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Orientering for kommunestyret 28. juni 2018



• Medvirkning våren 2018
• Framdriftsplan høsten 2018
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Medvirkning 

Enkeltpersoners og gruppers rett til å 
kunne delta i og påvirke

offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. 



Mål med medvirkning:

• s ikre gode løsninger som tar hensyn til alles  behov

• legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan 
komme til orde

• fremme kreativitet og engasjement,  og væ re en arena for 
demokratisk deltakelse i lokalsamfunn

• fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag



• Innbyggere, organisasjoner

• Barn og unge

• Studenter 

• Næringsliv 

• Grunneiere og initiativtakere

• Politikere

Bred medvirkning - målgrupper



Plan for medvirkning for barn og unge 

Mål: Få innsikt i hvordan de bruker og oppfatter Hønefoss sentrum nå og 
hvordan de ønsker at den skal være i fremtiden

Metode: Barnetråkk og planverksted 

Hvem: Elever fra utdanningsinstitusjoner 
nær sentrum: Barneskoler, ungdomskoler,
videregående og studenter.

Når:  Våren 2018 



Elever på barneskole – uke 18

E ikli skole
6.  trinn,  2 klasser

Hønefoss  skole
6.  trinn,  2 klasser

Metode: Barnetråkk registrering og opplæring med kart

- Analog del – bli kjent med kart
- Digital del – registrere på PC

www.barnetrakk.no



Elever på ungdomskolene – uke 23

• Hov,  Veienmarka og Haugsbygd ungdomskole

• 9.  trinn,  ca.  75 elever

• Mandag 4.  juni,  R ingerike Kultursenter

• Metode:  P lanverksted – åpne spørsmål og kart s lik at de kan uttrykke seg både 
skriftlig og visuelt. B ruke kart aktivt.  

Del 1:  Kartlegge dagens Hønefoss .  
Pos itive og negative  s ider med byen 
og hvordan byen fungerer for dem. 

Del 2:   Fokusere på fremtidens  Hønefoss  –
Plassere blant annet gang- og sykkelstier,  
gangbroer,  parker eller ulike aktivitetsområder.



Elever på videregående – uke 22 og 25

Hønefoss  vgs
1.  og 2.  klasse fra elevrådet

30 elever

R ingerike  vgs
1.  og 2. klasse,  geografiklassene

50 elever

Metode:  P lanverksted – åpne spørsmål og kart s lik at de kan uttrykke seg 
både skriftlig og visuelt. B ruke kart aktivt.  



Studenter - Univers itetet i S ørøst-Norge - april

• Univers itetet,  campus R ingerike

• Åpen invitas jon,  ca.  20 studenter

• Metode:  P lanverksted 



Hva mener barn og unge?



Rapport om medvirkning med barn- og unge 

• Ferdigstilles  til høsten 2018

• E t av grunnlagene for utforming av byplanen

• Noen innspill fra barn og unge presenteres  i dag



Barnetråkk  - E ikli og Hønefoss  barneskole
• Vesterngata:  mye trafikk og bilene  kjører fort.  B arna krysser i 

undergangen i s tedet for over fotgjengerfeltet.

• Kongens gate:  mye trafikk.

• Osloveien:  mye trafikk og bilene kjører fort.  Det kan væ re litt 
skummelt å sykle her.

• Kvernbergsund bru:  dårlig plass  og dårlig vintervedlikehold.   

• Askveien:  veldig trafikkert skolevei.

• Liker Glatved brygge,  Petersøya og parken i S chjongslunden.  

• Mye søppel på Petersøya.



Planverksted for ungdomsskolene 

• Gangveier og nye broer for gående og 
syklende:
• mellom S chjongslunden og Hønefoss  vgs
• ved R ådhuset
• til Petersøya (når vannstanden er høy)

• Flere aktiviteter - vannaktiviteter,  
skatepark og basketbane

• Flere møteplasser/klubbtilbud

• S entrum som « Fortnite» (rollespill)
- aktivitetspark med zipline,   
klatrepark og tårn.



Planverksted for Hønefoss videregående 
• Gangveier og nye broer for gående og syklende:

• fra Søndre park til Petersøya
• fra Petersøya til Vestern
• fra Glatved brygge til Vestern
• fra Benterud til Askveien
• inntil Kvernbergsunds bru (dårlig løsning i dag) .

• Mer aktiviteter, møteplasser og serveringssteder fra Hønefossen og til 
Petersøya

• Ta i bruk Petersøya

• Skatepark både inne- og utendørs

• Ute- og innendørs badeland i Schjongslunden

• Bysykler

• Ungdomsklubb på Kuben

• For dårlig busstilbud 



Planverksted R ingerike videregående 

• Gangveier og nye broer for gående og 
syklende

• Mer aktiviteter, serveringssteder fra 
Hønefossen og til Petersøya

• Ta i bruk Petersøya ved å etablere 
møteplasser 
og aktiviteter

• Skatepark både inne -og utendørs



Planverksted – studenter ved US N

• R ask og enkel transport fra Hønefoss  
stas jon og til høyskolen.
• B uss
• B ysykler

• Det må etableres  et godt system for gang-
og sykkelveinett med bruer.

• Gangbru fra høyskolen til S chjongslunden
- et sted for aktiviteter,  møteplasser,  
brygger,  bystrand og serveringssteder.

• S tudentboliger midt i byen.

• Ta i bruk elva,  og lag badeland i sentrum

• Flere parkeringsplasser næ r skolen



Folkemøte 11.  juni 2018
Følg B yplanarbeidet på Ringvirkninger.com 



Innspill og spørsmål 

Temaer som gjentar seg:

• Sykkel

• Transport

• Byen må bli fin

• Bevaring eller riving

• Næring i sentrum

• Elvelangs

• Tippen Spørsmålene og innspillene er besvart – se Ringerike kommunes hjemmeside 



Fremdrift og plan for høsten 2018



Framdriftsplan høsten 2018



Medvirkning/  planverksteder for alle

B yutviklingsstrategi: Temaplanverksteder:

13. september: Transportsystem og grønn mobilitet

19. september:  Fysisk utforming, attraktivitet og bokvalitet 



Byutviklingsstrategi 



Forankring og medvirkning for folkevalgte 

• Temamøte i formannskapet 28.  august
Tema:  Fys isk utforming attraktivitet og bokvalitet

• Planverksted for kommunestyret 6.  september
Tema:  Transportsystem og grønn mobilitet



Forankring 

• Politisk sak til FS  i uke 40
Prinsippvedtak om framtidig trafikksystem

• Politisk sak til FS  16 oktober 
Orientering og vedtak av byutviklingsstrategien

• Formannskapsmøte 23.oktober
Forankring av planutkastet (helhetsplanen)

• Formannskapsmøte 20.  november
Utkast til områderegulering til orientering 



Framdriftsplan høsten 2018
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