt positive. Reisen oppleves 
som noe intetsigende og er uten særpreg 
– strekningen kunne vært hvor som helst 
ellers i landet.

Omgivelsene er grønne hele veien, men det 
er lite skiftninger, og lite gjenkjennelige 
elementer som gir orientering og forteller 
hvor langt man er kommet på reisen. Det 
eneste er en kort strekning der et nytt 
boligfelt er synlig fra veien. Utsynet til dette 
boligområdet fungerer som et avbrudd på en 
ellers monoton strekning, men det er ikke 
særlig vakkert, og har således ingen positiv 
effekt bortsett fra at det gir noe variasjon og 
en mulighet for orientering. 

Oppsummering reiseopplevelse:
•  Få positive opplevelser
•  Ingen negative opplevelser
•  Lite variasjon
•  Ingen tydelige sekvenser
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Innfart 8
Dagens situasjon

Kryssingen av elva gir en positiv opplevelse

Strekningen starter der boligbebyggelsen 
møter skogen på vegen opp til Ringkollen, 
går ned til Klekken hotell, videre over 
jordene og ned til sentrum. Strekningen 
avsluttes med at vegen krysser elva og møter 
Hønengata.

Den øvre delen av strekningen går 
igjennom et boligområde med store tomter 
og mye vegetasjon. Deretter går vegen 
gjennom jordbrukslandskap på en lang 
strekning. Landskapet er stort og åpent, 
og den eldre gårdsbebyggelsen ligger godt 
synlig på høyder i terrenget. En stor del 
av gårdsbebyggelsen har gode visuelle 
kvaliteter, og det fi nnes eldre trær og annen 
vegetasjon som beriker opplevelsen. 

Den siste delen av strekningen går gjennom 
boligbebyggelse. Også her gir hagene 
et grønt preg. Deler av bebyggelsen har 
dessuten god arkitektur.

Rett før strekningen avsluttes ved 
Hønengata, krysser vegen elva i bru. 
Vannspeilet og de grønne kantsonene 
er svært verdifulle og viktige for byens 
karakter. 

Boligområde med store tomter og grønt preg

Vakkert jordbrukslandskap

Boliggate nært sentrum med god arkitektur og vegetasjon
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Reiseopplevelse

Reiseopplevelse Opplevelsesintensitet

Reiseopplevelsen langs innfart 8 kan deles 
i fi re sekvenser som alle har mange gode 
opplevelser. Den første sekvensen går 
gjennom et område som veksler mellom 
boligbebyggelse på store tomter, små 
jordbruksområder med gårdstun og enkelte 
skogholt. Sekvensen har fl ere gløtt og utsyn 
som er spesielt vakre, og her fi nnes store 
og spesielt fl otte solitærtrær. Sekvensen 
framstår som svært grønn og frodig, variert 
og opplevelsesrik. 

Den andre sekvensen går igjennom et 
jordbrukslandskap med duvende former 
og forholdsvis stor skala. Landskapet i seg 
selv er vakkert og gir en følelse av ro og 
harmoni. Flere gårdstun både langs vegen 
og på høydedrag lenger unna gir positive 
opplevelser. Den åpne strekningen framstår 
som en kontrast til de mer tettvokste 
sekvensene på hver side.

Den tredje sekvensen går gjennom et grønt 
og frodig boligområde. Vegen slynger 
seg nedover mot det fl atere partiet ved 
elvesletten nedenfor. Det er ingen hus som 
skiller seg spesielt ut i denne sekvensen, og 
ingen store høydepunkt. Men det er heller 
ingen negative opplevelser på strekningen, 
og nok av elementer å orientere seg etter.

Den fjerde sekvensen består også av 
boligbebyggelse på store, grønne tomter, 
men på denne strekningen er bebyggelsen 
eldre, og fl ere av husene skiller seg ut som 
spesielt vakre. Bebyggelsen og gata framstår 
helhetlig, men med mange vakre detaljer 
som gir variasjon. I denne sekvensen ligger 
vegen nede på fl aten og er forholdsvis rett 
både i horisontal- og vertikalplanet. Den 
framstår sånn sett som en kontrast til vegen 
som slynget seg nedover bakken i den 
foregående sekvensen.

Innfart 8 avsluttes ved at vegen krysser elva i 
bru. Elvekryssingen er et høydepunkt da man 
her får oppleve vannspeilet og de grønne 
kantsonene til elva i et vakkert samspill.

Totalt sett oppleves reisen langs innfart 8 

som svært god.

Oppsummering reiseopplevelse:
•  Rik på positive opplevelser
•  Få negative opplevelser
•  Rik på variasjon
•  Sekvenser med gode overganger

Vakker vegetasjon og fi nt utsyn

Vakkert jordbrukslandskap

Gårdstun som gir positiv opplevelse langs strekningen
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Sentrum
Hønefoss bru, Strandgata og 
Torvgata

Hyggelig bebyggelse og plassdannelse rundt Torvgata

I områdene på begge sider av Hønefoss bru 
bidrar både vegetasjon og vakker arkitektur  
til et visuelt svært godt miljø. Sør for brua 
ligger gamle, fl otte industribygg i murt tegl. 
Byggene ligger i sammenheng med elva og 
de grønne kantsonene, noe som øker den 
visuelle verdien. Fra brua er det fl ott utsyn, 
og herifra kan man se fossen når den ikke 
er tørrlagt. På våren er det stor vannføring 
her, men fordi vannet er regulert, blir fossen 
liggende tørr deler av året. En vannskulptur 
gir liv til området når fossen er tørr.

På den andre siden av elva ligger et 
parkområde og deretter en plassdannelse 
rundt Torvgata. Dette området består av et 
hyggelig småhusmiljø og en plassdannelse. 
Det er lite vegetasjon på selve plassen, men 
parkområdet i sør gir området et grønt preg. 

Vannskulptur - utsikt fra Hønefoss bru

Gamle fabrikkbygninger med estetisk verdi
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Storgata
Denne strekningen er forholdsvis kort. 
Den starter rett etter Kvernbergsund 
bru og fortsetter fram til Stangsgate. 
Strekningen har viktige arkitektoniske og 
grønne kvaliteter i begge ender, mens 
den på midten mangler slike verdier. Rett 
etter elvekryssingen ligger vegen inn mot 
et grøntområde med et fi nt, eldre bygg. I 
den andre enden ligger Høyskolen og et 
godt vedlikeholdt, eldre trehus i grønne, 
parkmessige omgivelser. 

Ut over dette er Storgata på den aktuelle 
strekningen preget av lite gjennomtenkt 
arkitektur, grå og utfl ytende arealer og lite 
grønt.

St. Olavs gate
Dette er en svært kort gate som strekker seg 
fra Holmboesgate til Norderhovs gate. På 
høyre side ligger kjøpesenteret Kuben, på 
venstre side trehusbebyggelse av varierende 
kvalitet. Strekningen har ingen spesielle 
visuelle kvaliteter.

Holmboes gate
Kuben kjøpesenter vender baksiden ut mot 
Holmboesgate. Fasadene er lite hyggelige, 
og kjøpesenteret fyller hele kvartalet. På 
motsatt side av gata ligger kontorbygg 
med tilhørende parkeringsarealer. Heller 
ikke disse er særlig fi ne, men et forholdsvis 
frodig belte med vegetasjon mot vegen 
bedrer situasjonen.

Norderhovs gate og 
Flattums gate
Denne strekningen går fra Stangstate til 
Soknedalsvegen via Norderhovsgate og 
Flattumsgate.

Den første delen av strekningen 
(Norderhovsgate) ligger mellom 
kjøpesenteret Kuben og det gamle fengselet. 
Her gir fengselet med sine parkmessige 
omgivelser en positiv opplevelse. Videre 

går gata gjennom et område uten visuelle 
kvaliteter før den går over i Flattumsgate. 
Her ligger vegen med fl ott, eldre arkitektur 
på begge sider av vegen. 

Første del av denne strekningen ligger langs 
kjøpesenteret Kuben. Kjøpesenteret har 
ingen god arkitektur, og bidrar ikke til en 
god opplevelse. 

Det gamle fengselet og området rundt 
dette er det området som har størst visuelle 
kvaliteter på strekningen. Den gamle 
bygningen spiller fi nt sammen med de 
grønne omgivelsene den ligger i. I tillegg 
ligger det to eldre, godt bevarte trehus på 
hvert sitt hjørne der Stangs gate krysser 
Storgata. Også disse gir positiv opplevelse 
på en ellers nokså nedslitt strekning.

Mot slutten av gata møter Stangsgate 
Kongens gate. Her er en trerekke som har 
estetisk verdi.

Kongens gate

Stangs gate

Gata strekker seg mellom de to bruene 
Kvernbergsund og Hønefoss bru. Det er få 
visuelle kvaliteter på strekningen. Unntaket 
er to kortere strekninger med grønne hager 
ut mot gata. Disse ligger omtrent midt på 
strekningen, og gir verdifulle grønne innslag 
på en visuelt problematisk strekning.

I begge ender framstår Kongensgate 
som svært stygg. I starten, rett etter 
Kvernbergsund bru, ligger vegen inn mot 
utfl ytende asfaltarealer. Bebyggelsen 
er sparsom og med dårlig arkitektur. 
Vegutstyr og detaljer i forbindelse med 
gata har dessuten en dårlig utforming og 
forfallent inntrykk. I den andre enden, før 
Hønefoss bru, ligger vegen inn mot store 
parkeringsarealer. Også dette er et estetisk 
svært vanskelig område.

Høyskolen og et fi nt, eldre hus i parkområde, Storgata Grå arealer og dårlig arkitektur i nedre del av Storgata

Vakker bebyggelse i Flattums gate

Store gråarealer ved Hønefoss bru, Kongens gate

Godt bevarte trehus i Stangs gate

Kjøpesenteret Kuben, Norderhovs gate

Det gamle fengselet med tilhørende park, Stangs gate

Stygge arealer ved Kvernbergsund bru, Kongens gate
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Mellomområdene er områdene mellom 
innfartsvegene. Disse områdene består av 
bebyggelsesområder, landbruksområder og 
noen mindre skogsområder.

Bebyggelsesområdene består av boliger og 
næringsbebyggelse og ligger i hovedsak inn 
mot sentrum. Boligområdene har stort sett et 
grønt preg, og enkelte steder, spesielt nært 
sentrum, består boligbebyggelsen av eldre 
trehus med høy arkitektonisk kvalitet. En ny 
vegtrase i boligområder vil kunne medføre 
skjemmende støyskjermer. Inngrep som for 
eksempel gang-/ sykkelveger i områder med 
god arkitektur vil dessuten i de fl este tilfeller 
virke negativt for landskapsbildet.

Terrenget rundt Hønefoss er preget av 
raviner. Lengst unna sentrum er terrenget 
fl atere, men når man nærmer seg elvene, 
er terrenget fl ere steder sterkt ravinert. 
Ravinene er bratte og ulendte, og det er 
svært vanskelig å lokalisere en ny vegtrase 
i slikt terreng uten at det får store negative 
konsekvenser for landskapsbildet. Ravinene 
rundt Hønefoss er stort sett bevokst med 
skog. Normalt er det lett å lokalisere en 
ny veg i et skogsområde fordi skogen gir 
forankring. Men på grunn av det ravinerte 
terrenget er dette områder eventuelle nye 
veglinjer bør holde seg unna.

Jordbruksområdene rundt byen er typisk 
for Hønefoss. Flere steder er dette vakre 
kulturlandskap med bølgende terreng, 
randsoner og vakre gårdstun. Disse 
områdene er sårbare for nye vegtraseer 
fordi de er åpne. Eventuelle nye vegtraseer 
bør derfor lokaliseres i ytterkanten 
av de åpne landskapsrommene som 
jordbrukslandskapet består av. På denne 
måten vil de kunne forankres i landskapet. 
De mange randsonene som deler opp 
jordbrukslandskapet er imidlertid viktige 
for opplevelsen. Disse er svært sårbare for 
inngrep.

Elvene Begna, Randselva og Storelva går 
gjennom fl ere av mellomområdene. Både 

Område B

Område A
Område A deles opp av Storelva som slynger 
seg dovent gjennom landskapet. På østsiden 
av elva er det stort sett bebyggelse, mens 
vestsiden er dominert av jordbruksområder 
og naturmark.

Bebyggelsen på østsiden av elva består av 
boligområder nærmest sentrum. Lenger ut 
mot E16 er det næringsbebyggelsen som 
dominerer. Boligbebyggelsen består av en 
blanding av eldre trehus og boliger av nyere 
dato, og dette området har et grønt og 
trivelig preg. Næringsbebyggelsen har ingen 
visuelle kvaliteter.

Området på vestsiden av elva består av 
jordbruksarealer på en stor, åpen fl ate. 
Denne fl aten ligger forholdsvis høyt og er 
omkranset av kraftige raviner på tre kanter, 
både mot elva i øst, men også mot nord og 
sør. Ravinene er kledd med skog, og det er 
svært bratt og ulendt her. 

Storelva har brede, grønne kantsoner på hele 
sitt løp igjennom område A.

Område B består av boligområder inn mot 
sentrum og jordbruksområder utenfor 
dette. I tillegg ligger Heradsbygda som 
en satellitt av boligbebyggelse midt ute i 
jordbrukslandskapet. Området brytes opp av 
jernbanen på fl ere steder.

Terrenget heller slakt i retning elva 
Begna, og er forholdsvis udramatisk i 
mesteparten av området. I den nedre delen 
ligger imidlertid noen bratte raviner som 
strekker seg på tvers av hele området. 
Det fi nnes noen mindre skogholt og 
randsoner i området, men ingen større, 
sammenhengende naturområder. Det er 
ravinene som har de største områdene med 
sammenhengende vegetasjon.

Mellomområdene vannspeilet og de grønne kantsonenene 
langs elvene er sårbare i forhold til inngrep.
Nedenfor blir de ulike mellomområdene 
beskrevet på et overordnet nivå. 

Vegetasjonsmønster i Hønefossområdet

Raviner i Hønefossområdet
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Område E

Område F

Område D deles opp av elva Begna. På 
vestsiden av elva er det bare et mindre 
landareal, og dette består for det meste av 
næringsarealer og industri tilknyttet elva. På 
østsiden er nesten hele området bebygd, det 
er bare et bredt belte med vegetasjon ned 
mot elva samt noen mindre grøntområder 
sentralt i området. Bebyggelsen gjør at 
området er strekt bearbeidet, og det er lite 
igjen av de opprinnelige ravinene, men ned 
mot elvebredden er de tydelige. I tillegg 
ligger det noen mindre, isolerte områder 
med raviner spredt rundt i området. Disse 
ligger som grønne øyer i det ellers bebygde 
landskapet.

Bebyggelsen består for det meste av 
boligbebyggelse, men det fi nnes også større 
områder med næringsbebyggelse. Denne er 
i stor grad lokalisert sør i området og langs 
Hønengata. Jernbanen går igjennom området 
og deler det i to.

Elva Begna har grønne kantsoner langs 
mesteparten av elveløpet gjennom området, 
men ved industriområdet nordvest i 
området, mangler den grønne bufferen mot 
elva.

Randselva meandrerer stille gjennom dette 
området og deler det i to. På vestsiden av 
elva og inn mot sentrum på østsiden er det 
bebyggelse. Denne består for det meste 
av boligområder, men det fi nnes et større, 

Også område F blir delt av Storelva. I 
dette området ligger elva som et skille 
mellom bebygde arealer på den ene siden 
og jordbruks- og naturområder på den 
andre. Arealene på vestsiden av elva vender 
inn mot sentrum, og er stort sett bebygd 
med boligområder og idrettsanlegg. På 
østsiden av elva fi nner man først et bredt 
belte med ravinelandskap som strekker seg 
gjennom hele området. Dette er det største 
området med raviner rundt Hønefoss, og 
også det området der ravinene har størst 
høydeforskjell mellom toppen og bunnen.
 
Ovenfor ravinene er terrenget fl atere, men 
likevel noe kupert på en duvende måte. Her 
er det stort sett jordbrukslandskap som blir 
brutt opp av mindre skogholt og randsoner.

Storelva har grønne kantsoner på hele 
sitt løp igjennom område F, men mellom 
boligområdene og elva er de noe smale og 
dermed ekstra sårbare.

Område C

Område D

Område C består for det meste av 
boligbebyggelse og noe jordbruksareal. 
Også her heller terrenget slakt i retning 
elva. Det er noen raviner sentralt i området, 
men de er mindre bratte enn i for eksempel 
område A.

Området har ingen større, sammenhengende 
vegetasjonsområder bortsett fra i nevnte 
ravinelandskap.

sammenhengende næringsareal i nordvest 
og inn mot Hønengata. 

Utenfor den sentrumsnære bebyggelsen 
ligger først et sterkt ravinert terreng som er 
dekket av skogsvegetasjon. Dette området 
er stort, og terrenget er svært bratt her. 
Ravinene følger retningen på elva og 
strekker seg så å si gjennom hele området. 

Ovenfor ravinene ligger et vakkert 
jordbrukslandskap med bølgende terreng, 
randsoner og mange fi ne gårder og tun. 
Helt ytterst i området, ved Haugsbygd, blir 
det igjen bebyggelse. Denne består for 
det meste av boligområder samt enkelte 
sentrumsfunksjoner.

Randselva har grønne kantsoner stort 
sett på hele strekningen gjennom område 
E, men der den ligger mellom elva og 
boligbebyggelsen er det nokså smalt. Disse 
kantsonene er derfor ekstra sårbare.
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Håndbok 140 beskriver temaet naturmiljø 
slik: «Temaet naturmiljø omhandler 
naturtyper og artsforekomster som har 
betydning for dyrs og planters levegrunnlag, 
samt geologiske elementer.»

Vegutbygging og trafi kk har gjerne store 
konsekvenser for det lokale naturmiljøet, 
både direkte og indirekte. En veg 
beslaglegger arealer og kan virke som 
en barriere som innskrenker habitatet til 
enkeltindivider, eller splitter medlemmer 
av samme populasjon. I tillegg kan 
nærområdene til vegen bli berørt via 
endringer i mikroklima og hydrologi, 
forurensing, støy og økt menneskelig 
aktivitet. Det er viktig å kartlegge hva 
slags naturverdier som blir berørt av 
vegprosjekter, slik at en kan minimere 
eller bøte for negative konsekvenser på 
miljøet og for å forhindre at svært viktige 
naturverdier går tapt. I Miljøstrategi for 
Statens vegvesen region sør (2009) er en av 
hovedmålsettingene at «Statens vegvesen 
region sør skal arbeide for en bærekraftig 
utvikling ved å forebygge og minimalisere 
veg- og trafi kksystemets negative virkninger 
for natur, miljø og mennesker».

Naturmiljø faller inn under en av de «ikke-
prissatte» temaene, og arbeidsgruppen 
for dette området har valgt å fokusere på 
innfartsårene inn til Hønefoss sentrum.  
Disse vil derfor beskrives i et eget avsnitt. 
For tema naturmiljø er det i tillegg 
hensiktsmessig å dele inn Hønefoss i elven 
samt de tre ulike områdene som dannes 
av elvens løp. Store deler av planområdet 
har blitt kartlagt for naturmiljø tidligere. 
Arbeidet har derfor nesten utelukkende 
blitt basert på allerede eksisterende data 
fra tidligere kartleggingsarbeider, i tillegg 
til visuelle befaringer og innsamling av 
informasjon fra lokalt kjente fagfolk. I senere 
planfaser blir det nødvendig med grundigere 
undersøkelser, særlig knyttet til elvene og de 
kalkrike områdene mot Oslofeltet. 

Naturmiljø i Hønefoss
Øst for elven ligger kalkrike åser tilhørende 
Oslofeltet med artsrik vegetasjon, mens 
nordvest for elven dominerer gneis-/
skiferbergarter og granitt. Begnaelva deler 
dette området inn i Eggemo-området 
og Heradsbygdområdet. Naturen i disse 
områdene består av hovedsakelig barskog 
og er mindre artsrike enn de kalkrike 
områdene, med færre rødlistefunn. Det som 
gjør disse områdene verdifulle er at de i 
liten grad er utsatt for store inngrep eller 
barrierer, hvilket er et viktig kriterium for 
noen arter, samt at de er habitat for visse 
rødlistearter knyttet til skog. Planområdet 
til denne KVU’en grenser mot fl ere viktige 
slike områder, men hovedtyngden av 
inngrep vil nok konsentreres rundt sentrum 
og de allerede bebygde områdene, dermed 
blir disse i hovedfokus. Her er det elven 
og elvebreddene som inneholder fl est 
rødlistefunn og prioriterte naturtyper, 
men Hønefoss har også mange viktige 
kvaliteter i form av grøntmiljø. Tett innpå 
og inne i selve sentrum fi nnes store hager 
og elvestrekninger med viltvoksende 
vegetasjon, og dette åpner for artsmangfold 
og verdifull natur som er lett tilgjengelig for 
bybeboerene.

Geologien i området kan deles i tre 
hovedtyper, som alle møtes omtrent ved 
Hønefoss by. I sørøst ligger Oslofeltets 
skifer og kalkstein, i nordvest grunnfjell og 
sørvest løsmasseavsettninger. Se Erikstad 
og Stabbetorp (1999) for en utdypende 
beskrivelse av geologien i området. 
Geomorfologien blir betegnet som svært 
interessant, både på grunn av den store 
variasjonen i berggrunn, men også på grunn 
av det spennende landskapet som den 
meandrerende elven har resultert i. Dette var 
en grense mellom hav og isbre for 10,000 år 
siden, og under issmeltingen førte dette til 
at grove partikler havnet der elvedeltaet er i 
dag med fi nere siltavsetting mot Krokskogen 
(Erikstad og Stabbetorp, 1999), se fi gur 
nederst til venstre. Hønefoss ligger også i 

Byen der øst møter vest

Kart over de ulike avsetningene i Hønefoss

Bilde tatt ved Hønefoss bru som viser at store deler av elvebredden har naturlig vegetasjon, selv midt inne i sentrum

Naturmiljø
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Biologisk mangfold og 
rødlistearter

møtepunktet mellom de kaldere og karrigere 
forfjellsområdene i nord og produktive 
lavlandsområder i sør. Dette bidrar 
ytterligere til variasjon i arter og habitater. 
Området ligger i boreonemoral sone med 
hovedsakelig barskog og noe edelløvskog på 
gunstig eksponerte partier. 

Sentrumsområdet ligger i et elve- og 
terrasselandskap med kroksjøer, elvesletter 
og elvekantskog samt områder med 
artsfattig furuskog. Sør for byen ligger 
svært verdifulle våtmarksområder knyttet til 
Storelva og Tyrifjorden. Haugsbygd ligger 
opp mot de kalkrike åsene i øst. Her har 
det lenge vært bosetninger som har dyrket 
marken. Tidligere jordbruk inneholdt ofte 
enger som ble slått en eller to ganger i 
året manuelt, og disse ble ikke gjødslet. 
Dette gir spesielle forhold for fl oraen, men 
grunnet forandringene i jordbrukspraksisene 
er planter knyttet til denne typen drift 
ofte sjeldne og truet. Særlig gjelder dette 
plantearter knyttet til slåttemark på kalkrik 
jord, og en del slike arter er registrert i 
Haugsbygdområdet. Disse artene kan være 
interessante i vegsammenheng, fordi en del 
trives i næringsfattige vegkanter som slås 
en eller to ganger i året, og tilrettelegging 
for en slik praksis kan være aktuelt i dette 
området. 

Heradsbygd ligger på vestsiden av byen, 
omgitt av skogområder, noen til dels 
inngrepsfrie. Planområdet for denne KVU’en 
ligger slik til at det ikke vil påvirke noen 
inngrepsfrie områder. Sør for Heradsbygda 
går Soknaelva, og her er det registrert 
elvemusling, samt at det er gjort noen 
interessante soppfunn i området. Det antas 
at det kan fi nnes en del sjeldne sopp, moser 
og lav i skogene bak Heradsbygda, men 
disse vil ikke berøres av dette prosjektet.

Dragehodeglansbille er en svært truet art og er kun funnet ved en håndfull lokaliteter i Oslo, Akershus og Buskerud, alle 
sammen knyttet til planten dragehode. Bilde hentet fra miljodirektoratet.no

Variasjon i jordsmonn, topografi  og 
mikroklima gir grunnlag for høyt 
artsmangfold i Hønefossområdet. Både 
elveløpene og de kalkrike områdene sørøst Kart over rødlisteregistreringer, naturvernområder og viktige naturtyper i Hønefossområdet. Innfartsveiene mot sentrum er 

markert i rødt. Naturtypene er beskrevet i Direktoratet for Naturforvaltning sin håndbok 13 «Kartlegging av naturtyper».

for Hønefoss utmerker seg med høyt 
biologisk mangfold, og dette er en hot spot 
for biologisk mangfold i Norge. Elveløpene 
representerer også viktige overvintrings- og 
beiteområder for fugl spesielt, og har tidvis 
en sjelden og rik fl ora langs elvebredden. 
Både elvemusling og edelkreps er registrert 
i elvene, sammen med en rekke andre 
vannkjære arter.  Elvemusling er en prioritert 
art i Norge, og er særlig sårbar ovenfor 
endringer i strømningsmønster, vannkvalitet 
og partikkelinnhold. Et fellestrekk mellom 
storparten av rødlistefunnene langs elven 
er at de tåler utbygging dårlig. Dette kan 
komme av ulike årsaker, men vitner om 
smale nisjer som takler lite svingninger i 
levekår og/eller sakte livsløp. Elvemusling 
kan for eksempel bli opptil 200 år gamle, 
men det tar til gjengjeld lang tid før de når 
reproduktiv alder. Slike arter bruker lang tid 
på å øke populasjonsstørrelsen sin dersom 
en forstyrrelse inntreffer, og blir dermed 
ekstra sårbare.

Det er vanskelig å avgrense økosystem, 
og dette gjelder særlig akvatiske system. 
Siden Hønefoss ligger oppstrøms 
fra ramsarområdet i Tyrifjorden, vil 
elveløpet gjennom byen også påvirke 
våtmarksområdene ved Tyrifjorden og 
kan anses som en del av det utstrakte 
økosystemet der. Det fi nnes en ørretstamme 
som trekker oppover randselva, og 
som kan være viktig for elvemuslingen. 
Elvemusling har en komplisert livshistorie, 
og er blant annet avhengig av å ha et 
larvestadium hvor de lever parasittisk på 
lakse- eller ørretgjeller før de utvikler seg til 
kjønnsmodne sessile individer. 

Sørøst for Hønefoss, rett sør for Haugsbygd 
er det kalkskog med en kalksjø der det er 
registrert et høyt mangfold og sjeldne arter.  
Disse er vernet gjennom naturreservater 
og landskapsvern-område som buffersone 
rundt dette igjen. Det er også registrert 
et stort antall rødlistede arter utenfor 
reservatene, og en av disse er den prioriterte 
arten Dragehode, som er funnet fl ere 
steder rundt Haugsbygd.  Dragehode er 
en prioritert art og er særlig knyttet til 
tørre, lysåpne og kalkrike områder, og kan 
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dermed også ofte fi nnes langs vegkanter 
(Stabbetorp, 2012). Dragehodeglansbille 
er en bille som kun er blitt funnet på 
dragehodeplanter i Akershus og Buskerud, 
og som antas å være svært sjelden og 
endemisk til Norge (Direktoratet for 
Naturforvaltning, 2010).  Denne billen er 
blitt funnet både på Haugsbygd (ved lokalitet 
Berg, men ikke ved lokalitet Haug) og Ultvedt 
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 2010). 
Nærmere Hønefoss er det blitt registrert 
fl ere rødlistearter knyttet til kulturmark, og 
disse trues særlig av utbygging, gjengroing 
og utvidet drift av kantsoner.

Skogområdene vest og nord for Hønefoss 
er ikke like artsrike, og de rødlistede artene 
i dette området er mer knyttet til skog 
og død ved. Heradsbygda avsnøres av 
jordbrukslandskap inn mot Hønefoss, og 
her er det blitt registrert Åkerrikser. Det er 
ukjent om disse fortsatt hekker i området, 
men dette er en sårbar art som bør vises 
spesielle hensyn. 

Prioriterte arter har spesielt vern som betyr 
at alt av uttak, skade eller ødeleggelse av 
artene er forbudt. Det er fylkesmannen 
som påser at dette blir fulgt, og som også 
kan gi dispensasjoner. Vernet inkluderer 
utbyggingsprosjekt som skader arten. 
Flere byggeprosjekt i området har blitt 
stanset på grunn av negative effekter 
på enten elvemusling eller dragehode. 
I 2011 fi kk Hønefoss fjernvarme avslag 
fra Fylkesmannen i Buskerud på søknad 
om å bygge ned et fjernvarmerør under 
Overmannsund bru, med begrunnelsen 
at dette ville ha negative virkninger for 
elvesystemet. Overmannsund bru ligger 
rett oppstrøms for en kjent lokalitet 
med elvemusling. I Jevnaker ble et større 
utbyggingsprosjekt truet da undersøkelser 
påviste dragehode i området (Ringbladet, 
2012).

Det er særlig fokus på elvesystemet i 
Hønefossområdet, da elvens meandrerende 
løp har skapt mange små, men viktige, 
områder for både dyre- og planteliv. Det 

Viktige naturtyper

Innfartene inn mot sentrum
Innfart 1

Innfart 2

Det er registrert en del rødlistede sopparter 
på Hvervenkastet(/moen) (hovedsakelig 
furufåresopp), men ellers er det gjort 
lite funn og observasjoner langs denne 
strekningen frem til Kvernbergsund bru. 
Denne brua krysser et område av Storelva 
klassifi sert som naturtypen kroksjøer, 
fl omdammer og meandrerende elveparti 
(E-03) med verdi «viktig». Her er det også 
registrert en rekke fugler, samt hvitpil – 
en rødlistet pilart knyttet til elvekanter. 
Pileartene knyttet til elv er gjerne de første 
som forsvinner i urbaniseringsprossen av en 
elv, og dermed en indikasjon på et «sunt» 
elveleie.

Det er ikke registrert noen rødlistede 
arter eller viktige naturtyper langs 
denne strekningen. Deler av strekningen 
preges av lite bebyggelse og dette kan 
være en korridor mellom byen/elva og 
skogområdene sørvest for byen, selv om E16 
og jernbanelinjen fungerer som barrierer 
langs samme strekning. 

er et rikt fugleliv langs elven, med gode 
overvintringsområder for andefugler 
og svaner blant annet. Inngrepsfrie 
innlandsdeltaer ansees som sjeldne, 
og deltaet mot Steinfjorden er et 
Ramsarområde. 

Det er avsnørt to kroksjøer fra elveløpet ned 
mot Steinsfjorden som begge er vernet som 
naturreservat. I tillegg til de eksisterende 
verneområdene knyttet til våtmarksystemet 
i dag har Fylkesmannen og direktoratet 
for naturforvaltning foreslått å utvide med 
fl ere verneområder i Tyrifjordområdet, 
men dette er fortsatt under behandling. To 
av de foreslåtte områdene faller innenfor 
planområdet til denne KVU’en: Hovsenga 
samt en strekning av Begnaelva ved 
Hensmoen. Den nye verneplanen ligger i dag 
til behandling i Miljøverndepartementet.

Livssyklus for elvemusling: 1. Spermer 2. Larvestadie 3. Unge elvemuslinger. Hentet fra bioforsk.no

Kroksjø med rikt fugleliv sør for Hønefoss
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Innfart 4

Innfart 5

Innfart 6

Innfart 7 og 8

Innfart 3

I skogområdene tett inntil Heradsbygda 
fi nnes fl ere svært viktige naturtypeområder 
med gammel barskog og sandåker. Her er 
det registrert fl ere sjeldne og rødlistede 
arter, særlig kjuker knyttet til gammel ved. 
Åkerrikse er registrert langs innfarten mot 
byen i 2002, men det er uvisst om denne 
arten fortsatt fi nnes og hekker i området. 
Store deler av strekningen ligger i en 
mosaikk av jorder og små skogholt, og 
denne typen landskap gir grunnlag for rikt 
artsmangfold. Nærmere byen møtes innfart 
3 og 4, og går her langs et naturtypeområde 
som blir nærmere beskrevet under innfart 4. 

Store deler av strekningen går inntil 
Begnaelva langs et område klassifi sert som 
naturtype E-03 og svært viktig. Dette er også 
et viktig område for fugl, med et høyt antall 
spennende arter registrert. Etter Movald er 
det en strekning med lite bebyggelse og mer 
naturlig vegetasjon, som gir god tilgang på 
elva for dyrelivet i området.

Denne strekningen fremstår som relativt 
kjedelig og grå fra et naturperspektiv. Den 
høyt trafi kkerte veien og de store områdene 
med parkeringsarealer og næringsbygg 
fremmer ikke naturverdier. Store fl otte hager 
i boligområdene langsmed veien veier i noen 
grad opp for dette, men det er ingen store 
verdier å rapportere om før en når Hønefoss 
bru. Her krysser veien møtepunktet mellom 
Begnaelva og Randselva idet de går sammen 
til å bli Storelva. I dette området er det 
registrert både elvemusling og edelkreps, 
i tillegg til at området er klassifi sert som 
naturtypen E-03 og ansett som svært vikitg. 
Lengre opp i Hønengata er det gjort et 
stort antall registreringer av fugl, mange av 
artene knyttet til vann. Dette antas å være 
feilregistreringer som kan ha vært ment å 
høre til i elveområdet ved Hønefoss bru eller 
et annet sted i Hønefoss. 

Det er registrert én artsrik vegkant i 
utkanten av Haugsbygd langs starten av 
denne innfarten (Nedre Auren), og i dette 
området fi nnes også Dragehode – en 
prioritert art. Det er fl ere rødlistede arter 
registrert i området knyttet til slåttemark, 
men ingen registreringer som er gjort 
i direkte forbindelse med veien. Det 
utelukkes allikevel ikke at det kan fi nnes 
sjeldne arter langs veien, da vegkanter ofte 
kan tilby lignende forhold som de gamle 
slåttemarkene. Nærmere sentrum ligger 
det et stort område klassifi sert som Gråor-
Heggeskog (F-05) og «viktig».  Vegen 
krysser over Randselva i et nytt «viktig» 
E-03 område oppstrøms for elvemusling 
lokaliteten. 

Det er funnet dragehodeglansbille i 
dragehodepopulasjonen ved Berg, altså like 
ved innfart 8. Ved Berg ligger også en rik 
kulturlandskapsjø vurdert som viktig da den 
benyttes som hekkelokalitet for sivhøne 
og har potensiale for høyt artsmangfold. 
Innfartene skiller seg ellers lite fra innfart 6.

Kart over de ulike innfartene inn mot Hønefoss sentrum

Randselva møter Begnaelva og går over til å bli Storelva
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I forbindelse med utarbeidelsen av 
Grønn plakat (Ringerike kommune, 
2000), har Ringerike kommune kartlagt 
grønnstrukturen i Hønefoss by. Dette 
tegner et bilde på hvor sammenhengende 
grøntområdene i sentrumskjernen er. 

Tilknytting er viktig fordi det øker størrelsen 
på et grøntområde, og dermed på området 
som arter kan boltre seg på (Vergnes 
m.fl . 2013). Et større område vil også ha 
potensiale for større diversitet i mikroklima 
og landskapstyper, og er lettere å fi nne samt 
lettere å overleve i. Dette gjør at størrelsen 
på sammenhengende grøntområder er med 
på å påvirke artsmangfoldet. I Hønefoss 
spiller elven en viktig rolle både som barriere 
mellom ulike slike lapper, men også som 
en korridor som knytter områder sammen 
via elvebredder med naturlig vegetasjon 

Grønnstruktur

Hønefoss ligger i et landskap med en mosaikk av skogholt og jordlapper. Disse består tidvis helt inn mot sentrum og skaper 
grunnlag for høy diversitet. Hentet fra Ringerike kommune sin grønn plakat 

På tross av veg og jernbane er det mye grønnstruktur langs innfart 2

gjennom store deler av sentrum og også til 
skog- og våtmarksområdene utenfor byen. 
Andre faktorer som påvirker artsmangfoldet 
er grad av forstyrrelser, slik som når en 
klipper gress eller holder krattvegetasjon 
nede. Ved middels grad av slike forstyrrelser, 
og gjerne med en viss variasjon, fi nner en 
ofte det største artsmangfoldet fordi dette 
gir levegrunnlag for et bredt spekter av arter 
(Niemelä 1999). 

Sjeldne og sårbare arter er ofte avhengig av 
ingen eller veldig lav grad av forstyrrelser 
og fi nnes derfor sjeldent i bymiljø. Siden 
disse gjerne er i fokus for biologiske 
registreringsarbeider blir artsmangfoldet 
i bymiljø ofte oversett. Hønefoss har 
potensiale for et høyt artsmangfold både 
fordi det er mange grøntområder i byen 
og god tilknytting mellom disse, men også 
fordi det er en liten by med kort avstand 
til rike naturområder og med mye naturlig 
vegetasjon.
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Innledning

Historisk skisse
Geologi og topografi 

Forhistorien
Gravfeltet på Veien

Kulturmiljø

Konseptvalgutredningen skal avklare 
forholdet mellom restriktive tiltak for 
biltrafi kken, satsing på
kollektivtrafi kk, gange og sykkel, 
stimulerende tiltak for å endre 
reisemiddelfordelingen, videre utbygging 
av hovedvegsystemet gjennom byen og 
forhold knyttet til arealbruk og utbygging i 
Hønefossområdet, og hvilke virkninger dette 
vil ha for kulturmiljøet.

Menneskers bruk av landskapet har gitt en 
rik natur- og kulturarv. Kulturarven gir oss 
verdifull kunnskap om steders historie og 
hvordan de har utviklet seg til det de er i 
dag. Gjennom historien kan vi lære mye om 
hvilke faktorer som påvirker stedsutvikling. 
Fokuset på hva som er viktig og hvilke 
verdier vi ønsker å ta vare på, er avgjørende 
for å lage planer som sikrer en god 
stedsutvikling. Byer og steder har oppstått 
i knutepunkter der viktige ferdselsveier 
krysses. Gatene har vært byenes 
hovedpulsårer, og har i tillegg til plassene 
vært sentrale sosiale arenaer. Samspillet 
mellom funksjon og form har gitt byene 
egenart og en gjenkjennelig struktur som er 
viktig for vår identitet og stedstilhørighet. 

Ringerikes geologi består av grunnfjell fra 
jordens urtid, skifer, kalkstein og sandstein 
fra kambrosilurtiden, vulkaner og lava 
fra karbontiden og løsmasser fra istiden. 
Området tilhører den nordlige delen av 
Oslofeltet og er representert ved den opptil 
1 500 meter tykke ringeriks-sandsteinen 
som ble avsatt i midten av silurtiden.

Geologien og topografi en er viktig for 
å forstå utviklingen av bosetningen. 
Berggrunnen er rik på fossiler fra 
kambrosilur. Ringerike har en mangfoldig 

topografi  som består av koller og åser 
dekket av store skogstrekninger. Mot sør 
er området relativt avslepent, og det fi nnes 
store jordbruksområder som består av 
løsmasser avsatt under siste istid. Mot nord 
hever landskapet seg med to korte fjellkjeder 
og får innslag av daler. I de lavereliggende 
strøkene mot sør ligger Nord-Europas 
største løssmasseavsetninger fra istiden. 
Disse går fra Eggemoens morenegrus til 
Steinslettas leiravsetninger. Løsmassene 
som ble tilbake danner jordbruksarealene 
i Ringerike. Karakteristisk og unikt for 
Ringerike er brekkåslandskapet av kalkstein 
i og rundt Tyrifjorden. Øst for Hønefoss 
stiger landskapet gjennom Haugsbygd, med 
storslått utsikt over Ringerike. Fra Klekken 
går det vei opp til Ringkollen i Nordmarka, et 
viktig turområde, sommer som vinter.

Storelva, som er en av Norges mest vannrike 
elvestrekninger, har gjennom årtusener 
byttet løp, der den snor seg gjennom 
landskapet ned mot Tyrifjorden. Gamle 
elvesvinger ligger i dag som kroksjøer og er 
nå våtmarksområder. 

Navnet Ringerike er satt sammen av de 
to ordene hringr (ring) og riki (rike eller 
landskap). Opprinnelsen skriver seg helt 
tilbake til de første navngitte kongene som 
bodde på Ringerike. Man tror at de første 
ringerikingene bosatte seg (i ring) rundt 
Tyrifjorden, og at dette kan ha med navnet 
å gjøre. De første faste bosettingene her 
går tilbake til år 3000-2000 f.Kr. Det er 
imidlertid uklart om Ringerike som sådan 
har vært et rike, i den betydning at folket 
som en gang i tiden bosatte seg her var 
å regne som et eget stammefolk med 
herredømme i området. Hringariki nevnes 
for første gang i skriftlige kilder på en 
runestein datert til ca. 1000-1050.

Det er gjort svært få funn fra steinalder 
i området. De funn som er gjort hittil er 
løsfunn, blant annet på Hval. En må likevel 
regne med at det har vært bosetting her 
i steinalderen også. Fra bronsealder og 
jernalder er det derimot store mengder Kulturlandskap sett fra Haugsbygd
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Man vet ikke når den første kirken ble 
bygget på Ringerike, men det er grunn 
til å tro at Ringerike var tidlig ute. Ifølge 
Snorre og andre kongesagaer hadde tidlig 
kristne konger som Olav den hellige og 
Harald Hardråde nær tilknytning til dette 
distriktet. Man må derfor kunne anta at den 
første kirken kan ha eksistert allerede på 
1000-tallet. Det er nærliggende å tenke at 
denne lå på Norderhov, både fordi denne 
kirken siden 1100-tallet åpenbart har vært 
den mest betydningsfulle, men også fordi 
det er funnet spor av et tidligere byggverk 
i tre på stedet. Ellers er det opplysninger 
om et kirkested på Tanberg. Haug kirke i 
Haugsbygd ble bygd omkring år 1200. Det 
er en steinkirke i romansk stil.

På 1300-tallet gikk det stedet vi i dag 
kjenner som Hønefoss under navnet 
Weienfoss. Det indikerer at fossen da var 
eid av storgården Weien (Veien). Dette 
fremkommer også i et gammelt diplom fra 
1337. 

Det var på landsbasis en sterk økning i 
folketallet gjennom middelalderen frem til 

Middelalder

Haug kirke. Foto: T. Bjørnstad

Sætrangfunnet. Foto: Kulturhistorisk Museum UiO

Oppenborgen er en befestning fra 
folkevandringstiden som består av to 
bygdeborger som ligger med 50-70 meters 
mellomrom, bare skilt av ei dyp kløft, 
inne på Oppenåsen, like ved den gamle 
ferdaveien oppover vestsiden av Ådalen. 
Borgene kalles Ormekula og Slotteberget, og 
har trolig sammenheng med Veien-feltet.

Gjermundsbufunnet viste seg å inneholde et 
av de mest betydningsfulle gravfunnene som 
er gjort i Norge fra vikingtiden. Gravhaugen 
ble oppdaget i 1943 og inneholdt en rik 
høvdingegrav fra siste halvdel av 900-tallet, 
der det bl.a. ble funnet en vikinghjelm, 
rester av en brynje, et praktsverd og 
spillebrikker. Hjelmen er den eneste i sitt 
slag som er funnet i en vikinggrav i Norden. 
Funnet var av en slik karakter at man trygt 
kan hevde at det må har vært en svært 
betydningsfull mann som lå i graven.

kulturminner, både bosetningsspor, 
gravhauger, bygdeborger og utmarksminner 
som kullgroper og fangstanlegg.

Veien-feltet er et av Østlandets største 
gravfelt med mer enn hundre gravhauger 
og fl ere hundre fl atmarksgraver fra eldre 
jernalder (500 f.Kr.-550 e.Kr.), men det er 
også gjort betydelige funn fra bronsealder 
(1800-500 f.Kr.) og yngre jernalder (550-
1050 e.Kr.). Det mest oppsiktsvekkende 
funnet arkeologene har gjort, var imidlertid 
funnet av stolpehull etter et ca. 8 x 47 m 
langt langhus, som siden er datert til ca. år 
50-70 e.Kr. Langhuset har blitt rekonstruert 
på nøyaktig samme sted det ble funnet og 
sto ferdig våren 2005. Deler av gravfeltet 
har blitt utgravd fl ere ganger. De mange og 
rike funnene tyder på at det har vært drevet 
handel her gjennom fl ere århundrer. 

Stavhella er et annet stort gravsted med 
mange gravhauger. Området ligger på 
Tanbergmoen, og inneholder et tjuetalls 
gravhauger og en rekke fl atmarksgraver. 
Haugene er trolig fra eldre jernalder, men 
det er også en rekke fl atmarksgraver der 
som trolig stammer bronsealderen. 

Sætrangfunnet er fra en dobbelgrav i en 
gravhaug, som tilfeldigvis ble oppdaget i 
1834 i umiddelbar nærhet av de søndre 
Sætrang-gårdene. Funnet er datert til 
omkring år 375. Gravgodset er blant de 
rikeste som er gjort i Norge fra romertid/
eldre jernalder. Funnet bidrar også til å 
understreke Sætrangs sentrale og meget 
betydningsfull posisjon på Ringerike og 
understreker teorien om at gården kan ha 
vært et høvdingsete. Haugen var ca. 20 
meter i diameter og omkring 4 meter høy. 
Midt i haugen fant man et dobbelt tømret 
gravkammer, som var svært rikt utstyrt. 
I søndre kammer fant man rester av en 
mann og en kvinne med deres personlige 
utstyr, deriblant 63,89 g gull i form av fem 
gullringer og ca. 900 perler av rav, glass 
og glassmosaikk, sølvperle, sverd, spyd, 
pilspisser, bronsespenner og spillebrikker. 
I nordre kammer fant man to glassbegre, 
5–6 spann av barlind, seks leirkar og et 
drikkehorn.
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Nyere tid

Svartedauden (1349). Gårder med navn på 
-rud ble trolig tatt opp i denne perioden. Det 
var ofte mindre bruk enn de som var etablert 
tidligere eller var beliggende i mer marginale 
områder. En del av disse ble liggende øde 
etter Svartedauden, men noen av dem ble 
tatt opp igjen som husmannsplasser på 
1600-, 1700- og 1800-tallet.

Befolkningen vokste gradvis i antall utover 
1600-tallet, og husmannsvesenet tok 
opp i seg mye av befolkningsøkningen. 
Etter hvert måtte også nye plasser ryddes. 
Husmannsplassene fra rundt 1800 ligger 
ofte i mer marginale områder for åkerbruk, 
på nordvendte og mer karrige steder langs 
fjorden og ved furumoene. Etter 1900 ble de 
tidligere husmannsplassene ofte utskilt som 
egne bruk. 

Grunnen på nordsiden av fossen tilhørte 
den tidligere storgården Hønen. Det var 
imidlertid først etter at sagbrukene begynte 
å dukke opp på nordsiden av fossen at 
hønefossnavnet dukket opp. Hønefossen 
bredte seg tidligere utover et område 
som var omkring tre ganger så stort som 
dagens foss. Fossen hadde opprinnelig en 
rekke mindre øyer og tre større nedløp, og 
fosseløpet var mye større og bredere. 
  
Det var oppgangssagene rundt Hønefossen 
som dannet grunnlaget for en by der. 
Man antar at de første sagene kan ha blitt 
bygget omkring 1620. Før dette var det 
møllekvernene som dominerte. I 1640 var 
det 6 sager i drift rundt fossen. Noen år 
senere var de blitt 18, men på det meste 
var det hele 23 sager der. Skulpturen 
«Oppgangssaga» er laget av kunstneren Knut 
Steen, og er plassert på oversiden av bybrua 
over fossen. Navnet («Hønen Fos») var i bruk 
på 1600-tallet og 1700-tallet. I dagligtale 
ble imidlertid stedet bare omtalt som 
«Sagene» lokalt, og først i 1914 formaliserte 
byens formannskap navnet Hønefoss slik 
det brukes i dag. Opprinnelsen til navnet har 
ingen ting med hønsefugler å gjøre, men en 
antar at det enten har med norrøn gudetro 
eller elvas topografi  å gjøre. Professsor Oluf 

Rygh sier i sitt verk «Norske Gaardnavne» 
(fra 1897) at man må se Hønen og Hov 
sammen for å fi nne opprinnelsen til navnet. 
Høn (som også kalles Ve) var sidegud til 
guden Ullr. Hønen gård ligger sentralt i 
et område som lokalt er kjent som «Hov» 
og «Ullerål», rett øst for Hønengata, noe 
som sterkt indikerer en gammel hedensk 
kultplass. Hønen har som sådan med stor 
sikkerhet blitt utskilt fra Hov en gang i tiden, 
og kanskje var dette hovet tilegnet nettopp 
guden Høn. 

Den opprinnelige bybebyggelsen var på 
nordsiden av fossen. På andre halvdel 
av 1800-tallet var det fl ere branner i 
trehusbebyggelsen på nordsiden, og i 
en storbrann i 1870 brant store deler av 
bebyggelsen ned. Dette førte til at det 
det ble vedtatt at byen for ettertid skulle 
utvikles på sørsiden av fossen. Det er på 
sørsiden byens handelssentrum ligger i dag. 
Hønefoss bru forbinder bydelene Nordsiden 
og Sørsiden.  Til daglig kalles den Bybrua, og 
sto ferdig til byens 100-års jubileum i 1952. 
Billedhuggeren Ståle Kyllingstad laget de 
to iøynefallende bjørnene som står på hver 
sin side av nordenden av brua. Brua er ei 
bilbru med tre kjørefelt, samt fortau i begge 
retninger. Det har imidlertid stått mange 
bruer der før denne. 

Gjennom de siste hundreårene har 
gatene endret rolle og karakter i bybildet. 
Utviklingen av transportteknologi har gjort 
at viktige trafi kkårer er lagt utenom byene, 
og ført til et veilandskap preget av fart og 
effektivitet. 

Riddergården

Sørsiden sett fra Riddergården



44 KVU Ringerike - Ikke prissatte virkninger

Den ble etablert da Stortinget i 1893 vedtok 
å erverve området som eksersérplass 
for Ingeniørvåpenet. Hvalsmoen leir 
inngår i Forsvarets landsverneplan. 9 av 
bygningene er fredet, det er depoter, 
ammunisjonsmagasin, befalsmesse og 
spisshytter fra 1893/94, samt magasiner 
for bromateriell fra 1915 og en ridehall fra 
1940. 

Innenfor det som i dag regnes som 
bykjernen er det fl ere kulturhistorisk viktige 
kulturmiljøer fra ulike epoker. Stortinget 
vedtok i 1863 å bygge Randsfjordbanen. 
Hønefoss stasjon inngår i Jernbaneverkets 
landsverneplan. Stasjonsbygningen og 
privet er vernet. I verneplanen heter det at 
stasjonens plass i byplanen skal styrkes. 

Hønefoss har tre nasjonalt viktige 
kulturhistoriske bymiljøer: Follumåsen, 
Jugendgårdene og Løkka. Jugendgårdene er 
en sentral del av Hønefoss sentrum med høy 
verneverdi. Historien strekker seg tilbake til 
byens første år. Gateløpet viser tydelig at 
det har kommet til før den regulerte byen 
ble anlagt, mens bebyggelsen i hovedsak 
er nyere. Her er fl ere store bygårder i 
jugendstil med en høy grad av autentisitet 
og høy arkitektonisk og kunstnerisk 
verdi. Bygningene viser variasjon innenfor 
stilperioden. De nybarokke jugendgavlene på 
utvidelsen av Hønefoss Brugs sliperi er blitt 
et symbol for Hønefoss. 

Løkka er et helhetlig villaområde fra 
perioden 1911 – 1930, fullstendig uten 
nyere boliger eller andre bygningstyper. 
Mange bygninger har en høy grad av 
autentisitet. De fl este bygningsmessige 
endringer består i utskifting av 
bygningsdeler, delvis til kopier. Tilbygg 
og påbygg fra seinere tid er det svært 
få eksempler på. Den store andelen av 
arkitekttegnete boliger er interessant og 
øker vurderingen av området som nasjonal 
interesse. Området er typisk for boligstrøk i 
byer og større tettsteder, men skiller seg noe 
ut ved den store utstrekningen. Follumåsen 
er eksempel på byggefelt med etterkrigs 
byggmesterfunkis, med utbyggingsperiode 
fra 1947 til 1952. Området har i dag et 

Haugsbygd og Norderhov er de områdene 
innenfor planområdet som har høyest tetthet 
av fornminner, i tillegg til det store gravfeltet 
på Veien. I Haugsbygd ligger uvanlig mange 
gravhauger og gravfelt, og fl ere funn fra 
disse vitner om at området har vært svært 
viktig i tidligere tider. 

Ringerike har mange nåværende og tidligere 
storgårder, og fl ere innenfor planområdet, 
blant annet Tanberg, Hverven, Follum, 
Oppen, Hallum, Nærstad, Viul, Vesteren, 
Klekken og Gjermbu.  Mange av disse er 
stykket opp i fl ere bruk i dag, og områder 
er lagt ut til boligformål. Men fortsatt består 
noen av de gamle storgårdene relativt intakt, 
som Tanberg, Oppen, Nærstad og Viul. De 
eldste og mest kulturhistorisk verdifulle 
bygningene fi nner vi ofte på de gamle 
gårdene. 

Haug kirke er en langkirke fra omkring år 
1200 i Haugsbygd. Kirken er bygd i stein 
i romansk stil og har vesttårn med spir. 
Kirkestedet omtales i skriftlige kilder fra 
1361 og i biskop Eysteins jordebok fra 1395. 
I sistnevnte kilde refereres det imidlertid til 
en trekirke, så man antar at det før denne 
kirken må ha stått en tidligere stavkirke 
der, eller i umiddelbar nærhet. Den gamle 
Kongeveien går fra Tanberg og nordover til 
Sætrang, deretter via Haugsbygd og videre 
nordover. 

Galgefurua på Tanbergmoen står som 
et historisk vitnesbyrd over den tiden 
da det fortsatt var dødsstraff i Norge. 
Her ble den siste offentlige avrettingen 
utført på Ringerike. Stedet rundt furua 
var tidligere også kjent som Jensebråten 
eksersérplass. Der holdt den 2. Akershusske 
Infanteribrigade til i nærmere 50 år, før den 
ble fl yttet til Helgelandsmoen i 1868. 

Av andre viktige nyere kulturminner utenfor 
bykjernen er Hvalsmoen leir. Her er fl ere 
bygninger fredet. Hvalsmoen leir er en 
nedlagt militærleir like nord for Hønefoss.  

Dagens situasjon
Generelt

Gravhauger ved Haug kirke

Storgården Oppen
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helhetlig preg og stor grad av autentisitet 
i eksteriørene. Som bymiljø er området på 
Follumåsen en viktig dokumentasjon av 
boligbyggingen som fulgte med industri-
utviklingen i Hønefoss rett etter andre 
verdenskrig. 

Inne i bykjernen ligger også Riddergården, 
en løkkegård fra 1780-tallet. Riddergården 
kalles en løkkegård fordi bygningsmassen, 
som består av en rekke lave bygninger i laft, 
ligger rundt et naturlig gårdstun. Gården 
ligger på Nordsiden i Hønefoss, der den 
opprinnelige bybebyggelsen vokste fram på 
1700-tallet og framover, like ved Nordre 
torv. 

På Sørsiden ligger Hønefoss hjelpefengsel, 
bygget i perioden 1862–1864 og framstår 
i dag som et fredet kvartal med svært 
sentral beliggenhet i sentrum av Hønefoss 
i Storgata. Fengselets hovedbygning består 
av en lav halvannenetasjes trebygning med 
sadeltak i senempirestil, med innslag av 
sveitserstil. Opprinnelig var taket utstyrt 
med arker, og fengselet var okerfarget, men 
i 1913 ble de originale fargene overmalt i 
hvitt og grått.

Villa i verneområdet Løkka

Jugendhus i verneområde 7 Helgesbråthen 

Funkisboliger i Follumåsen

Strandgata med Riddergården til høyre

Hønefoss gamle fengsel

Jugendgavlene på Hønefoss Brug
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Kulturverdier i Hønefossområdet



47KVU Ringerike - Ikke prissatte virkninger

Innfartene inn mot sentrum
Bortsett fra inne i bykjernen, er det svært få 
viktige kulturminner som ligger tett inntil 
innfartsveiene. 

Nedenfor er kulturminnene langs de ulike 
innfartsvegene beskrevet. Kart som viser 
innfartsvegene er vist i innledningen til 
situasjonsbeskrivelsen.

Langs Osloveien ligger fl ere kulturhistorisk 
viktige bygninger. I Arnegårdsbakken 
ligger Brennerigården. Den ble oppført 
i Nordre park i 1855, revet i 1934 og 
gjenoppført her. I Osloveien 32 ligger 
en bolig fra 1920-årene. I Osloveien 10 
ligger Regimentsgården, et næringsbygg 
i etterkrigsfunkis fra 1950-årene, tegnet 
av arkitekt Ola-Petter Hjort. Nærmere 
brua ligger Eikli skole, søndre del i 
etterkrigsfunkis er tegnet av arkitekt Per 
Ørnulf Øien i 1959. I Osloveien 1 ligger 
Ringerike rådhus, tegnet av arkitektene 
Arneberg & Paulsson, oppført etter 
kommunesammenslåingen i 1964. I 
Osloveien 3 ligger to boliger fra første del 
av 1900-tallet. Disse inngår i Ringerike 
kommunes verneområde 1, Eikliveien, som 
er regulert til bevaring.  

Innfart 1

Innfart 2

Innfart 3

Innfart 4
Langs Askveien ligger Ollebakken, utskilt 
fra Øvre Eikli. Huset er gammelt, og påbygd 
i sveitserstil rundt 1890. På sørsiden av 
Askveien, mellom Ringerike folkehøyskole 
og Fredrik Brochs vei, ligger Ringerike 
kommunes verneområde 7 Helgesbråthen, 
som er regulert til bevaring. Verneområdet 
omfatter hovedsakelig bygninger langs 
Blomsgate med tilhørende stikkveier, og 
strekker seg nesten helt bort til Storgata, 
men kun vestre del av verneområdet ligger 
inntil Askveien.  Boligene er i ulike stilarter, 
fra dragestil, sveiterstil, jugendstil, funkis og 
etterkrigsfunkis.

Langs denne innfarten ligger fl ere viktige 
kulturminner. Fra Oppen og ned mot 
Heradsbygdsveien strekker det seg et 
fornminneområde under dyrket mark som er 
automatisk fredet. Det er et bosetnings- og 
aktivitetsområde med blant annet stolpehull 
og kokegroper. På sørsiden av veien ligger 
gården Wexhall med våningshus i jugendstil. 
Like inntil veien ligger et bolighus fra tidlig 
1800-tall.  

På Veien ligger gården Veien, opprinnelig 
en vín-gård, som for lengst er delt. Gården 
er også kjent som Weien, Veigin og Veigini 
blant annet fra kongesagaene. Opprinnelig 
ble gården skilt ut fra en tidligere gård 
Ve. Her ligger et av Østlandets største 
gravfelt med fl ere hundre gravhauger og 
fl atmarksgraver fra bronsealder og jernalder. 
Her er også funnet spor etter et langhus, 
som er rekonstruert.  Fra Veien til Hønefoss 
stasjon går det en gang/sykkelvei på 
sørsiden av veien. Denne inngår i Statens 
vegvesens landsverneplan og er fredet. 
På nordsiden av veien ligger Follumåsen, 
et nasjonalt viktig kulturmiljø i by, som 
er eksempel på byggefelt med etterkrigs 
byggmesterfunkis, med utbyggingsperiode 
fra 1947 til 1952. Hønefoss stasjon inngår 
i Jernbaneverkets landsverneplan med fl ere 
ulike bygninger.  Stasjonsbygningen og 
privet er vernet.

I Hoffsfossveien 116 ligger Glederud, som 
var plass under Follum. Det er en ukledd 
laftebygning fra første del av 1800-tallet, 
forlenget, og med påbygd 2.etasje. På andre 
siden av krysset ligger Follum skole, som ble 
i oppført 1898. 

Rådhuset til venstre, Regimentsgården i funkisstil til høyre

Bolig i verneområdet Helgesbråthen

Gravfeltet på Veien

Gang/sykkelveg langs fv.35, fredet

Ollebakken

Bolig på Wexhall i jugendstil. Til høyre tidlig 1800-tallshus

Hønefoss stasjon

Glederud

Innfart 5

Langs Hønengata ligger mange 
kulturhistorisk viktige enkeltbygninger, i 
tillegg til Ringerike kommunes verneområde 
10 Holttangen, som er regulert til 
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bevaring. I dette verneområdet er fl ere 
store villaer i ulike stilarter: dragestil, 
sveitserstil, jugendstil, art nouveau, og 
1920-talls klassisisme. Av de øvrige 
bygningene som ligger langs Hønengata er 
Grindastua i Hov allé 1, den eldste. Huset 
er en tømmerfl øterbolig oppført i 1830. 
Hønengata 55 er også et gammelt hus, 
som ble påbygd siste del av 1800-tallet. 
Ellers er det enkeltbygninger/boliger i 
etterkrigsfunkis, jugendstil og sveitserstil. 
Fagerheim i Dronning Ragnhilds vei 6, 
er et forretningsbygg i sveitserstil, bygd 
2.halvdel av 1800-tallet. Det var opprinnelig 
et gårdsbruk. Hønengata 65 og 70 er 
forretningsbygg i funkisstil, bygd rundt 
1950. I Hønengata er og et tankanlegg fra 
begynnelsen av 1900-tallet, og en tidligere 
trevarefabrikk, bygd i Jugendstil. 

Innfart 6

Sentrum

Innfart 7

Innfart 8

I Haugsbygd er det svært mange 
fornminner, spesielt gravhauger. Noen av 
disse ligger nært inntil veien. Ved Haug 
skole, på andre siden av veien, ligger 
et gravfelt. Haug middelalderkirke med 
kirkegård og gravfelt ligger inntil veien. Like 
ved kirken ligger Holmstua fra 1800-tallet. 
På Enger er låve og kårstue fra tredje 
kvartal av 1800-tallet. Våningshus og låve 
er i sveitserstil. Nærmere Klekkenveien, på 
Bjerkely, ligger et gravfelt på sørøstsiden av 
veien. 

Ved Smeden, på gården Gjermbu, ligger et 
stort gravfelt fra jernalder. På Gjermundbo 
er hovedbygning fra første halvdel av 
1800-tallet, mens fjøs, låve og stabbur er fra 
tredje kvartal av 1800-tallet. 

På gårdene Berg er det fl ere gamle 
bygninger, blant annet to hovedbygninger 
fra 1700-tallet og fl ere hovedbygninger 
og uthus fra 1800-tallet. Langs 
strekningen ligger det fl ere gravhauger. På 

Sætranggårdene er det også fl ere gamle 
bygninger, blant annet en kårbygning 
fra 1700-tallet, og gravfelt fra jernalder. 
Ringerike kommunes verneområde 9 
Vesterntangen, som er regulert til bevaring, 
inneholder Den katolske kirke, byggemeldt 
1954, i mykfunkis/etterkrigsfunkis, tegnet 
av arkitekt Eindride Slåtto. Her ligger også 
fl ere boliger i jugendstil. På andre siden av 
broen, i Nygata 7, ligger kjøpmann Anders 
Frøishovs butikk/bolig fra siste kvartal av 
1800-tallet i stilarten historisme. Kvisten er 
innredet i 1911. 

Inne i bykjernen er det fl ere viktige 
kulturmiljøer. Først og fremst Løkka 
og Jugendgårdene, som er av nasjonal 
verdi. Jugendgårdene er en sentral del av 
Hønefoss sentrum. Hønefoss er en av få 
byer i Norge der det ble bygd mange hus 
i jugendstil. Jugendperioden falt sammen 
med oppgangstid i byen, noe som resulterte 
i fl ere gode eksempler på denne stilarten. 
Valmtak og mansardtak var vanlig. Buer og 
bølgende linjer med blant annet plantemotiv 
gikk igjen i arker, gavler, vindusomramming 
m.m. Mest karakteristisk er kanskje 
bruken av småruter i de øvre rammene i 
krysspostvinduet. I Jugendkvarteret ligger 
også Hønefoss fengsel, som er fredet. Disse 
inngår i Ringerike kommunes verneområde 6 
Storgata/Søndre torg/Stabells gate/Øya. 

Løkka, verneområde 3, ligger inntil Kongens 
gate, og er et helhetlig villaområde, 
bebygget i perioden 1911 – 1930. De 
fl este bygningene i området er preget av 
jugendstilen og 1920-tallets klassisisme. 
Her er også et fåtall sveitserstilshus fra 
slutten av denne stilperioden. Mange 
bygninger har en høy grad av autentisitet 
og det er en stor andel av arkitekttegnete 
boliger. Sørvest for Løkka ligger 
verneområde 2, Sundet, med 1700-talls 
bygninger. 

I Kongens gate ligger også fl ere 
verneverdige enkeltbygninger, blant annet 
den videregående skolens gymnastikksal i 

Follum skole

Hønengata, del av verneområde 10 Holttangen
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etterkrigsfunkis (Stangs gate 9), en bolig i 
Art Nouveau/ Jugendstil, oppført år 1900 
i Kong Rings gt.12 og en forretningsgård 
i sveitserstil fra 1899 i Kirkegata 4. Her 
er også et bolig-område, som inngår i 
Ringerike kommunes verneområde 4, 
Kong Rings gate/Sibberns gate. Her ligger 
blant annet Løchens gård, Kirkegata 9, 
en forretningsgård med sidebygning 
oppført 1896 i sveitserstil. Verneområde 
5 Hofgaardsgate, ligger nord for Hønefoss 
kirke og inneholder bygninger i ulike 
stilarter.  

I sentrum, mellom fv35 og Storelva, ligger 
Ringerike kommunes verneområde 7, 
Helgesbråthen. Dette er et boligområde fra 
begynnelsen av 1900-tallet som er regulert 
til bevaring (se omtale under innfart 2). Her 
ligger også en automatisk fredet gravhaug. 
Innenfor sentrum ligger fl ere gravhauger. 

På Nordsida inngår området Blyberghaugen 
i Ringerike kommunes verneområde 8, 
som er regulert til bevaring. De fl este 
bygningene i Torvgata og Strandgata er i 
sveitserstil. I Hønengata ligger Hønefoss 
skole fra 1891, ombygd i nyklassisistisk stil 
i 1923. Langs Hønengata ligger også fl ere 
viktige enkeltbygninger, blant annet et svært 
gammelt hus med uthus i nr.8, tvers overfor 
skolen. 

Den katolske kirken inngår i verneområde Vesterntangen

Enger

Verneområde 7 Helgesbråthen

Kirkegata 9 Løchens gård med sidebygning

Verneområde 8 Norsia/Blyberghaugen

Venstre: Hønefoss skole. Midt: Sveitserhus i verneområde 8
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Nærmiljø og 
friluftsliv
Nærmiljø
Nærmiljø er en samlebetegnelse for de 
ulike fysiske og sosiale forholdene i et 
lokalmiljø som omfatter bl.a. trafi kkforhold, 
samfunnsmessige og kommersielle tjenester, 
barns lekemuligheter og mulighetene for 
friluftsliv (9).

Hva er et godt nærmiljø?

Utvikling av gode nærmiljø

Utvikling av miljøvennlige byer og 
tettstedsstrukturer er et nasjonalt mål. 
Et virkemiddel for å oppnå dette er å 
utvikle lokalsamfunn med tett og variert 
boligbebyggelse, grønne lunger, skoler, 
barnehager, handel og næring. Lokale sentra 
med daglige tjenester som kunne nås til fots 
innenfor gangavstand på ca. 500 m (4) er 
også viktig.  

Grønne lunger, vann og bygningsmiljøer 
som er trivelige å ferdes i er viktig i et 
nærmiljø fordi slike miljøer gjør oss godt 
mentalt. Hverdagsopplevelser kan tappe 
oss for energi og medvirke til stress, tap 
av humør og evne til ytelse. Restaurerende 
miljø kan redusere eller reversere disse 
virkningene og gjøre gi et menneske tilbake 
mentalt overskudd og positivitet (1). 

Et trivselsskapende element i et nærmiljø er 
det å møte andre mennesker, det at det er 
mennesker ute og at det skjer noe. Med fl ere 
som sykler og går blir det også mer av det 
sosiale livet. 

Den danske arkitekten Jan Gehl er opptatt 
av det han kaller livet mellom husene. Han 
har tatt til orde for at et vellykket offentlig 
rom må kunne tilfredsstille forhold for 
både de nødvendige, valgfrie og de sosiale 
aktivitetene. For et lokalmiljø vil gode 
offentlige rom som inviterer til bruk være 
viktige som sosiale møtesteder for beboerne 
i området.

Gehl defi nerer sosial aktivitet som alle de 
aktiviteter som skjer med andre mennesker 
i nærheten. Dette kan være barn som leker, 
at folk hilser på hverandre og snakker litt 
om været, felles aktivitet som grilling eller 
dugnader. Folk trekkes til folk. Gehl viser til 
at sosiale aktiviteter er noe av grunnlaget for 
et vellykket offentlig rom (2). 

By og stedsplanlegging legger 
rammer  for hverdagslivet i gater, 
plasser og boligområder. Et fi nmasket 
sammenhengende nett av gangforbindelser 
har stor verdi for å få økt gangaktivitet 
og opphold utendørs i et nærmiljø. En 
undersøkelse gjennomført i norske byer 
viser at områder med fi nmasket gangnett 
stimulerer til mest gange og opphold 
utendørs. Folk går mindre og tilbringer 
mindre tid utendørs i områder med lange 
monotone gater, få kryss og mange 
blindveger ( 9, 10).

Erfaringer fra andre land tilsier at egne 
gåstrategier har stor betydning for hvor 
sterkt gåing og tilrettelegging for gående 
vektlegges i samfunnsplanleggingen. 
Gåstrategier kan være del av kommuners 
og fylkeskommuners strategier 
for folkehelsearbeid. Utvikling av 
sammenhengende gangnett og drifting og 
vedlikehold av dette vil være en viktig del av 
en slik strategi. 

Eneboliger med hager i sentrum

Hyggelig adkomst til Søndre Torg nordfra
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Boligbebyggelsen i Hønefoss

Gang-sykkel-aktivitet

Sosiale møtesteder og aktivitet i 
nærmiljøet

Tilgjengelighet til dagliglivets 
gjøremål

Det bor drøyt 18.500 personer i Hønefoss 
og omkringliggende bygder, hvorav 
over 60 % av disse bor i eller rett utenfor 
sentrumskjernen. Utenom sentrumskjernen 
er Heradsbygda og Haugsbygd de 
største boligområdene i området, med 
i overkant av 2500 bosatte på hvert 
sted. Heradsbygda og Haugsbygd ligger 
nærmere 4 km hhv vest og øst for sentrum. 
Boligbebyggelsen i Hønefoss består i alle 
vesentlig grad av eneboliger. Leilighetsbygg 
og blokkbebyggelse utgjør kun 2 % 
av boligmassen i Hønefoss (inkludert 
Heradsbyga og Haugsbygd) (3).

Hønefoss sentrum har mye av det som gir 
grunnlag for et godt lokalmiljø/ nærmiljø: Et 
ganske konsentrert sentrumsområde, elva, 
fossen og grøntområdene til nærrekreasjon, 
og noen gater og plasser som er gode å 
oppholde seg i og som fungerer som sosiale 
møteplasser. Butikker og offentlig tilbud 
som kan nås til fots av en del av de som 
bor i sentrum og som for en del av de som 
bor i utkanten kan nås med sykkel. Søndre 
torg er det mest populære byrommet for 
opphold i Hønefoss. Dette kan tyde på at her 
spiller faktorene for et vellykket byrom i et 
bybeboerperspektiv opp til en positiv helhet.  

Bosettingsmønster. Illustrasjon fra Handels- og byutviklingsanalysen (Asplan Viak 2012)

Tilgjengelighetsberegninger til Søndre 
Torg viser at selv om hovedtyngden av 
boligbebyggelsen i Hønefoss er lokalisert i 
og rundt sentrum, er det relativt få bosatte i 
akseptabel gangavstand til sentrumskjernen. 
30 % av befolkningsmengden i Hønefoss 
har mindre enn 20 min gangavstand til 
Søndre Torg (6 100 av 18 500). 20 min 
gangavstand tilsvarer 1,5-1,8 km ved 
normal ganghastighet. Samtidig ligger 
drøyt 30 % av arbeidsplassene i regionen 
innenfor 5-10 min gangavstand fra Søndre 

Torg (tilsvarer 400-800 m ved normal 
ganghastighet), og er således et godt 
utgangspunkt for kollektivbetjening med ett 
sentralt knutepunkt. Sykkeltilgjengeligheten 
til sentrum er vesentlig bedre. 65 % av 
befolkningen i Hønefoss bor innenfor 15 
min sykkelavstand fra Søndre Torg (12 
000 av 18 500). 15 min sykkeltid tilsvarer 
4-5 km, avhengig av topografi . 80 % av 
arbeidsplassene i området ligger innenfor 
15-20 min sykkelavstand fra Søndre Torg. 
(3). 

Hovedtyngden av senterfunksjoner i 
Hønefoss er konsentrert om to områder; 
sentrum og Hvervenmoen/ Hvervenkastet. 
Drøyt halvparten er lokalisert til sentrum, 
mens i underkant av 30 % ligger på 
Hvervenmoen/ Hvervenkastet. Den høye 
andelen på Hvervenmoen/ Hvervenkastet 
skyldes stort innslag av kontorvirksomheter, 
blant annet Statens Kartverk (Ringerike 
sykehus regnes ikke som sentrumsfunksjon). 
På strekningen mellom sentrum og 
Hvervenmoen/Hvervenkastet er det en 
konsentrasjon av sentrumsfunksjoner syd på 
Eikeli, hovedsakelig knyttet til handel.(3)

Hvis gå- og sykkelturer kan inngå som en 
naturlig del av de daglige aktivitetene i 
stedet for å kjøre bil, kan en oppnå store 
gevinster for livskvalitet for den enkelte og 
for nærmiljøet (fl ere folk i gatene). I juni 
2013 ble det gjennomført en registrering av 
myke trafi kanter i Hønefoss (5).

Funn i registreringen:
• Svært lite fotgjengertrafi kk i ytre    

sentrumsområde (nord for Hønefoss bru 
og syd for Kvernbergsund bru).

• Andelen syklister i forhold til gående 
var høyere i ytre del av sentrum mens 
gående dominerte i indre del av 
sentrum.

• Ulike dagsmønstre i indre og ytre 
sentrum: Reisende til- og fra arbeid og 
skole i ytre sentrum og mer rekreasjon i 
indre sentrum.

• En klar nor-syd-akse gjennom sentrum. 
Mindre trafi kk på tvers av denne.
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Gangavstand fra sentrum. Illustrasjon fra Handels- og byutviklingsanalysen (Asplan Viak 2012)

• Rv 35 har en barriærevirkning for myke 
trafi kanter som vil krysse nor-sør-
aksen, og presser i noen tilfeller disse 
trafi kantgruppene samme på smale 
fortau.

• Søndre torv fremstår som et svært 
populært og vellykket bytorv (målt på 
befolkningens bruk av det).  Når en 
sammenligner med fotgjengertellinger 
i Buskerudbyen i 2012, framstår søndre 
torv tallmessig like populært som 
Strømsø torv i Drammen.

Gangnett og sykkelvegnett

Sommeren 2013 ble det gjort en 
tilstandsvurdering av hovedsykkelnettet 
i Hønefoss (6). Tilstandsvurderingen 
dokumenterer følgende forhold:

• Det er trangt over bruene –smal 
passasje langs kjørebanene med 
konfl ikt lett oppstår mellom gående og 
syklister.Usammenhengende ruter inn 
mot sentrum fra bebyggelsen rundt

• Dårlig dekke som stedvis skaper farlige 
situasjoner.

• Stedvis bratte stigninger
• Noen farlige krysningspunkter (pga. 

dårlig sikt)
• Farlige underganger (dårlig sikt og 

dårlig dekke)
• Strekninger hvor syklister blandes med 

biltrafi kk på veier med høy ådt.

Det er ikke gjort tilsvarende undersøkelse 
av hovedgangnettet, men på bakgrunn av 
det som er observert i forbindelse med 
telling av gående og syklende sommeren 
2013 kan man si at også for de gående er 
standarden når en ser på gangnettet som 
helhet varierende, og fl ere av de forhold 
som er utfordrende for de syklende er 
også utfordrende for de gående. I denne 
sammenheng er bruene og Hønengata 
naturlig å trekke fram: For lite areal for 
gående og syklende over bruene gir 
dårlig fremkommelighet og attraktivitet. 
Forholdsvis høy trafi kk i Hønengata 
gjør at en del syklende velger fortau 
fremfor sykkelfelt, noe som reduserer 
fremkommeligheten både for de syklende og 
de gående.

1. EFFEKT beregner miljøkonsekvenser i 
form av regionale (NOx) og globale utslipp 
(CO2 og CO2-ekvivalenter), men det er ikke 
gjort egne EFFEKT-beregninger av lokal 
luftforurensing (NO2 og PM10) eller av støy 
i konseptvalgutredningen. Den effekten 
som konseptene har på disse to punktene 
blir derfor behandlet som en ikke-prissatt 
konsekvens.

2. Fylkesveg 35 har en årsdøgntrafi kk 
på nesten 20 000 –kjøretøy i døgnet i 
sentrumskjernen –hvor det er en del boliger, 
og 14 000 i ytre sentrumssone, hvor det er 
fl ere boliger. Med en slik trafi kkmengde blir 
fylkesvegen en barriære i de bomiljøene den 
går gjennom (7).  

3. Fartsgrensen på fylkesveg 35 i 
Hønengata er 40 km/t, og i fylkesvegen 35, 
Kongensgate 50 km/t. Med redusert fart 
og god tilrettelegging for kryssing i plan 
reduseres barriærevirkningen av fylkesvegen 
(7).
 
4. Langs fylkesveg 35 i Hønefoss ligger 
det fl ere støyutsatte boliger. I følge 
Nasjonal vegdatabank har noen av dem 
har et innendørs støynivå over tillatt 
grenseverdi, og en god del tett oppunder 
(7). Vegtrafi kkstøy har både helsemessige 
og trivselsmessige negative virkinger på et 
bomiljø.

5. Støy er et av de miljøproblemene som 
rammer fl est mennesker i Norge, og 
vegtrafi kk er den klart største kilden. 
Støy kan forårsake helseproblemer 
gjennom redusert nattesøvn og psykisk 
stress som kan bidra til helseplager som 
muskelspenninger og muskelsmerter. Støy 
kan også være medvirkende årsak til høyt 
blodtrykk og utvikling av hjertesykdom. 
Reduksjon i biltrafi kk gjennom sentrum ved 
en overføring til gåing og sykling, vil ha en 
positiv effekt på støy.

6. Ved en overføring fra privatbiler til 
gåing og sykling, vil lokale utslipp av 

Fylkesveg 35 og 
nærmiljø-virkninger
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Viktige faktorer for nærmiljøet 
oppsummert

Pluss
• Grønne lunger
• Søndre torg
• En del funksjoner samlet i sentrum
• For noen kan en del daglige tjenester 

nås i gangavstand
• Noen uterom og gatemiljøer som innbyr 

til sosial aktivitet
• Potensiale til å utvikle fl ere grønne 

lunger, gater og byrom
• Potensiale til å forbedre gang og 

Tiltak for gode nærmiljø

sykkeltilgjengelighet til daglige 
tjenester

 
Minus
• Biltrafi kken preger sentrumskjernen i litt 

for stor grad (barriærevirkning og støy)
• Store parkeringsarealer preger 

sentrumskjernen i litt for stor grad (lite 
aktivitetsskapende arealer).

• Spredning av funksjoner som begrenser 
gang –tilgjengelighet til daglige 
gjøremål for mange (bygger opp under 
økt bilbruk i og gjennom sentrum).

• Utforming av gater og byrom 
slik at de inviterer til opphold og 
aktivitet samtidig som de har en 
transportfunksjon.

• Sykkelvegnett og gangnett må utvikles 
ut i fra de gående og syklendes behov 
(viktige målpunkter i hverdagen og 
naturlige ganglinjer og sykkelruter). 

• Styring av arealutviklingen bør 
vektlegge mulighet for å begrense 
reiseavstander for daglige gjøremål 
for fl ere (sammenhengende areal- og 
transportplanlegging (mobilitet)).

• Det må gjøres tiltak for å begrense 
barriærevirkninger for fotgjengere og 
syklister

• Det må gjøres tiltak for å begrense for 
støyproblemer for bomiljøer langs de 
mest trafi kkerte bygatene.

Gang- sykkelveg langs elva til transport og rekreasjon

Søndre Torg, byrom for aktivitet, pust i bakken og sosialt samvær

nitrogendioksid og svevestøv reduseres.  
Dette vil kunne minske plagene til de som 
allerede har luftveissykdommer o.l. samt 
redusere mengden av nye helseplager.  Se 
faktaboks for mer om konsekvenser knyttet 
til lokal luftforurensing (35).

«Luftforurensning utløser og forverrer 
sykdommer, først og fremst i luftveiene 
og hjerte-karsystemet. Kortvarig 
eksponering for luftforurensning gir 
hovedsakelig forverring av eksisterende 
sykdommer, mens langvarig eksponering 
også kan bidra til utvikling av sykdom. 
Nyere forskning gir stadig sterkere 
holdepunkter for at luftforurensning 
også kan påvirke nervesystemet og øke 
hyppigheten av sykdommer som diabetes 
og lungekreft. Barn, eldre, gravide og 
personer med underliggende sykdommer 
som luftveissykdommer (astma, KOLS) og 
hjerte-karlidelser er spesielt sårbare for 
luftforurensning.» 
«Svevestøv anses som den viktigste 
komponenten når det gjelder 
helseeffekter av luftforurensning. Nyere 
forskning viser at det forekommer 
negative helseeffekter ved langt lavere 
konsentrasjoner av svevestøv enn dagens 
grenseverdier for tillatte nivåer i uteluften 
(Folkehelseinstituttet). Også eksponering 
for NO2 synes å bidra til helseeffekter, 
men kan i befolkningsstudier være 
vanskelig å skille fra effekten av 
eksponering for svevestøv.»
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Friluftsliv

Tursti i Hønefoss sentrum ved Schjongslunden

Elvegløtt fra tursti ved Schjongslunden

Målsetningen med Nasjonal strategi for et 
aktivt friluftsliv fra august 2013 er at enda 
fl ere skal utøve friluftsliv jevnlig. Friluftsliv er 
en kilde til glede, livskvalitet og god helse, 
og målet er at fl est mulig av befolkningen 
utøver friluftsliv, uavhengig av alder, 
kjønn, bosted, etnisk opprinnelse og fysisk 
bevegelighet (11).

Strategien legger føringer om at friluftsliv 
i og ved byer og tettsteder skal prioriteres 
i det statlige friluftslivsarbeidet i årene 
fremover. Den inneholder en ambisjon om at 
alle byer og tettsteder skal ha maksimalt 500 
meter fra bosted til et sammenhengende 
nettverk av ferdselsårer. Videre skal det 
være økt satsing på kulturminner som 
opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i 
friluftsliv og økt satsing på stimulering til 
fritidsfi ske (11).

Det er kort vei til friluftslivsområdene 
på Hønefoss, men i stor grad er 
tilgjengeligheten bilbasert. 

Det bør ses på tiltak for å sikre god 
tilgjengelighet til turområder for alle –også 
de som ikke har tilgang på bil. Det er behov 
for å få kunnskap om hvem som benytter 
seg av friluftslivstilbudet og om det er 
grupper som av ulike grunner ikke gjør det.

Viktige friluftslivsområder rundt Hønefoss: 
Ringkollen, Oppenåsen/Heggen: ved 
Heradsbygda, Tyrimyra nord for sentrum ved 
Hovsfoss, Aklangen og Eggemoen.

Friluftsområder

Grønnstruktur og friluftsliv

Grønnstrukturen i sentrum med parkene, 
grøntarealer langs elvene, gang- og 
sykkelstier, grøntarealer i tilknytning til 
skole- og idrettsarealer med mer, er de 
arealene hvor det kortreiste friluftslivet 
foregår. Det vil si det friluftslivet som folk 
utøver i sitt nærmiljø. 

Etter kommunens grønnstrukturplan (Grønn 
plakat) omfatter grønnstrukturen følgende:

1. Overgangssonen mellom by og land. De 
nærmeste 1-2 km inn i de store natur- 
og kulturlandskapsområdene rundt 
byen.

2. Store og små naturområder i byen, 
inkludert strandsonen langs elva, 
bekker, osv.

3. Parker, institusjonsområder, 
skolegårder, kirkegårder, alleer og 
andre opparbeide grønne arealer.

4. Jordbruksområder i og ved byen.
5. Private hager og fellesarealer i 

boligområdene.
6. Grønne restområder som kan ha både 

natur- og kulturpreg, f.eks. rivetomter 
og fyllinger.

Det har også nasjonalt lenge vært tydelige 
signaler på at en i forbindelse med 
utvikling av byer og tettsteder må ha et 
bevisst forhold til å ta vare på og utvikle 
sammenhengende grønnstruktur. Dette blir  
viktigere med det økte fokuset på fortetting 
og konsentrasjon av bebyggelse.

Ringerike kommune ønsker å ivareta 
sammenhengen i grønnstrukturen og sørge 
for at tilgjengeligheten til områdene i og 
rundt sentrum ikke reduseres. Dette fordi 
god tilgjengelighet til varierte og gode 
friarealer i nærmiljøet er en vesentlig kvalitet 
for et bo-område og betyr mye for helse og 
trivsel i befolkningen(12). 
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Temakart friluftsliv fra hjemmesidene til Ringerike kommune. Turløypenett er vist med rødt. Blå kryss er plasser for utsetting av båt (13)
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Utsnitt fra kommunens arealdel. Områdene med kraftig grønnfarge er friområder og friluftsområder
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Fossen som et sterkt opplevelseselement ved høy vannføring

Elvene i Hønefoss benyttes også som friluftsarena

I Grønn plakat har kommunen satt følgende 
mål for utvikling av grønnstrukturen:

Hovedmål:
Bevare hovedtrekkene i nåværende 
grønnstruktur og unngå videre oppdeling og 
splittelse av områdene.

Delmål:
1. Bevare sammenhengende 

grønnstrukturer som knytter Hønefoss 
til større frilufts- og naturområder.

2. Bevare og knytte sammen grønne 
korridorer som binder grøntområder og 
«bydelene» i Hønefoss sammen.

3. Sikre tilstrekkelig med gode 
grøntområder for den befolkning 
som bor i byen i dag, og for de nye 
innbyggerne som det er ønskelig at 
bosetter seg i byen.

4. Reparere mangler og utvide strukturen.
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Naturressurser
Ringerike er en landbrukskommune. 
Landbruket er en stedbunden og 
ressursbasert næring som påvirker 
bosettingsmønster og dermed også 
samferdsel. Fossen og skogene la 
grunnlaget for selve byen sammen med 
de rike jordbruksområdene, og er i dag 
fortsatt viktige elementer som former 
Hønefoss. De viktigste naturressursene 
i området rundt Hønefoss er jordbruk, 
skogbruk og grus- og pukkverk. Ringerike 
har lange landbrukstradisjoner, og er en av 
kommunene med fl est landbruksbedrifter og 
størst jordbruksareal i Buskerud (Buskerud 
fylkeskommune, 2013). Totalarealet til 
kommunen er 1 550 km², hvorav 83 pst. 
nyttes til landbruksformål, fordelt på 76 
km² jord og 1 200 km² skog (Ringerike 
kommune, 2013). Ringerike er den klart 
største skogbrukskommunen i fylket med 
dobbelt så store arealer produktiv skog som 
kommunene i resten av fylket (SSB, 2013). 

Ringerike kommune laget i 2005 en 
landbruksplan hvor de formulerte en 
rekke mål for de ulike ressursbaserte 
næringene. Hovedmålet for jordbruket var 
å «produsere mest mulig av det markedet 
har behov for av kvalitetsprodukter som det 
er produksjonsgrunnlag for i kommunen». 
For skogbruk var hovedmålet å «sikre og 
utnytte produksjonsressursene som fi nnes 
i Ringerikes skoger». Både skogbruket og 
jordbruket ligger tett på selve Hønefoss by 
(fi gur 1) og vil kunne komme i konfl ikt med 
noen av konseptene i form av arealbeslag. 

Håndbok 140 defi nerer naturressurser 
som «ressurser fra jord, skog og andre 
utmarksarealer, fi skebestander i sjø 
og ferskvann , vilt, vannforekomster, 
berggrunn og mineraler». De deler også 
temaet inn i fornybare og ikke-fornybare 
ressurser. I Hønefossområdet består de 
fornybare ressursene hovedsakelig av 
vann, skog- og jordbruksproduksjon samt 
utmarksressurser, mens de ikke-fornybare 
er jordsmonnet og de store georessursene 
i regionen. I denne beskrivelsen vil de 

relevante temaene for denne regionen 
gjennomgås hver for seg på generel basis, 
deretter kommer en rask beskrivelse av 
innfartene mot sentrum. Informasjonen er 
innhentet fra karttjenestene til Ringerike 
kommune, NGU og Skog og landskap, samt 
fra diverse rapporter og hjemmesider til 
aktuelle aktører.

Jordbruk

Skogbruk

Området rundt Hønefoss har gode 
forhold for jordbruk, blant de beste i 
landet. Jordsmonnet er hovedsakelig 
dominert av dype marine avsetninger 
og elveavsetninger med siltig lett- og 
mellomleire (Landbruksplan for Ringerike 
2005). Jordbruket er sentrert langs elva 
og i de lavereliggende områdene mellom 
åskammene. Det er god matjord jo 
nærmere en kommer byen, inntil et visst 
punkt. Særlig mot sør er det mye fruktbar 
matjord. Haugsbygda er mye tettere omgitt 
av matjord enn Heradsbygda, og dette 
har hindret fortetting av bosettingen inn 
mot byen. Det dyrkes i all hovedsak korn i 
området, med lite dyrehold og grasdyrking 
(det er noe slik drift øst for Randselva). Det 
er vanskelig å videre vurdere virkningen på 
jordbruket av ulike tiltak uten å først vite 
hva de ulike konseptene er, men den største 
trusselen og virkningen vil nok være beslag 
av matjord. 

Skogbruket i Ringerike har vært gjennom 
noen omstillinger de siste årene, 
men Ringerike er fortsatt en viktig 
skogbrukskommune. Viken Skog har 
hovedkontor i Hønefoss, og har også 
datterselskapet Treklyngen. De har 
store planer om å satse på bioenergi og 
produksjon som utnytter hele treet – et stort 
prosjekt som enda ikke er realisert. Planene 
omfatter 1700 dekar nær Hønefoss by, 
på den tidligere tomten til papirfabrikken 
Norske Skog Follum. Per i dag drives det 
her allerede et produksjonsanlegg for 
fl ising av tømmer, samt en varmekjele 
som leverer fjernvarme til Hønefoss. 

Ringerike er en landbrukskommune. Området har gode forhold for jordbruk

Ringerike er også en viktig skogbrukskommune
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Utmarksressurser

Berggrunn

Løsmasser

Grunnvann

Overfl atevann

Viken Skog er et skogeiersamvirke, og 
har dermed mange lokale medeiere med 
skog i området. Ringerike er den største 
skogbrukskommunen i Buskerud, og det er 
store skogsområder som sokner til Hønefoss 
både tett på byen og lenger unna. (Viken 
Skog, 2013)

Med utmarksressurser menes beite, jakt, 
fi ske og sanking.

Det er noe utmarksbeite for sau i 
skogområdene rundt Hønefoss, men disse 
ligger naturlig nok ganske langt unna 
tettbebyggelsen. Skogen bak Haugsbygd har 
utmarksbeiter ganske tett innpå Fv 241, men 
ingenting som overlapper vegnettet. 

Jaktutleie har stort omfang, og da først og 
fremst elgjakt. Sanking og fi sking ser ut til 
å foregå kun som rekreasjon. På bakgrunn 
av dette er utmarksressursene i området 
vurdert som lite relevante for denne KVU’en 
og vil ikke bli kartlagt nærmere med mindre 
de berøres av et av konseptene.

Berggrunn omfatter malmer, industri-
materialer og bygningsstein. Det er ingen 
steinbrudd med natursteinforekomst i 
Ringerike, og dette temaet ansees dermed 
ikke som relevant.

Med løsmasseressurser menes sand, grus og 
leire. 

Gode grusressurser dannes gjerne i 
områder formet av vann, og særlig 
ved breelvavsetninger slik som rundt 
Hønefoss. Ringerike kommune er landets 
rikeste på sand- og grusforekomster til 
byggetekniske formål, og ansees som en 
stor og viktig eksportør til Osloregionen 
både i dag og i fremtiden. 75 % av volumet 

i de kjente forekomstene i kommunen 
fi nnes på Eggemoen, Hensmoen og 
Kilemoen. Forekomsten på Eggemoen blir 
ikke utvunnet per i dag, men alle disse 
tre forekomstene er likevel klassifi sert 
som nasjonalt viktige. Vestsiden pukkverk 
er meget viktig i forsyningen av knuste 
steinprodukter i denne regionen, og ligger 
ved Heradsbygda. (NGU, 2012)

80 % av Hønefoss’ befolkning får vann 
fra Ringerike vannverk, og dette hentes 
fra fi re løsmassebrønner i ei dødisgrop 
på Kilemoen. Resten av vannet hentes 
fra private brønner (Ringerike kommune, 
2013). Da grunnvannsforsyningen på 
Ringerike vannverk kommer oppstrøms fra 
Hønefoss og ligger utenfor planområdet 
vil denne KVUen, vil dette ikke bli videre 
behandlet. Dersom private brønner berøres 
av konseptene vil disse i så fall undersøkes 
separat.

Overfl atevann omfatter ferskvann som 
drikkekilde, rennende vann som energikilde 
eller vanning for landbruk.

Ringerikskraft produserer energi i 
Hønenfossen via to kraftstasjoner langs 
Begnaelva, begge sentralt plassert midt i 
byen og med en forsyningsevne på om lag 
8300 boliger (Ringeriks-Kraft, 2013). Vannet 
fra elvene benyttes også til landbruket langs 
elvene. Det er uvisst om noen av konseptene 
kan føre til endringer i vannføringen i 
Begnaelva, men dette må i så fall undersøkes 
nærmere når konseptene er ferdig formulert.

Ringerike har store forekomster av sand og grus

Oversiktskart over ulike naturressurser i Hønefoss. De røde linjene markerer innfartsvegene mot sentrum
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Innfartene inn mot sentrum
I arbeidet med de ikke-prissatte temaene har 
man valgt å fokusere spesielt på innfartene 
mot byen, og utrede disse enkeltvis for hvert 
tema. Selv om naturressursene i Hønefoss 
ofte fi nnes tett inn mot sentrum, er de i 
liten grad koblet direkte til innfartsvegene 
slik vi har defi nert disse. Unntaket her er 
jordbruksarealer, som ofte eksisterer tett 
inntil vegen. Den største trusselen mot jord- 
og skogbruksarealer fra nye vegprosjekt 
er arealbeslag og tilgang, men det er 
vanskelig å si noe om konsekvenser eller 
forutsetninger i et område før en vet mer 
om detaljene i et slikt prosjekt. Derfor blir 
innfartene kun beskrevet der det kan oppstå 
konfl ikter mellom vegens behov for areal og 
jordvern, og kun overfl adisk inntil videre.

Innfartsveg 6 mellom Haugsbygd og sentrum 
samt innfartsveg 2 er de eneste som i stor 
grad berører viktige jordbruksarealer, 
i tillegg fi nnes noe jordbruksarealer og 
noe skogsareal inntil innfart 3. Vegen 
mellom sentrum og Haugsbygd kan by på 
utfordringer da dette området ikke bare 
består av god matjord; her er også fl ust 
med kulturminner og sjeldne plantearter. 
Denne traseen bør dermed utredes grundig 
når konseptene foreligger. Innfart 2 ligger 
langsmed jordbruksarealer av vekslende 
jordkvalitet. Her fi nnes det ikke noen gang- 
og sykkelveg langsmed vegen i dag, og en 
slik utbedring vil kunne måtte beslaglegge 
noe av disse jordområdene. Langs innfart 
3 er det allerede en gang- og sykkelveg 
helt opp til Heradsbygda, så det er mindre 
sannsynlig med en breddeutvidelse av 
vegen.

Kart over innfartsvegene inn mot Hønefoss, samt skogsbonitet og matjordkvalitet

Jordbruksområder langs innfart 3
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Ikke-prissatte verdier   
knyttet til gåing og sykling

Sykling i Hønefoss

Gåing og sykling
Hønefoss har en lavere reisemiddelandel 
for gående og syklende enn 
landsgjennomsnittet, og standarden på 
gang- og sykkelvegnettet er dårlig. Sykling 
oppleves som utrygt, og dårlig tilrettelegging 
skaper konfl ikter mellom syklister og 
gående samt mellom syklister og bilister. 
Fotgjenger- og sykkelobservasjoner viser 
at FV35 har en barrierevirkning for myke 
trafi kanter, og en rekke ulykker har funnet 
sted langs denne vegen. Drift og vedlikehold 
av gang- og sykkelanlegg er også dårlig 
(36).

I Sykkelbyundersøkelsen for Region sør 2010 
(37) oppga 74 % av de spurte at de følte 
seg «trygg» eller «ganske trygg» på sykkel 
i Hønefoss. Av alle byene i undersøkelsen 
er dette den laveste andelen av opplevd 
trygghet. Hønefoss er også den byen hvor 
fl est opplevde sykkelturen som ganske 
utrygg og svært utrygg (11 %).

Gåing og sykling innebærer en rekke positive 
nytteeffekter innen miljø og helse. Noen 
av de positive konsekvensene er indirekte 

Utrygghet er en følelse som kan oppstå 
i en rekke situasjoner, og Elvik m.fl . (38) 
defi nerer det som en «følelse av manglende 
eller utilstrekkelig sikkerhet». Utrygghet 
kan føre til at man endrer atferd for å unngå 
det som skaper utryggheten og dersom 
dette fører til en begrenset livsutfoldelse 
oppstår en ekstra kostnad for de individene 
som er utrygge. (Elvik m. fl ., 2006) Det 
er viktig å understreke at verdien ved å 
redusere utrygghet ikke er det samme som 
å øke trafi kksikkerheten for gående og 
syklende, da den subjektive risikoen som 
folk oppfatter ikke behøver å samsvare med 
den statistiske sannsynligheten for at det 
de er engstelige for skal inntreffe, selv om 
det gjerne fi nnes en korrelasjon. Bedring i 
trafi kksikkerheten er derfor en verdi utover 
dette temaet, og blir ikke behandlet her. 

Bevegelse og mosjon er grunnleggende for 
en god folkehelse, og god folkehelse er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Bedre helse 
sparer samfunnet for millioner på grunn av 
lavere sykefravær og reduserte helseutgifter. 
Helsedirektoratet har regnet på hva den 
samfunnsøkonomiske helsegevinsten ved 
gåing og sykling er, og disse ligger på hhv 
52,44 og 26,38 kr per km (39).
I Norge er omtrent halvparten av reiser 
under 5 km, og 50 % av disse tas med bil. 
TØI (40)  har sett på hvilket potensial det er 
for å overføre en del av disse korte bilturene 
over til gange og sykling, og konkluderte 
at 35 % av disse turene var overførbare. På 
grunn av de store helsegevinstene ved aktiv 

transport, vil en slik overføring innebære en 
stor samfunnsøkonomisk gevinst.

For å synliggjøre hvilken potensiell 
helsegevinst som ligger i å satse på myke 
trafi kanter i Hønefoss, er det regnet på 
effekten av overføring av de korte bilreisene 
i Hønefoss sentrum (inkludert Haugsbygd 
og Heradsbygda) i de ulike konseptene. På 
grunn av fremmarsjen til el-sykkelen har 
andelen overførbare reiser blitt satt til 50 %, 
men siden en overføring er avhengig av en 
sterk satsning, antas det at man kun får tatt 
ut halvparten av potensialet i konseptene 
med den svakeste sykkelsatsningen. For 
konseptene med høy satsning innebærer 
en full overføring av de korte bilreisene en 
gevinst på ca. 6 milliarder kroner over en 
40-års periode, og ca. 3 milliarder kroner for 
utbedringskonseptene. Her vil sannsynligvis 
utbedringskonseptet uten restriksjoner ha 
lavest overføring. 

Det understrekes at dette er utregning av en 
potensiell gevinst, og at nytten derfor ikke 
er direkte sammenlignbar med utregningen 
av de prissatte effektene. Det viser imidlertid 
hvor mye det er å hente ved en god satsning 
på myke trafi kanter, og at det gjelder 
å legge ressursene der de skaper mest 
overføring til sykkel og gange, Det viktigste 
tiltaket for å få fl ere til å begynne å sykle, er 
et sammenhengende sykkelvegnett av god 
kvalitet der folk kan føle seg trygge  (41). 
Tiltak knyttet til andre reisemidler kan også 
påvirke reisemiddelandelen. For eksempel 
skaper restriksjoner for biler et incentiv 
for å velge et annet reisemiddel, mens 
kollektivtiltak vil kunne øke andelen gåturer. 

Allerede ved en økt andel av gåing 
og sykling på 3 prosentpoeng, blir 
sykkeltiltakene ved høy satsning 
samfunnsøkonomisk lønnsomme kun basert 
på helsegevinsten. 

(Se ROS-rapporten for vurdering av blant 
annet trafi kksikkerhet.)

Utrygghet blir ofte knyttet opp til sykling 
siden utrygghet ikke sjeldent er en av 
grunnene folk oppgir som årsak til at 
de ikke sykler, men også fotgjengere vil 
kunne føle utrygghet for eksempel ved 
ferdsel langs en høyt trafi kkert vei med 
smale eller manglende fortau, eller ved 
dårlig vintervedlikehold. Blandet gang- og 
sykkeltrafi kk kan det også skape utrygghet 
for fotgjengere dersom syklister holder en 
for høy fart ved passering, og tiltak som 
skiller fotgjengere og syklister vil derfor 
bidra positivt.  

Tiltak som skaper redusert utrygghet vil 
bidra til å øke velferden for de som per i 
dag føler seg utrygge, men også de som 
ikke sykler og/eller går i dag fordi de er 
engstelige vil få bedret velferd gjennom økt 
handlingsrom. Også tiltak knyttet til andre 
reisemidler kan påvirke trygghetsfølelsen til 
de som går og sykler, for eksempel vil tiltak 
som reduserer biltrafi kken kunne redusere 
utrygghet, mens høy bussfrekvens kan bidra 
negativt fordi det oppleves som utrygt å 
sykle i samme trasé. Det er derfor viktig 
at man i videre planlegging i størst mulig 
grad legger opp til at sykler og busser har 
adskilte traseer eller løsninger som skaper 
trygghet.

Utrygghet

Helsegevinster

knyttet til gåing og sykling gjennom den 
reduksjonen i biltrafi kk som følger av 
overføring til disse transportformene, andre 
effekter handler om den direkte effekten 
av en økt andel av gåing og sykling, mens 
en tredje gruppe er knyttet til tiltak som 
forbedrer situasjonen for de som allerede 
går og sykler. Under følger en presentasjon 
av det som her vurderes som de viktigste 
ikke prissatte konsekvensene innen gåing 
og sykling: Helse og utrygghet.
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K1 Utbedringskonseptet K2 Miljøkonseptet K3 Sentrumskonseptet K4 Vegkonseptet

Virkninger av konseptene
Virkningsvurderingene er en kvalitativ 
faglig vurdering av mulige virkninger av 
de tiltak som ligger i de ulike konseptene. 
Faktisk virkning er vanskelig å fastslå før 
tiltakene er konkretisert med hensyn til 
plassering og utforming. På dette plannivået 
er tiltakene kun løsningsprinsipper som ikke 
angir konkret utforming eller plassering/ 
avgrensning. Virkningsvurderingene blir 
derfor prinsipielle og antyder mulige 
virkninger av konseptene.

Konsekvenser for hvert tema blir beskrevet 
i tekst og vurdert etter en +/- skala for 
å synligjøre hvorvidt alternativene har en 
negativ eller en positiv konsekvens relativt til 
0-konseptet. 

Meget stor positiv konsekvens ++++
Stor positiv konsekvens       +++
Middels positiv konsekvens  ++
Liten positiv konsekvens  +
Nøytral    0
Liten negativ konsekvens  -
Middels negativ konsekvens --
Stor negativ konsekvens  ---
Meget stor negativ konsekvens ----

I den samlede vurderingen av konseptene 
blir temaene nærmiljø og friluftsliv og 
gåing og sykling, vektlagt mer enn de andre 
temaene siden de er behovsspesifi kke for 
denne KVUen

Usikkerhet:
Kvalitetene som gir grunnlag for verdi 
knytter seg til konkrete, stedlige elementer. 
Konseptene er ikke så konkrete at vi kan 
si med sikkerhet om kvalitetene bevares 
eller ikke, men vi gjør en vurdering av 
sannsynlighet. I tillegg er det for mange av 
de foreslått tiltakene store mulighetsrom i 
valg av løsninger, noe som gjør at også gir 
et spenn når det gjelder konsekvenser (grad 
av påvirkning og omfang). De kvalitative 
vurderinger som er gjort er faglig skjønn 
basert på kjent kunnskap og erfaringer 
knyttet til de temaene som vurderes. Det 
vil være mulighet for at ulike fagpersoner 
vil vurdere sannsynligheter for mulige 
virkninger litt ulikt, noe som gjør at de 
vurderinger som er gjort her ikke kan 
betraktes som absolutte sannheter. 
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Konsept Vurdering +/-

K1
Utbedrings-
konsept uten 
restriksjoner

Ombygging fra veg til gate i sentrumsområdet åpner muligheter for 
forbedring av det visuelle bymiljøet.

Bygging av gang sykkelvegbroer kan tilføre positive elementer 
til det visuelle bybildet dersom de får et godt design, men det er 
også en risiko for redusert visuell verdi dersom designet er dårlig 
tilpasset omgivelsene.

0

5

K1+
Utbedrings-
konsept med 
restriksjoner

Som K1, men restriksjoner som medvirker til redusert biltrafi kk 
gir muligheter for opprusting av arealer som i dag er beslaglagt av 
biler.

++

3

K2
Miljø-
konseptet

Som K1+. I tillegg har dette konseptet sterkere satsing på gående 
i sentrum, noe som åpner muligheter for tiltak som kan heve 
den visuelle kvaliteten ytterligere enn i K1+. Ny bru parallelt 
med Hønefoss bru vil kunne bli utfordrende å gi en god visuell 
tilpasning til stedet, da de to bruene sammen vil gi et ganske 
massivt visuelt inntrykk som kan overdøve stedlige visuelle 
kvaliteter som fossen og det gamle bygningsmiljøet i nærheten. 

+++

2

K3
Sentrums-
konsept

Dette konseptet har to større nye anlegg i seg (ny tofeltsveg 
og sykkelekspressveg) som vil måtte gi inngrep i eksisterende 
opplevelseskvaliteter langs innfart 1 og 5 og i sentrumsområdet. 
Størst risiko for negative virkninger er det i området rundt 
Hønefossen og sentrumsbebyggelsen på begge sider av denne. 
Anleggene vi også kunne tilføre noe positivt gjennom kvalitet på 
utforming av anleggene. Ellers ligger det i konseptet inne fl ere 
tiltak som gir muligheter for å heve kvaliteten på reiseopplevelsen 
inn mot sentrum og i sentrum (fra veg til gate og satsing på 
gående i sentrum). 

++

3

K4
Veg-
konseptet

Dette konseptet har i seg en ny veglenke et stykke nord for 
sentrum mellom Nymoen og Eggemoen. Dette kan ha negativ 
konsekvens fordi anlegget vil være et landskapsinngrep. Negativ 
virkning vil i noen grad reduseres gjennom god estetisk kvalitet 
på anlegget. Ellers ligger det i konseptet inne fl ere tiltak som 
gir muligheter for å heve kvaliteten på reiseopplevelsen inn mot 
sentrum og i sentrum (fra veg til gate og satsing på gående i 
sentrum). 

+

4

Landskapsbilde
Disse verdiene er sentrale:
I området rundt Hønefoss er det store 
sammenhengende jordbrukslandskap 
med storgårder på høyder i terrenget. 
Vegetasjonsdrag langs eiendomsgrenser 
og bekkedrag  har verdi som visuelle 
linjeelementer og avgrensende kulisser. 

I Hønefoss sentrum er det verdier knyttet 
til gatenes visuelle kvalitet  som blant 
annet fi nnes i kvartalsstruktur og god 
arkitektur. Gode visuelle opplevelser knyttet 
til enkeltelementer, områder, variasjon, 
grøntmiljø og gode arkitektoniske kvaliteter.

Vurderingen av det enkelte konsepts 
virkning på tema landskapsbilde er gjort 
med utgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Dette gir plussverdi:
• Konseptet inneholder tiltak som kan 

forbedre den estetiske kvaliteten på 
veganlegget og vegens sammenheng 

med omgivelsene.
• Konseptet inneholder tiltak som kan 

bevare/ fremheve opplevelseskvaliteten 
langs vegnettet og i sentrum.

• Tiltak som bidrar til å redusere antall 
biler (parkeringsrestriksjoner  og 
stengning av sentrumsgater f.eks) (frigir 
areal til utvikling av gater og byrom til 
oppholds-/ trafi kkareal for mennesker 
og kan gjøre reiseopplevelsen for 
syklende og gående som ferdes langs 
veier og gater mer positiv).

 Dette gir minusverdi:
• Eksisterende kvaliteter forsvinner/

reduseres.

Avbøtende tiltak:
Vektlegging av stedstilpassing og kvalitet i 
utforming og materialbruk på nye anlegg og 
utbedring av eksisterende. 

Storgata i Hønefoss

Tabell 1 Landskapsbilde
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Naturmiljø
Disse verdiene er sentrale:
Både elveløpene og de kalkrike områdene 
sørøst for Hønefoss utmerker seg med 
høyt biologisk  mangfold sett i nasjonal 
sammenheng. 

Elveløpene representerer viktige 
overvintrings- og beiteområder for fugl 
spesielt, og har tidvis en sjelden og rik 
fl ora langs elvebredden. Både elevmusling 
og edelkreps er registrert i elvene, 
sammen med en rekke andre vannkjære 
arter. Et fellestrekk mellom storparten av 
rødlistefunnene langs elven er at de tåler 
utbygging dårlig.

Sørøst for Hønefoss, rett sør for Haugsbygd 
er det kalkskog med en kalksjø der det er 
registrert et høyt mangfold og sjeldne arter. 
Disse er vernet gjennom naturreservater 
og landskapsvern-område som buffersone 
rundt det igjen. Det er registrert et stort 

antall rødlistearter utenfor reservatene.

Vurderingen av det enkelte konsepts 
virkning på tema naturmiljø er gjort med 
utgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Dette gir plussverdi:
• Konseptet inneholder tiltak som kan 

bidra til å beskytte/ bevare verdifulle 
naturelementer/ naturmiljøer.

 Dette gir minusverdi:
• Konseptet inneholder tiltak som 

innskrenker eller deler opp naturmiljøer.
• Konseptet inneholder tiltak som truer 

verdifulle naturelementer.

Avbøtende tiltak:
Negative virkninger kan avbøtes gjennom 
registreringer og tilpasning av løsninger slik 
at inngrep i naturmiljø en ønsker å bevare 
unngås.

Storelva

Konsept Vurdering +/-

K1
Utbedrings-
konsept uten 
restriksjoner

Nye gang-og sykkelbruer kan gi inngrep i vegetasjon og dyre-
habitater.

-

6

K1+
Utbedrings-
konsept med 
restriksjoner

Nye gang-og sykkelbruer kan gi inngrep i vegetasjon og dyre-
habitater.

-

6

K2
Miljø-
konseptet

Nye gang-og sykkelbruer (3) kan gi inngrep i vegetasjon og dyre-
habitater. Flere bruer enn K1 og K1 + gir større risiko for inngrep. 
Ny bilbru gir risiko for inngrep i vegetasjon og dyre-habitater.

--

7
K3
Sentrums-
konsept

Nye gang-og sykkelbruer (3) kan gi inngrep i vegetasjon og dyre-
habitater. Flere bruer enn K1 og K1 + gir større risiko for inngrep. 
Dette konseptet har to større nye anlegg i seg (ny tofeltsveg og 
sykkelekspressveg). Anleggene gir en risiko for negative virkninger 
for naturmiljø knyttet til elvene og ransonene langs disse.

---

8

K4
Veg-
konseptet

Nye gang-og sykkelbruer kan gi inngrep i vegetasjon og dyre-
habitater. Dette konseptet har i seg en ny veilenke et stykke nord 
for sentrum mellom Nymoen og Eggemoen.
Tiltaket vil kunne medføre inngrep i naturmiljøer. Negative 
virkninger kan avbøtes gjennom registreringer og tilpasning av 
løsninger slik at inngrep i naturmiljø en ønsker å bevare unngås. 

--

7

Tabell 2 Naturmiljø
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Konsept Vurdering +/-

K1
Utbedrings-
konsept uten 
restriksjoner

Kryssutbedring i Gummikrysset kan gi inngrep i automatisk fredete 
kulturminner. Tiltak for sammenhengende gang-sykkelnett kan gi 
konfl ikter med kulturminner (men bør kunne unngås).

-

6

K1+
Utbedrings-
konsept med 
restriksjoner

Kryssutbedring i Gummikrysset kan gi inngrep i automatisk fredete 
kulturminner. Tiltak for sammenhengende gang-sykkelnett kan gi 
konfl ikter med kulturminner (men bør kunne unngås).

-

6
K2
Miljø-
konseptet

Ny bilbru gir risiko for inngrep i kulturmiljø. Kryssutbedring i 
Gummikrysset kan gi inngrep i automatisk fredete kulturminner. 
Tiltak for sammenhengende gang-sykkelnett kan gi konfl ikter med 
kulturminner (men bør kunne unngås).

--

7

K3
Sentrums-
konsept

Kryssutbedring i Gummikrysset kan gi inngrep i automatisk 
fredete kulturminner. Dette konseptet har to større nye anlegg i 
seg (ny tofeltsveg og sykkelekspressveg) som kunne gi inngrep i 
eksisterende kulturmiljøer med verneverdige bygninger langs innfart 
1 og 5 og i sentrumsområdet. Størst risiko for negative virkninger er 
det i området rundt Hønefossen og sentrumsbebyggelsen på begge 
sider av denne.

---

8

K4
Veg-
konseptet

Dette konseptet har i seg en ny veilenke et stykke nord for sentrum 
mellom Nymoen og Eggemoen. Konseptet kan gi inngrep med 
negativ innvirkning på kulturlandskap.

-

6

Kulturmiljø
Disse verdiene er sentrale:
Noen av de gamle storgårdene rundt 
Hønefoss som fortsatt er relativt intakt og 
enkeltkulturminner i kulturlandskapet rundt 
byen.

Hønefoss by har tre nasjonalt viktige 
kulturhistoriske miljøer: Follumåsen, 
Jugendgårdene og Løkka. Jugendgårdene 
er en sentral del av Hønefoss sentrum 
med høy verneverdi. Løkka er et helhetlig 
villaområde fra perioden 1911 -1930. 
Follumåsen er et eksempel på byggefelt 
med etterkrigsbyggmesterfunkis, med 
utbyggingsperiode fra 1947 til 1952. 
Viktige enkeltkulturminner i sentrum er 
Riddergården, Hønefoss hjelpefengsel og 
jernbanestasjonen.

Vurderingen av det enkelte konsepts 
virkning på tema kulturmiljø er gjort med 
utgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Dette gir plussverdi:
• Konseptet inneholder tiltak som kan 

bidra til å beskytte/ bevare verdifulle 
kulturminner/ kulturmiljøer.

• Redusert biltrafi kk (redusere belastning 
på verneverdige bygningsmiljøer)

Dette gir minusverdi:
• Konseptet inneholder tiltak 

som innskrenker eller deler opp 
kulturmiljøer.

• Konseptet inneholder tiltak som truer 
verdifulle Kulturminner.

Avbøtende tiltak:
Inngrep i kulturminner/ kulturmiljøer 
kan unngås ved å tilpasse plassering og 
utforming av anlegg til kulturminnene/ 
eventuelt fl ytte kulturminner (Må gjøres i 
samråd med Riksantikvar/ fylkeskommune). 

Lagesensgate ved Hønefossen, sett fra Torggata

Tabell 3 Kulturmiljø
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Nærmiljø og friluftsliv
Disse verdiene er sentrale:
Grønne lunger, vann og bygningsmiljøer 
som er trivelige å ferdes i.
Uterom og gatemiljøer som innbyr til sosial 
aktivitet. 

Vurderingen av det enkelte konsepts 
virkning på tema naturmiljø og friluftsliv 
er gjort med utgangspunkt i følgende 
hovedpunkter:

Dette gir plussverdi:
• Tilrettelegging for mer mennesker i 

gatene.
• Tilrettelegging for mer opphold ute 

(sosiale møtesteder, aktivitet).
• Reduksjon i biltrafi kk (redusere negative 

nærmiljøvirkninger som støy, støv 
og at biler opptar areal som kunne 
vært utnyttet til aktiviteter/ gang- og 
sykkeltransport.

Dette gir minusverdi:
• Inngrep i elementer som fremmer 

godt nærmiljø (grøntområder, sosiale 
møtesteder, vannelementer, attraktivt 
bygningsmiljø m.m).

• Barriærevirkning av tiltak. 

Avbøtende tiltak:
Kartlegging av gang-sykkeltrafi kk for 
å avdekke viktige forbindelseslinjer 
mellom målpunkter og oversikt over 
sammenhengende gag-sykkelnett. Erstatte 
gang-sykkelforbindelser som brytes ved 
bygging av vei anlegg med gode alternativer.

Kanopadling på Storelva, ved Kvernbergsund bru

Konsept Vurdering +/-

K1
Utbedrings-
konsept uten 
restriksjoner

Inneholder tiltak som kan få fl ere til å sykle/ gå, noe som fremmer 
godt nærmiljø gjennom fl er mennesker ute i gatemiljøet (Fra veg til 
gate, sammenhengende gang og sykkelvegnett, g/s bruer). Biltrafi kk  
fører med seg  miljøproblemer for bomiljøene som støy og støv i 
tillegg til at bilene opptar arealer som kunne fått en bedre utnyttelse 
for nærmiljøet (sosiale uterom/oppholdssteder, arealer for ulike 
typer nærmiljø-aktivitet.

+

4

K1+
Utbedrings-
konsept med 
restriksjoner

Som K1. I tillegg: Restriktive tiltak som reduserer biltrafi kken 
medvirker også til bedre nærmiljø for de som bor langs vegen.

++

3

K2
Miljø-
konseptet

Som K1+. I tillegg vil økt satsing på gående være positivt for 
nærmiljø og friluftsliv gjennom at høyrere kvalitet på gangarealer og 
forbindelser vil kunne virke positivt på bylivet ved at fl ere vil være 
ute i gatene. Høyt nivå på knutepunktsutvikling kan dra i samme 
retning. Nye veganlegg kan gi barriærevirkninger for gang-og 
sykkeltrafi kk.

++++

1

K3
Sentrums-
konsept

Positive effekter av knutepunktsutvikling på høyt nivå og satsing på 
gående (som for K2-konseptet). Dette konseptet har to større nye 
anlegg i seg (ny tofeltsveg og sykkelekspressveg). 
Disse tiltakene kan gi barriærevirkninger for gående i 
sentrumsområdet. 

+++

2

K4
Veg-
konseptet

Som K1+. I tillegg vil økt satsing på gående være positivt for 
nærmiljø og friluftsliv gjennom at høyrere kvalitet på gangarealer og 
forbindelser vil få enda fl ere til å oppholde seg ute. Restriksjoner +, 
sykkelbroer +, fra veg til gate +
Mer liv i nærmiljøene. 

+++

2

Tabell 4 Nærmiljø og friluftsliv
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Konsept Vurdering +/-

K1
Utbedrings-
konsept uten 
restriksjoner

Ser ikke risiko for inngrep i naturressurser for dette konseptet. 0

5

K1+
Utbedrings-
konsept med 
restriksjoner

Ser ikke risiko for inngrep i naturressurser for dette konseptet. 0

5

K2
Miljø-
konseptet

Ser ikke risiko for inngrep i naturressurser for dette konseptet. 0

5

K3
Sentrums-
konsept

Ser ikke risiko for inngrep i naturressurser for dette konseptet. 0

5

K4
Veg-
konseptet

Konseptet vil medføre risiko for inngrep i jord- og 
skogbruksområder. Nytt veganlegg medfører risiko for inngrep i 
jord- og skogbruksområder.

-

6

Naturressurser
Disse verdiene er sentrale:
De viktigste naturressursene i området er 
jordbruk, skogbruk og grus- og pukkverk.
Både skogbruket og jordbruket ligger tett 
på Hønefoss by og vil kunne komme i 
konfl ikt med noen av konseptene i form av 
arealbeslag. Området rundt Hønefoss har 
gode forhold for jordbruk, blant de beste 
i landet.  Det dyrkes i all hovedsak korn i 
området.

Vurderingen av det enkelte konsepts 
virkning på tema naturressurser er gjort med 
utgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Dette gir plussverdi:
• Tiltak som fremmer ivaretaking av 

naturressurser.

 Dette gir minusverdi:
• Konseptet inneholder tiltak som kan gi 

inngrep i jord- og skogbruksområder.
• Konseptet inneholder tiltak som kan gi 

inngrep i grusressurser
• Konseptet inneholder tiltak som kan gi 

inngrep i vannressurser.

På dette plannivået har vi ikke klart å 
se mulige virkninger for naturressurser, 
bortsett fra for konsept 4 som antaglig kan 
få noe inngrep i landbruksområder. 

Avbøtende tiltak:
Velge en linjeføring som begrenser 
inngrepet mest mulig.

Jorder ved Haugsbygda

Tabell 5 Naturressurser
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Gåing og sykkel Konsept Vurdering +/-

K1
Utbedrings-
konsept uten 
restriksjoner

Sammenhengende GS-nett og GS bruer kan bidra til å få fl ere til å 
sykle og gå, hvilket gir en positiv helsegevinst. Et sammenhengende 
nett vil redusere utrygghet, men mangel på adskilte gang- 
og sykkelveier veier negativt. Konseptet inneholder ikke 
restriksjoner for biler, og dette vurderes negativt for både helse og 
trygghetsfølelse.

+

5

K1+
Utbedrings-
konsept med 
restriksjoner

Likt som over, men restriksjoner som reduserer biltrafi kken vil 
bidra positivt for å øke andelen myke trafi kanter og medfølgende 
helsegevinst, og for å øke trygghetsfølelsen. 

++

4

K2
Miljø-
konseptet

Et sammenhengende og ensartet GS-nett av høy kvalitet og høy 
satsning på gående i sentrum kombinert med restriksjoner for 
biler gir større potensial for både andel myke trafi kanter og for økt 
trygghetsfølelse. Adskilte gang- og sykkelveger teller positivt for 
trygghetsølelse. Høy frekvens på buss i både øst-vest aksen og 
nord-sør aksen bidrar ytterligere til fl ere gåturer. Potensielt store 
helsegevinster.

+++

1

K3
Sentrums-
konsept

Likt som for K2, men mindre satsning på buss som kan gi noe 
lavere antall gåturer. Sykkelekspressvei langs Vesttangenten bidrar 
positivt.  

+++

1

K4
Veg-
konseptet

Likt som for K2, men mindre satsning på buss som kan gi noe 
lavere antall gåturer. Forkortelse Nymoen-Eggemoen reduserer ÅDT 
gjennom sentrum, hvilket bidrar til økt trygghetsfølelse. 

+++

1

Disse verdiene er sentrale: 
Økt trygghet som følge av tiltak for myke 
trafi kanter, helsegevinst gjennom økt antall 
gå- og sykkelturer. 

Vurderingen av det enkelte konsepts 
virkning på tema gåing og sykling er gjort 
med utgangspunkt i følgende hovedpunkter:

Dette gir plussverdi: 
• Økt andel gående og syklister
• Sammenhengende, ensartet 

sykkelveinett med høy standard. 
• Gode løsninger for fotgjengere i 

sentrumsområdene.  
• Redusert biltrafi kk gjennom sentrum

Dette gir minusverdi:
• Høy biltrafi kk i sentrum.
• Lav andel gående og syklende

Avbøtende tiltak:
Sørge for at sykkeltraseer og busstraseer i 
størst mulig grad holdes adskilt eller andre 
løsninger som skaper trygghet.    

Sykling i Hønefoss
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Sammenstilling
Rangering av konsptene Konsept Land-

skaps-
bilde

Natur-
miljø

Kultur-
miljø

Nær-
miljø og 
frilufts-
liv

Natur-
ressurser

Gåing og 
sykling

Rangering

K0 
Nullkonsept

0 0 0 0 0 0 6

K1
Utbedrings-
konsept uten 
restriksjoner

0 - - + 0 + 5

K1+
Utbedrings-
konsept med 
restriksjoner

++ - - ++ 0 ++ 4

K2
Miljø-
konseptet

+++ -- -- ++++ 0 ++++ 1

K3
Sentrums-
konsept

++ --- --- +++ 0 ++++ 2

K4
Veg-
konseptet

+ -- - +++ 0 ++++ 3

Tabell 6 Sammenstilling av virkninger for alle Ikke prissatte tema

Oppsummering
Rangering Konsept
1 K2, Miljøkonseptet
2 K3, Sentrumskonseptet
3 K4, Vegkonseptet
4 K1+, Utbedringskonseptet med restriksjoner
5 K1, Utbedringskonseptet uten restriksjoner
6 K0, Nullalternativet

Alle konseptene med unntak av 
nullkonseptet har tiltak som er positive 
for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv 
og gåing og sykling, men alle konseptene 
inneholder også tiltak som gir risiko for 
inngrep i verneverdier. Vi forutsetter at 
det blir gjort grundigere vurderinger av 
konsekvensomfanget og muligheter for å 
redusere konfl iktnivået for ikke-prissatte 
tema i påfølgende planfaser. I den samlede 
vurderingen blir konsekvenser knyttet til 
temaene nærmiljø og friluftsliv og gåing og 
sykling vektlagt mest siden disse temaene er 
mest behovsspesifi kke for denne KVUen. 

K2 Miljøkonseptet: Miljøkonseptet kommer 
samlet sett best ut på de ikke-prissatte 
vurderingene fordi det scorer høyt på både 
nærmiljø og friluftsliv og på gåing og sykling 
i tillegg til at det gir positive effekter innen 
landskapsbilde og innebærer restriksjoner 
for biltrafi kken. Nye bruer kan skape 
konfl ikter knyttet til natur- og kulturmiljø. 

K4 Vegkonseptet: Restriktive tiltak er positivt 
for å redusere trafi kkveksten, i tillegg til at 
forkortelse Nymoen-Eggemoen reduserer 
trafi kken gjennom sentrum. Dette er positivt 
for verdier innen nærmiljø og friluftsliv og 
innen gåing og sykling. Disse verdiene får 
også positive konsekvenser av høy satsning 
på myke trafi kanter. Nymoen-Eggemoen 
innebærer et større inngrep som vil kunne gi 
negativ konsekvens innenfor naturmiljø og 
naturressurser. 

K3 Sentrumskonseptet: Restriktive tiltak 
er positivt for å redusere trafi kkveksten og 
for verdier innen nærmiljø og friluftsliv og 
gåing og sykling. Disse verdiene får også 
positive konsekvenser av høy satsning på 
myke trafi kanter. Vesttangenten er et stort 
inngrep som kan gi negative konsekvenser 
for landskapsbildet, natur- og kulturmiljø. 

K1+ Utbedringskonsept med restriksjoner: 
Dette konseptet kommer dårlig ut fordi det 
kun innebærer en lav satsning på gåing og 
sykling, men restriksjoner for biltrafi kken 
teller positivt. Få og mindre tiltak innebærer 
at potensialet for konfl ikt er relativt lavt. 

K1 Utbedringskonsept uten restriksjoner: 
Kommer dårligst ut av de alternative 
konseptene da det innebærer en høy 
trafi kkvekst som er negativt for nærmiljø og 
friluftsliv og for gåing og sykling. Konseptet 
kommer bedre ut enn 0-konseptet siden 
det inkluderer gang- og sykkeltiltak (lavt 
satsningsnivå). Få og mindre tiltak innebærer 
at potensialet for konfl ikt er relativt lavt. 

K0 Nullkonseptet: Kommer dårligst ut fordi 
det innebærer en høy trafi kkvekst som 
bidrar negativt til verdier innen nærmiljø og 
friluftsliv og innen gåing og sykling. I tillegg 
innebærer ikke 0-konseptet tiltak som kan 
skape positive verdier. 
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