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4.1

Forord
Holmestrand nord – den aktive bydelen der det gode liv er rett på knutepunktet med
fjorden som nærmeste nabo!
Holmestrand er porten i nord til Vestfold og Telemark. Med en positiv befolkningsvekst,
næringsutvikling, ny stasjon og kort reise til større arbeidsmarkeder, er det et stort
potensial for utvikling av byen. Holmestrand nord kan by på umiddelbar nærhet til
sjøen, kyststi og bysentrum.
Holmestrand kommune, Bane NOR Eiendom og Vestfold fylkeskommune, er tre
offentlige aktører som eier arealer ved transportknutepunktet nord i Holmestrand, og
har tatt initiativ til samarbeid for å avklare rammer og muligheter for utvikling av ca 50
daa. Aktørene har alle intensjoner om å bidra til god samfunnsutvikling ved å utvikle
knutepunktet til en bærekraftig og framtidsrettet bydel, med en realistisk og gjennomførbar utviklingsstrategi.

I påvente av en vedtatt overordnet plan er det viktig å modne området, og få aktivitet
med noen strakstiltak. Det er allerede planer om etablering av en badstue som et samarbeidsinitiativ. Det er viktig å støtte opp om lokale initiativ.
På vegne av Bane NOR Eiendom as, Holmestrand kommune og Vestfold og Telemark
fylkeskommune ser styringsgruppa fram til videre samarbeid om planlegging og
utviklingen av Holmestrand nord til en bærekrafig og aktiv bydel!

Holmestrand, 01.07.2020
Styringsgruppa,
Øistein Brinck
Direktør
VTFK (PE)

Hans Erik Utne
Administrasjonssjef
Holmestrand kommune
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Siiri Øyasæter
Prosjektdirektør
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Tre konsulentteam har utarbeidet tre konsepter for hvordan bydelen kan u
 tvikles.
Mulighetsstudiene og denne utviklingsstrategien er første fase av en lengre planprosess. Utviklingsstrategien er basert på mulighetsstudiene og andre innspill, og har til
hensikt å danne et grunnlag for videre, mer formelle planprosesser kommunen skal
igjennom de neste årene.

Del 1: Anbefalt utviklingsstrategi
Notatet består av to deler der del 1 redegjør for styringsgruppas
anbefalte utviklingsstrategi. Del 2 er en evaluering av de tre mulighets
studiene.

Kapittel 1 redegjør for Holmestrand by og studieområdet, samt organisering, mål og gjennomføring 
av mulighetsstudiene.
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1 Bakgrunn

Holmestrand by
Holmestrands naturgitte forutsetninger med fjellryggen mot vest, gjør at byen har
utviklet seg på et relativt smalt areal langs sjøen. I Holmestrand sentrum bor det ca
1000 personer innenfor 5 minutters byen. Majoriteten av innbyggerne bor på fjellet.
Holmestrand nord er det nordligste delområdet i Holmestrand by. Øvrige delområder er
handelssentrum, Hydro, Hakan/Krana (havneområdet) og Holmestrand syd.
Holmestrand har de siste årene hatt en positiv utvikling og vekst. Sentrum rustes
opp og byen har fått ny jernbanestasjon, strandpromenade, bibliotek og torg samt et
attraktivt havneområde.
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Byens største arbeidsplass er Hydro Aluminium med over 400 ansatte. Bedriften
besitter betydelige arealer i sentrum.  Det pågår arbeid for å flytte tungtrafikken ut av
sentrum.

Holmestrand nord, «Nordbyen»
Knutepunktet Holmestrand nord ligger ca 5 minutters gange fra sentrumskjernen og
handelssentrum. Den nye jernbanestasjonen har to innganger, en som ligger lenger sør
i bysentrum og hovedinngangen i nord hvor også bussterminalen befinner seg. Som en
del av stasjonen inne i fjellet, er det etablert en stasjonsheis som forbinder sentrum og
boligområdene på fjellet på en ny og spennende måte.
Holmestrand nord er avgrenset av fjorden mot øst, den markante fjellveggen mot vest
og sentrumsbebyggelsen i sør. På det nedlagte jernbanesporet fra Sande er det etablert
kyststi frem til området. Det er ønske om å videreføre kyststi også sydover.

Foto: Bjørn Nymoen. Holmestrand Utvikling
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Området for mulighetsstudien er knyttet til den nordre stasjonsinngangen (hoved
inngangen) med omkringliggende arealer. Størrelsen på studieområdet er på ca 100
daa, hvorav ca 50 daa kan utvikles med bebyggelse. Her finnes i dag både buss
terminal, taxisentral og store parkeringsarealer, samt vegareal. Tunnellen og frigjorte
vegarealer frigjør betydelig med utviklingsarealer. Området består av flere eiendommer,
hvor Holmestrand kommune, Bane NOR Eiendom og Vestfold og Telemark fylkes
kommune er omtrent jevnstore med ca 30 daa hver. Ca 6 daa er i privat eie (JM Norge
AS m.fl.) og ca 4 daa er umatrikulert.

Oversikt over grunneiere
i området
Bane NOR Eiendom
Holmestrand kommune
VT fylkeskommune
Privat

Organisering og gjennomføring av mulighetsstudiene
Holmestrand kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Bane NOR Eiendom
AS har tatt initiativ til sammen å gjennomføre et mulighetsstudier for å utforske mulig
utviklingsretning for Holmestrand nord. Alle parter har vært representert i styringsog arbeidsgruppa. Vestfold og Telemark fylkeskommune har ledet og kooordinert
prosessen og arbeidet. Mulighetsstudiene ble gjennomført som et parallelt oppdrag
og startet i desember 2019 og avsluttet i mars 2020. Det ble ikke kåret en vinner av
parallelloppdraget.

Mål
Knutepunktet Holmestrand nord, skal utvikles til en bærekraftig og fremtidsrettet bydel.
En utviklingen skal styrke Holmestrand by, uten å konkurrere som handelssentrum.
Mulighetsstudiene skulle bl.a:
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Umatrikulert

•
•
•
•

Utforske idéer og muligheter for bydelen og knutepunktet
Synliggjøre utviklingspotensialet, mulige funksjoner og utbyggingstakt i tråd
med marked og vekst.
Gi anbefalinger for videre prosess og danne grunnlag for diskusjoner.
Danne grunnlag for en utviklingsstrategi og mer formelle planprosesser.

De tre arkitektteam som utarbeidet hvert sitt forslag til mulighetsstudier er:
•
•
•

Dyrvik, Pir II, Vista analyse og Rambøll
A-lab og Urban Creators
DRMA og AasplanViak

Som følge av utbruddet av koronavirus ble folkemøte og planverksted flyttet til august
2020. Mulighetsstudiene ble utstilt på biblioteket i Holmestrand en kort periode i mars,
og igjen i forbindelse med medvirkningsmøtene. Interessenter og berørte har hatt
anledning til å sende inn forslag og kommentarer til mulighetsstudiene digitalt. Se eget
vedlegg for innspill fra folkemøte og planverksted 26.08.2020
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Mulighetsstudiene gjennomgått og sammenstillt i del1. Disse og andre innspill har vært
base for anbefalt utviklingsstrategi i kapittel 3.

Ønsket resultatet
Ønsket resultat for arbeidet med mulighetsstudiene er å levere en anbefalt
utviklingsstrategi for Holmestrand nord, med forslag til en avtale om videre s
 amarbeid,
behandles politisk i Holmestrand kommue og Vestfold og Telemark fylkeskommune i
oktober 2020, samt av ledelsen i Bane NOR Eiendom.
Denne utviklingsstrategien skal kobles på den pågående kommuneplanprosessen.

Kunnskapsinnhenting &
Mulighetsstudier

Initiativ til
samarbeid

= Gjennomføring av parallellOppdrag med tre team. Desember-mars

=VTFK, Bane NOR Eiendom AS
og Holmestrand kommune

2. Plan- og
reguleringsfasen

3.Utbyggingsfasen

Involvering, innspill
og evaluering

Strategi og avtale
om videre prosess

= Presentasjoner og utstilling av
mulighetsstudiene, medvirkning
innspill og evaluering. Oppsummeres i
en utviklingsstrategi.

= Vedtas i samarbeidspartenes
organisasjoner politisk og
administrativt
.
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1. Avklaringsfasen

2 Oppsummering av
mulighetsstudiene

Kapittel 2 er en kort oppsummering av funn
fra de tre mulighetsstudiene og innspill fra
referansegruppa.
Kapittelet viser bredden i innspillene fra de
tre arkitektteamene og har vært grunnlag for
utarbeiding av utviklingsstrategien i kapittel
3.

De tre arkitektteamene skulle vektlegge hvert sin tilnærming, slik skissen viser.
Illustrasjon: A-lab

Drivkrefter for utvikling
«Drivkrefter» kan defineres som viktige virkemidler for en utvikling; generelt 
– for byutvikling globalt, eller spesielt for Holmestrand nord.
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De tre arkitektteamene vektla hvert sitt tema. A-lab jobbet med den aktive bydelen,
DRMA med naturbyen og Dyrvik fokuserte på den produktive bydelen. I tillegg ble er det
utarbeidet et solid kunnskap- og analysgrunnlag i arbeidet som vil være nyttig for også
andre planprosesser i kommunen..

Regional kontekst
Holmestrands beliggenhet i regionen, med ny E18, den nye stasjonen, styrket framtidig
togtilbud, knutepunktet og sjøfronten er viktige forutsetning for vekst og utvikling av
Holmestrand nord.

Megatrender

Tre viktige megatrender. Illustrasjon: A-lab

Nye arbeidsplasser, innbyggere og besøkende
Arbeidsplasser som skal etableres i området må forventes å ta utgangspunkt i
eksisterende næringsliv, organisk vekst. Nye funksjoner kan ha attraksjonskraft ut over
Holmestrand kommune (for eksempel ny skitunnel m.m.), disse kan tiltrekke seg nye
innbyggere og besøkende fra et større omland. Nye funksjoner som etableres kan gi
grunnlag for nye arbeidsplasser.
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Megatrendene kan utnyttes til muligheter for utvikling i Holmestrand nord. Økt
urbanisering og globalisering, klimaforandringer og rask teknologisk utvikling er
megatrender som bør vektlegges i en framtidsrettet bydel. Andre trender er økt
fokus på helse, turisme og fritid, frivillig arbeid, nye boformer og livssituasjoner, lokal
produksjon, delingsøkonomi, co-working / co-living, demografiske endringer og nye
former for tilrettelegging for gründer-virksomhet og «start-ups».

Historie og kultur

Historen har vist at Holmestrand kan omstille seg og gir grunnlag for tro på en ny,
større omstilling nå med utgangspunkt i stedets kvaliteter, sentrale beliggenhet på Østlandet med gode kommunikasjoner. Fra industribyen og sardinimperiet til opplagsbyen,
gjennvinningsbyen og byen med milliardstasjon.
Tomtas kvaliteter og utfordringer
Nærhet til sentrum: Holmestrand nord ligger nær sentrum og
skal ikke konkurrere med sentrum, men supplere dagens by.
En u
 tvikling kan bidra til flere innbyggere og aktivitet og styrke
dagens sentrumsfunksjoner.
Skrenten: Den karakteristiske skrenten under fjellet er godt synlig
fra fjorden og skaper høydeforskjell mellom Holmestrand nord og
bebyggelsen på fjellet.
Solforhold: Skrenten og fjellet i vest for studieområdet skaper
utfordrende s
 olforhold. Solforhold er ikke avgjørende for
boligkjøpere; utsikt, nærhet til sjø, gode kommunikasjoner og
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Illustrasjon: DRMA

gode uteområder trekkes frem som minst like viktige faktorer som solforhold. At det
legges til rette for ulike aktiviteter i strandsonen, ute i sjøen eller i tunnellen, vil kunne
kompensere for lite kveldssol.

Utfordringer i området. Illustrasjon: A-lab

Tidligere badeanlegg i Holmestrand (Fra DRMAs levering)

Forslag til flytende hytter- illustrert av Dyrvik arkitekter
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Viktigste kvalitet: Sjøfronten er kanskje stedets viktigste kvalitet, - i tillegg til å være et
godt kommunikasjonsknutepunkt i en liten by med urbane tilbud.

Plangrep / plankonsept
Et grunnlag for utvikling av Holmestrand nord vil være trinnvis vekst gjennom å utvikle
«hverdagsbyen» og nye «opplevelser». Utvikling av «hverdagsbyen» kan innebære
fortetting med boliger, stasjonsutvikling og fokus på folkehelse og kvalitet. Gjennom
attraktiv boligutvikling befolkningen i Holmestrand by få en nødvendig økning.
Utvikling av «opplevelsesnæringer» kan innebære ferieboliger på sjøen, aktivitetsbasert
infrastruktur, samt kurs og konferansevirksomhet. Holmestrand nord og knutepunktet
kan øke sin betydning som destinasjon gjennom å utvikle opplevelsesnæringer og få
flere attraksjoner og kvaliteter i området.

Den aktive og klimasmarte bydelen

Bydelen kan samtidig bli klimasmart og utvikle et blågrønt mobilitetslandskap tett på
regionale tilbud som ny svømmehall, skitunnel, hotell, Dulpen og fjorden.
Strategier kan være gode rettesnorer for utviklingen. Under har A-lab. foreslått mulige
strategier:

Illustrasjon: A-lab

Nye aktiviteter og funksjoner
I Holmestrand nord er det mange muligheter. Det er viktig at videre utviklingsstrategi
omfavner noen aktiviteter som kan skape synergier og forsterke hverandre. Ikke alle
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«Den aktive bydelen» kan bli det nye utviklingskonseptet. Å være aktiv er også å bry seg,
å produsere, å skape, å være fremoverlent, pulserende, ambisiøs, engasjert og driftig.
En visjon for Holmestrand nord kan innebære: «Et engasjert nabolag som tar aktivt
stilling til innbyggerne sine». Bydelen har spesielle naturkvaliteter og kan bli et rekreativt
nabolag med et by- og aktivitetstilbud for flere enn bydelens egne beboere. Dersom
skitunnelen realiseres kan bydelen bli en helårs «sports-hub».

idéer kan realiseres, og ikke samtidig.
Skitunnelen
Lokale aktører har ønske om å utvikle en skitunnel i den gamle tunnelen. Sammen har
deHolmestrand
etablert selskapet
Holmestrand
Skitunnel AS.
Skitunnel
AS
EESS AS ved Jens-Petter Aven (45 %)

Situasjonsskisse. Skitunnel med inngangsanlegg.
Illustrasjon: Skitunnelen as

Aktiviteter og funksjoner med et regionalt marked
I tillegg til skitunnel vil nytt eller utvidet hotell,
konferansefasiliteter, flytende hytter, saltvannsbasseng, svømmehall / badeland / varmtvannsbasseng for medisinsk behandling, flerbrukshall,
scene ved vannet, mathall ved stasjonen, mm være
aktiviteter med et regionalt marked. Slike aktiviteter
vil kunne tiltrekke seg tilreisende og gi bedre
økonomisk grunnlag for utvikling av området.
Illustrasjon: A-lab
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Skitunnelen
ikke enAS
forutsetning
for utvikling av Holmestrand nord, men må ses på
HolmestranderUtvikling
(45 %)
Øyvind
Kvaal
(10nye
%) mulige aktiviteter området kan satse på – som til sammen skaper
som
en av
flere
eier tunnelen.
enVTFK
«pakke»
av attraksjoner. Selve skitunnelen vil kreve flere støttefunksjoner for å kunne
realiseres. Et skianlegg vil kunne gi grunnlag for felles energi- og driftsløsninger for
andre prosjekter i bydelen.

Aktiviteter i første etasje i området
Holmestrand nord skal ikke konkurrere med sentrum når det gjelder handel og
sentrumsfunsksjoner. Innhold i første etasje bør likevel ha aktive program som
supplerer og forsterker aktivitetene utenfor, for eksempel: barnehage, fellesanlegg /
allhus, mathall, aktivitetshus / bydelshus, helsesenter,hverdagsfunksjoner, skatepark, cowork, servicefunksjoner mm. Særlig viktig er det å aktivisere første etasjene nærmest
sentrum, ved stasjonsområdet og verkstedstoma.
I stedet for handel blir servicenæringer viktigere; f eks servering, pick-up points,
service som kan kombineres med pendling / knutepunkt, treningssenter, kontorplasser
og møtelokaler. Også rørleggere, elektrikere, andre håndverksfag kan være egnede
virksomheter som kan bidra til å skape liv i bydelen. Frivillige organisasjoner, gallerier og
andre kulturvirksomheter kan passe i første etasje, dersom husleien er overkommelig.

A-lab foreslår å etablere et sammenhengende bygulv. Illustrasjonen viser ny bebyggelse på stasjonstorget, der inngangen til stasjonen er intergrert i bygget til venstre.
Illustrasjon: A-lab
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Et forslag er å etablere et sammenhengende bygulv gjennom deler av området, i hovedsak bilfritt.. Byrommenes størrelser må tilpasses antall mennesker i bydelen og skape
intimitet. Det bør også beplantes trær og grønt i gater og byrommene for å invitere til
bruk og trivsel.

Andre aktiviteter som skaper attraktivitet
Skrenten gir muligheter for aktiviteter;
klatrefasiliter, opphenging av «lerret» for
utekino, konstruksjoner med utsiktspunkt,
ny gangforbindelse opp til fjellet (nordre
sikksakk) er tiltak som er foreslått.
Felles plante- og dyrkningsbed kan skape
nye møtesteder i bydelen. Urbant jordbruk,
Sjøen er en viktig attraksjon og ressurs
frukthager, private hager, fjellpark med
egen byhabitat. I Dulpen og i ny byrom kan
det tilrettelegges for aktivitet og trivsel.
Man er godt i gang med å lage s
 ammenhengende grønn kystlinje igjennom området.
Takene på nye bygninger er viktige grønne lunger og uteplasser for beboere.

En brygge eller badeskjerm vil kunne gjøre strandsonen enda mer attraktiv. Dette vil
kunne åpne for roligere sjøforhold og gode forhold for kajakk, sjøsport, seiling, windsurfing mm.
Ideer: I strandsonen er det også foreslått å etablere flytende elementer, brygger, samt
undervannshager for dyrking av tang, tare og blåskjellskolonier og tidevannsbasseng.

En badeloop kan gi en variert bade– og sjøfront i Dulpen.
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Tomtens nærhet til fjorden gir mange muligheter. Både kyststi med vannopplevelser,
fjordpark, videreutvikling av Dulpen, båthavn, ny strand / sjøbad / helårsbad, badstu,
akvarium, dykkesenter, marina, båthavn og flytende fritidsboliger er noen av idéene som
kan vurderes videre.

Arealbruk og grad av utnyttelse
Området bør fylles med en variasjon av funksjoner og en god del boliger.

Den gamle smia kan bevares i et framtidig bomiljø.

Illustrasjon: DRMA

Nye boformer og bokvalitet
Megatrendene peker i retning av at det vil bli etterspørsel etter flere nye boformer bl.a
med sosial profil og delekultur. Holmestrand kan tilrettelegge for nye boformer – rett
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Arkitektteamene har funnet grunnlag for at området kan bebygges med ca 35.000
– 80.000 m2 BTA avhenging av utnyttelsesgrad. Det fleste har foreslått en medium
utnyttelse av arealene i området. På grunn av skrenten kan bebyggelsen i området
isolert sett ha betydelig høyde – opp mot 14 etasjer i enkelte delområder. Det bygges
allerede 8-9 etasjer i sentrum. Det anbefales at bebyggelsesens høyde og karakter vurderes nærmere i forhold til v eksttakten til Holmestrand, se s. kap 3, og hvilken identitet
bydelen skal ha for å tiltrekke seg nye beboere og ulike alderssegment.

i strandkanten og med gode pendlingsmuligheter. Ved å tilby nye boformer og gode
bokvaliteter kan området ogs tiltrekke seg en bredere målgrupppe enn 60 pluss.
Bydelen kan satse på å tilby et mangfold av ulike boliger i kombinasjon med utsikt og
nærhet til sjø og båtliv i en bydel med mange attraksjoner.

Kontor
Teamene i mulighetsstudien var enige i at det er lite realistisk å trekke til seg store
hovedkontor med kompetansearbeidsplasser / kontorarbeidsplasser til dette området,
til tross for et svært attraktivt kommunikasjonsknutepunkt. Undersøkelser viser at slike
kontorer ønsker å etablere seg sentralt i Oslo, alternativt Drammen.
Det mer realistisk er å legge til rette for lokalt næringsliv, offentlig kontorer og fleksible arbeidsplasser, kontorfellesskap og «co-working». Idéen om å etablere kontor for
gründervirksomhet / «start-ups» er interessant og bør forfølges.

Handel, service og offentlige funksjoner

Arkitektteamene peker på at det kunne være en god ide å kombinere flere aktivitetsfunksjoner med utdanning. Aktuelt kan være svømmehall, badeland og vitensenter.
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Holmestrand nord skal som nevnt ikke konkurrere med sentrum om handel, men i
stedet legge til rette for service og aktiviteter som støtter opp om hverandre og som
supplerer sentrum.

Forbindelseslinjer og mobilitet
Knutepunktet og bussterminalen
Bussterminalen bør på sikt reduseres i størrelse og/
eller transformeres til en gateterminal. En gate
terminal vil kunne kombineres med en snumulighet
rundt et kvartal ved stasjonsinngangen, slik at
busser og drosjer ikke må kjøre langt for å snu og
slik at passasjerer kan slippes av nær stasjonsinAlle mulighetsstudiene trekker fram viktigheten av gode
ngangen. Et bygulv vil likevel kunne flyte bilfritt
forbindelser både til og ut av byen og opp til fjellet
nærmest inngangen til stasjonen.
Illustrasjon: DRMA
Da utviklingen vil ta tid og gå i etapper, kan dagens
bussterminal beholdes en god stund før en evt transformeres. Se Kap.3.2. På hvilket
tidspunkt deler av arealene til bussterminalen skal transformeres til bebyggelse vil handle om kost-nytte. Alternativ bruk av arealene må kunne generere nye verdier. VKT og
samferdselssektoren i VTFK har vært koblet på i evalueringen av kollektivløsning.

Det vil være ønskelig å etablere minst en effektiv sammenhengende sykkeltrasé
gjennom området. Hvorvidt den gamle jernbanelinjen skal være traséen på hele
strekningen må vurderes nærmere.Kyststien er gjennomgående nordover.
At nordre sikksakken re-etableres er en god ide. En tydeligere sammenheng mellom
Holmestrand nord og platået hadde vært ønskelig, f.eks i form av en trappekonstruksjon eller forbindelse via et nytt bygg i bydelen.

Den nedlagte jernbanelinja er en sammenhengende turvei til Sande
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Sammenhengende sykkelvegnett og gangforbindelser

Parkering
Dagens overflateparkering tar mye areal og man bør på sikt finne en bedre løsning.
Parkering under bakken i de enkelte byggeprosjekt er ikke å anbefale. Dette vil kreve
mange ramper utvendig eller innvendig og være samlet sett en kostbar løsning, selv om
risiko for hvert enkelt prosjekt er begrenset.

Illustrasjon: A-lab

Det er mange fordeler med et fellesanlegg med parkering i to etasjer inn mot skrenten
som er foreslått. Man unngår å gå langt ned i bakken (usikre grunnforhold og nærhet til
sjø), og her er et areal som er mindre attraktivt.
Et større felles parkeringsanlegg i området vil gi stordriftsfordeler og et redusert
samlet behov for antall parkeringsplasser. Et parkeringshus inn mot skrenten løfter
området og gir godt utgangspunkt for videre utbygging i høyden. Adkomst til et slikt
parkeringsanlegget bør skje fra en felles inngang fra fylkesvegen, midt i området.
Gjennomføringen er en utfordring. Parkeringsanlegget kan utvikles trinnvis, førs mot
sør, deretter mot nord (eller motsatt).

Ny teknologi og fremtidens mobilitet
Fremtidens mobilitet vil kunne bli preget i større grad av elektrifisering, autonome
kjøretøy, nye mobilitetsplattformer og mer delingsmobilitet.I planer for bydelen bør man
legge til rette for fremtidens mobilitet: utleiesykler / bysykler / el-sykler / sparkesykler.
Bydelen eller boligområder kan samarbeide om deleordning for bil, sykkel og kanskje
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En god ide er å samle parkeringen inn mot fjellet som vist på denne skissen til A-lab

båter, i tillegg til enkel tilgang til tog, buss. Dette reduserer behovet for privat bilhold og
arealbruk til parkering.

Mobilstendenser
Illustrasjon: A-lab

Innspill til gjennomføringsstrategi

I videre arbeid med byarealstrategien bør det gjøres nærmere studier av realistisk
veksttakt for Holmestrand kommune og for Holmestrand nord ut fra prognoser for befolkningsvekst og markedsgrunnlag for boliger. Utfra dette bør arealutnyttelsen velges,
sammen med ønsket identitet og bokvalitet for området. Bygges det for massivt i første
byggetrinn vil det ta lang tid å utvikle området.

Tidsperspektiv – utvikling i faser
Området vil utvikles over en lengre tidsperiode og i faser. Det er
viktig å bygge kvartal for kvartal ferdig slik man
ikke blir værende på en byggeplass i for lang tid.
Verkstedstomta og den kommunale tomta Tranberg, er et
naturlig startsted for utvikling av området, nærmest sentrum.
Anbefaler en kommunal pådriver
Kommunen er den nøkkelaktør som sitter på flest virkemidler
til å påvirke utviklingen av Holmestrand nord. Det er viktig at
kommunen tar eierskap til videre prosesser i etterkant
av mulighetsstudien. Forslaget om en «koordinator» til å drive
prosessene videre er en god idé for å få til en utvikling av
knutepunktet.

- 23 -

Fortetting rundt knutepunktet er en strategi
for å få en mer levende bydel med flere folk
i bydelen
Illustrasjon: DRMA
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Arkitektteamenes idéer åpner opp muligheter, men en utvikling trenger økonomiske
drivere for å realiseres. I en utviklingsstrategi må det påpekes hvilke idéer som vil være
næringslivsinitiert og hvilke som vil være offentlig initiert. Stikkord er samspill, samordning, sambruk og synergier.

I senere detaljreguleringsprosesser i området er det viktig å tenke igjennom hvilke
plankrav man stiller til utbyggere. I Holmestrand nord vil felles parkeringsanlegg og
felles uteområder kunne redusere krav på egen tomt og dermed kostnadene for utbyggere gjennom enklere plankrav enn uten slike områdeløsninger. Gode fellesløsninger
krever planlegging og styring.
Sosiale, rekreative og fysiske aktiviteter i første etasje genererer nok ikke særlig inntekter her. Likevel vil det å etablere noen slike virksomheter være positivt og bør etterstrebes.
I Hamburg har man prøvd ut konkurranse om beste innhold/ ide som metode for å få
riktige prosjekter til å etablere seg. I Horten har kommunen erfaring med salg av tomter
til beste prosjekt (konkurranse) og har de regulert inn flytende boliger i sjø ( Indre
havneby områderegulering). Erfaringer kan overføres til utviklingen av Holmestrand
nord.
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Kommunen kan ta et driveransvar, evt i samarbeid med andre. Med realistiske bidrag
fra utbyggere, kan det være grunnlag for å skape attraktive fellesarealer og en attraktiv
sjøfront. Å etablere et utviklingsselskap bør vurderes.
Kyststi, kystpark, «sikksakk» og «lavt hengende frukter» vil øke attraktiviteten i området
og videre generere private investeringer. Selv om kommunen har begrenset økonomi,
er det viktig at kommunen tør å sette i gang prosesser og kan bidra med tiltak som ikke
krever så store investeringer. Kommunen vil se på utviklingen av bydelen, i sammenheng med sentrum og hele byen, og første skritt er arbeidet med en byarealstrategi.
Offentlige kontorer vil kunne gi økonomiske bidrag til nye bygg og felles uteområder.

Sjøfronten vurderes å være den kanskje viktigste driveren for utvikling av området. Flytende hytter vil kunne bidra til oppmerksomhet og attrakivitet
Illustrasjon: Dyrvik

I første del av mulighetsstudiet har det vært begrensede muligheter for å få innspill
fra innbyggere og næringsliv. På grunn av koronapandemien ble folkemøtet og planverksted avlyst. Referansegruppen har kommet med innspill til mulighetsstudien. Nye
medvirkningsprosesser er gjennomført i august og vil bli videreført i forbindelse med
kommuneplanprosessen og ny byarealstrategi for Holmestrand. Det er naturlig å drøfte
utvikling av Holmestrand nord i forhold til resten av byen og byarealstrategien.
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Medvirkning og kommunale planprosesser

Utvikling av felles visjon
Gjennom medvirkningsprosesser og ny byarealstrategi kan det utvikles en ny,
felles, forankret visjon for utvikling av byen og Holmestrand nord. Mange innspill og
muligheter ligger i de foreslåtte parallelloppdragene, som kan hentes opp igjen.

Illustrasjon: A-lab
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Sjøfronten vurderes å være den kanskje viktigste driveren for utvikling av området.
Den aktive bydelen kan være gode visjoner og bygge videre på.

3 Anbefalt
utviklingsstrategi

Forutsetninger for utvikling og vekst
Holmestrand er en av kommunene i fylket med høyest vekst. Beliggenheten nær større
arbeidsmarkeder og ny stasjon sentralt i byen, gjør Holmestrand by attraktivt som
boområde.

Hvem bor i sentrum?

Veksten i bysentrum har vært
prosentvis noe høyere enn i
kommunen for øvrig viser tall fra
tidligere Holmestrand kommune,
før s
 ammenslåing. I gjennomsnitt
de siste 10 årene har sentrum
vokst med ca 1,3% eller ca 35
innbyggere pr år.
Kilde: Byregnskap Holmestrand sentrum 2018. Det er skjedd tilflytting til
sentrum etter dette.
Holmestrand satser på sentrum.
Nytt bibliotek er ferdig og byrom
og sjøfronten er fornyet. Byen
får styrket togtilbud fra 2024.
Det vil kunne gi en vekstimpuls i
årene som kommer. Flytting av
fylkesveien gjennom sentrum vil
også bidra til å styrke attraktiviteten med bilfri handelsgate.
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3.1

Kapittel 3 er styringsgruppas anbefalte
utviklingsstrategi for Holmestrand nord.
Innledningsvis drøftes forutsetninger for
utvikling og vekst. En konkret fasedelt
utvikling av området foreslås, inkludert
vurdering av kommende planprosesser.

Boligutvikling og veksttakt
Det er har i prosessen blitt gjennomført undersøkelser av utviklingstakten for boligprosjekter i Holmestrand sentrum og Holmestrand nord de seneste år. Det selges boliger

Statistikken bekrefter at Holmestrand i første halvår i 2020 er den bykommunen som vokser mest i fylket.Veksten har vært på hele 0,65% i første halvår.

På bakgrunn av innhentet informasjon legges
følgende til grunn for utvikling og vekst i hele
Holmestrand by (sentrum og Holmestrand
nord):
• Boligmarkedet er dekket for de ca 		
4 år fram i tid
• Veksttakt 2024-2030: 50-55 			
leiligheter pr år
• Vekstall fra ca 2030: 60-65 			
leiligheter pr år
Utbyggingstall er en viktig parameter i valg
av utnyttelse og høyder i bydelen. Ved valg av
altfor for høy utnyttelse kan markedet være
Utsnitt av forslag til bebyggelse av Verkstedstomta, som kan
harmonere med Holmestrands øvrige bebyggelse.
dekket for mange tiår i første byggefase. For
lav utnyttelse er heller ikke ønskelig. Hvis
Illustrasjon: DRMA
utnyttelsen settes for lav, kan utviklingen enten
stoppe opp av økonomiske årsaker, eller føre til
at man ikke oppnår ønsket effekt av fortetting med økt befolkning og byliv. V
 alg av utnyttelsesgrad må også veies opp mot ønsket identitet og form på de bygde omgivelsene.

- 28 -

UTVIKLINGSSTRATEGI OG EVALUERING AV MULIGHETSSTUDIE

løpende i sentrum. I de senere år er det bygget og solgt ca 40 leiligheter pr. år i Holmestrand sentrum inkludert i Holmestrand nord. Det er pt til sammen ca 220 boligenheter fordelt på flere prosjekter, “klare” i byen inkludert siste byggetrinn av Strandholmen.
Styringsgruppa vurderer at det er grunnlag for en styrket vekst i Holmestrand, spesielt
dersom det legges til rette for det. Holmestrand med sine bykvaliteter kan tiltrekke
seg et annet markedsegment enn Sande og Nordre Jarlsberg Brygge. Økt frekvens på
togavganger til Oslo vil være en vekstfremmende faktor.

Andre mulige private etableringer og
investeringer

Eksisterende hotell
Eksisterende hotell har 48 hotellrom i tillegg utleieleiligheter. Nye eiere av hotellet
renovere deler av bygningsmassen og har hatt ordinær hotelldrift sommeren 2020. Det
satses på konferanser så vel som arrangement for lokalbefolkningen og tilrettelegging
av uteområdene mot fjorden og Dulpen. Det er aktuelt med et samarbeid med Bane
NOR Eiendom om etablering av en badstue. Samlet sett er utviklingen svært p
 ositiv og
hotellet vil kunne fremstå som en ny attraksjon og møteplass for bydelen med mange
tilbud. 			
Skitunnelen
Forretningsplanen viser at skitunnelen ikke lar seg realisere alene. Selve skitunnelen vil
kreve mange støttefunksjoner for å kunne realiseres. Det vil være ønskelig å kombinere
skitunnel med annen virksomhet; helsehus, bespisning, garderobe, overnatting,
utdanning, svømmehall etc.

For å realisere skitunnelen er det behov for flere samarbeidspartnere og evt bolig
utvikling for å skape økonomi. Anlegget trenger arealer utenfor åpningen og skaper
avhengighet for utvikling av de nærmeste tomtene. Bl.a. er det behov for vendesløyfe i
hver ende og publikumsområde i nord-delen.
Se også nærmere omtale av skitunnelen i kap 4.2.

Skitunnelen slik det kan se ut i nordenden av tunnelen
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Skitunnelen er en mulighet og ikke er en forutsetning for utvikling av Holmestrand nord.
Skitunnelen må ses på som en av flere nye mulige aktiviteter i området som til sammen
skaper en «pakke» av attraksjoner.

Mulige offentlige investeringer

Det vil være gunstig å få offentlige investeringer og lokaliseringer som bidrag til
utvikling av Holmestrand nord. Den økonomiske situasjon til nye Holmestrand
kommune er anstrengt. P.t foreligger det ingen konkrete planer om offentlige prosjekter
i Holmestrand nord, men følgende kan nevnes:

Administrasjonslokaler for kommunen
I forbindelse med kommunesammenslåingen ser kommunen på muligheter for å
samle og rasjonalisere administrasjonslokaler. Holmestrand nord er aktuell å vurdere
som en mulig lokalisering. Formannskapet i Holmestrand kommune har i sak 51/20
den 11.6.20 enstemmig vedtatt at: «Formannskapet henstiller kommunestyret å fatte
følgende vedtak:

Videregående skole i nordfylket
I tidligere Vestfold fylkeskommune har det vært drøftet alternative lokaliseringer av en
ny videregående skole i nordfylket. Dette er for tiden ikke en prioritert sak i det nye fylket,
men om det blir det, er Holmestrand nord en mulighet.
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1. Kommunedirektøren utreder ulike konsept som bidrar til arealfortetting gjennom
samlokalisering av dagens administrasjon i ett bygg. Konseptene legges frem for
politisk behandling.
2. Kommunedirektøren gjennomfører en gevinst- og synergianalyse gjennom fortetting
av arealer til en teknisk sentral i Holmestrand kommune.

Lavthengende frukter og infrastrukturtiltak
Infrastruktur- og grønnstrukturtiltak kan bidra til økt kvalitet og bør legges inn som
krav / rekkefølgebestemmelser for ulike byggetiltak og reguleringer. Samtidig bør
kommunen vurdere hvilke plankrav som stilles til utbyggere. Fellesløsninger for finnansiering må tilstrebe å balansere kostnader for utbyggere, slik at det er mulig
å realisere prosjektene.

Lavthengende frukter Aktuelle strakstiltak kommunen jobber med:
Badstue
Utvikles i samarbeid med hotellet.
Smia på Verkstedstomta
Nytt innhold kan utvikles, f eks: Utlånssentral, frivillighet, arrangement, servering.
Badeloop mm, Dulpen
Flere badeaktiviteter vil kunne styrke Holmestrand som badested for tilreisende og lokale.

Arrangement og aktivitet
• Samarbeid med hotellet og andre for å skape liv i området
• Store konsert mm på området. Stasjonen har vært brukt som scene
• Utleie av vannsportsutstyr etc.
• Sykkel/tur på kyststien
• Fiske
Markedsføring av hele kommunen som Vestfolds mest attraktive sted å flytte til
• Spleiselag med de andre utviklerne
• Fokus på bokvalitetene - og livskvalitetene, sjø og båtliv. Nærhet til skiterreng
• 2 intercity jernbanestasjoner – midt i sentrum
• Kort avstand til Oslo/Drammen/Tønsberg
• Holmestrand vokser mest i fylket
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Forgrønning av området
• Plantekasser, hagelag, andelsgård, urbant jordbruk, takhager
• Utplanting av spiselige vekster, busker og trær – Velkommen til Holmestrand 
• Samarbeid med innbyggere, ildsjeler, foreninger

Tiltak som ikke krever så store investeringer og som kan forsterke en påbegynt positiv
utvikling, kan karakteriseres som lavthengede «frukter». Disse bør «plukkes» for å stimulere
til videre utvikling. En badstue og en «badeloop» ved Dulpen er eksempler på tiltak som kan
forsterke en positiv utvikling. Også opprusting av kyststi / gang- og sykkelforbindelse og
tilrettelegging for sjøsportaktiviteter vil være tiltak som vil øke områdets attraktivitet og gi
investeringslyst for nye prosjekter. På grunn av den økonomiske situasjonen til Holmestrand
kommune anbefales det at slike tiltak finansieres som et spleiselag mellom nye utbyggere
og eksisterende drivere av virksomheter.

3.2 Anbefalt trinnvis utvikling av området – fase 1 til 5

Illustrasjonsbilde under fulgte reguleriningsplanen til Strandholmen nord. Båthavn skal ikke realiseres. Foto: Bane
NOR Eiendom
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Mulighetsstudiene har foreslått en trinnvis utvikling av området med en ca angivelse av tidsperiode. Den trinnvise utviklingsplanen er en bearbeiding av innspillene fra parallelloppdraget
med vurderinger gjort av arbeidsgruppa og styringsgruppa for prosjektet. Det er lagt til grunn
mest mulig konkrete forslag og med en realistisk framdrift – basert på dagens informasjon.
Det er ikke tatt hensyn til eiendomsgrenser i fasene, noe som er viktig å se på i tidlig fase.
Når det gjelder kobling til overordnede planprosesser, se også kapittel 3.3. Sammen med
hver utbyggingsfase er det foreslått et eller flere tiltak som styrker attraktiviteten for bydelen
som helhet (infrastukturtiltak).

Fase 1: Boliger, badstu, nyrenovert hotell, strandbar, tilrettelegging for sjøsportaktiviteter
og oppgradering av sjøfronten med gang- og sykkelvei.
Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

Boligprosjektet Strandholmen nord ferdigstilles med ca 70 boliger i perioden. De første
leiligheter er planlagt å komme for salg våren 2021. Tidspunkt er avhengig av markeds
situasjonen og må blant annet ses i sammenheng med andre leilighets-prosjekter i
Holmestrand sentrum.
Eksisterende hotell ferdigstilles, Dulpen styrkes som uterom.
Infrastruktur
Oppgradering av sjøfronten ved Strandholmen med kyststi / gang- og sykkelvei følger av
rekkefølgekrav.
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Fase 1: 2021-2024

Aktiviteter
Det anbefales å styrke attraktiviteten til området med f. eks etablering av strandbar, badstue
og tilrettelegging for sjøsportaktiviteter f eks kajakk, seilbrett, båtleie, m.m. Etablere utsiktspunkt ved fjellheisen.
Planprosess
Strandholmen er ferdigregulert og utbygging står for tur.
Nøkkelaktører og samarbeid
Bane NOR Eiendom, eiere av hotellet, Holmestrand kommune. Det kan være naturlig at hotellet f eks utvikler strandbar og sjøsportaktiviteter som en del av hotelldriften. Det bør søkes et
samarbeid om finansiering av badstue og evt. andre infrastrukturtiltak.

Etablering av badeloop i Dulpen
Illustrasjon: Dyrvik arkitekter
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Fase 2: 2023-2028

Bygg
Den kommunale tomten sør for Dulpen og Verkstedstomta kan utvikles til boliger, i
kombinasjon med kontor og evt. utadrettede funksjoner, tjenesteyting / service (f eks åpent
«spiseri») i bygning mot bussterminaltorget. Eldre smie anbefales bevart. Potensial ca 200
boliger eller en miks med kontorer/ næring.
Infrastruktur
Omlegging av tilkomstvei / bro nord for kirken, avkjørsel fra fylkesveien etableres i sørenden
av Verkstedstomta, på en mer arealeffektiv måte.
Aktiviteter
«Badeloop» eller annen oppgradering anbefales i Dulpen.
Planprosess
Området må reguleres. Gjennom planprosessen bør det søkes fellesløsninger og stordriftsfordeler mht parkeringsbehov. Det må tas hensyn til at området vest for Verkstedstomta kan
være aktuelt å utvikles med fasiliteter i tilknytning til evt skitunnel.

Foto: wibit. Badeleke. https://www.klubben.no/sv%C3%B8mming/wibit.

- 35 -

UTVIKLINGSSTRATEGI OG EVALUERING AV MULIGHETSSTUDIE

Nøkkelaktører og samarbeid
Grunneierne samarbeider om felles infrastruktur- og parkeringsløsninger. Holmestrand
kommune sikrer koordinering av utvikling i området og med fokus på innholdsfunksjoner og
fellesløsninger / sambruk.

Fase 3: Skitunnel med tilhørende fasiliteter utendørs og flytende hytter
Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

Bygg / tiltak
Skitunnel eller annen bruk av t unnelen startes, støtteprogrammer med for eksempel,
treningsstudio, arena ol. Korttidsparkering og/eller arena kan vurderes på nivå med
inngang skitunnel.
Flytende sommerboliger / hytter på sjøen og skitunnel eller tilsv. kan etableres forutsatt at kommunen har lagt til rette for dette i KPA i 2021.
Infrastruktur
Parkeringsløsninger bør inngå i fellesanlegg med andre. Kan være aktuelt både nord
og sør for bussterminalen.
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Fase 3: 2025-2030

Aktiviteter
Treningsstudio, skatepark, klatrevegg etc vil sammen med tidligere etablerte sjøsports
aktiviter og skitunnelen kunne gi et bredt tilbud og kan sette Holmestrand på kartet som en
«sports-hub».
Planprosess
Området reguleres. Gjennom planprosessen bør det søkes fellesløsninger og stordriftsfordeler mht parkeringsbehov og sambruk av andre fellesfunksjoner; bespisning, garderober,
uteaktiviteter, overnatting/ hotell, mm.

Illustrasjon: Dyrvik
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Nøkkelaktører og samarbeid
Holmestrand skitunnel AS evt et etablert felles utviklingsselskap med flere eierinteressenter.
Samarbeid med eksisterende hotell og andre virksomheter i Holmestrand bør etableres.

Fase 4: Næringsbygg, boliger, kontorer, hotell og felles parkeringsanlegg
Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

Bygg
Næringsbygg, boliger, kontorer, service, treningsstudio, hotell mm kan etableres i nord.
Viktige siktlinjer ivaretas (for eksempel fra stasjonsinngangen mot Dulpen / fjorden).
Tilpasse helhetlig plan for offentlige uteområder, byrom, gater og beplantning anbefales.
Infrastruktur
Stasjonstorget kan komprimeres for å gi mer areal til utvikling.I denne fasen bør man, hvis
det ikke er gjort tidligere, ta stilling til om det er bedre å ha gateterminal for bussene. D
 et
vil da følge en oppgradering av busstorget. Etablering av sammenhengende bygulv i dette
området er naturlig å vurdere samtidig.
Dersom felles parkeringsanlegg ikke allerede er påbegynt nord for bussterminalen i tidligere
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Fase 4: 2030-2035

faser, starter etablering av et større felles parkeringsanlegg inn mot skrenten i denne fasen.
Aktiviteter
Aktiviteter og funksjoner som kan støtte opp under allerede etablerte aktiviteter; spesielt
skitunnelen.
Planprosess
Området må reguleres. Gjennom planprosessen bør det søkes fellesløsninger og stordriftsfordeler mht. parkeringsbehov og sambruk av andre fellesfunksjoner.

Illustrasjonsbilde: Katja Buen. Skisser bygulv og gateterminal av A-Lab
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Nøkkelaktører og samarbeid
På dette tidspunkt bør det være et veletablert samarbeid mellom alle nyetablerte

Fase 5: Funksjoner må tilpasses muligheter og marked
Illustrasjon: Dyrvik arkitekter

Bygg
Resten av området utvikles. Funksjoner må tilpasses muligheter og marked.
Infrastruktur
Sikksakken videreutvikles som del av tur- og rekreasjonsforbindelser. Felles parkeringsanlegg ferdigstilles mot fjellskrenten, dersom det ikke er etablert. Bygninger kan bygges over.
Aktiviteter
Området nord for Strandholmen utvikles videre med f eks vannopplevelser, svømmehall /
badeanlegg eller annen aktiv funksjon.
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Fase 5: 2035-2045

Planprosess
Området detaljreguleres. Gjennom planprosessen bør det søkes fellesløsninger og stordriftsfordeler mht parkeringsbehov og sambruk av andre fellesfunksjoner.
Nøkkelaktører og samarbeid
Samarbeid mellom alle nyetablerte virksomheter og boligsameier der koordinator i
Holmestrand kommune tilrettelegger.

3.3 Videre planprosess
Felles visjon

Dernest vil det være viktig å holde fast på visjonen over tid. Utvikling av Holmestrand nord vil
måtte pågå over lang tid, minst i 20-25 år. Det blir viktig at man tilstreber at hver detaljregulering, hvert bygg og hvert tiltak bidrar til å oppfylle den overordnede visjonen for området.
Uvikling av en felles visjon kan skje som en del av kommende kommuneplanprosess, der
også utviklingsstrategien for Holmestrand nord bør inngå som et viktig tema i arbeidet med
ny «byarealstrategi».
«Den aktive bydelen» er foreslått i mulighetsstudien og styringsgruppa mener det kan være
en god visjon og rettesnor for utvikling av bydelen. Videre kan et sett med klare strategier
fungere som rettesnor for utviklingen tilpasses kommunens planer for utviklingen.

Illustrasjon: DRMA
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Det er avgjørende for utvikling av Holmestrand nord at det utvikles en felles visjon for området og at denne forankres godt gjennom medvirkningsprosesser med innbyggere, næringsliv
og politikere.

Ny kommuneplan og byarealstrategi
Holmestrand kommune skal lage kommuneplan for den nye kommunen – både samfunnsog arealdel. Det betyr omfattende prosesser som mange skal være med på: Innbyggere,
foreninger, næringsliv, folkevalgte og ansatte i kommunen. Kommunen har derfor begrenset
kapasitet til å fokusere på kun bydelen Holmestrand nord de neste årene. Kommunen ønsker
dessuten å vurdere utviklingen av bydelen i en større sammenheng, med hele sentrum.
Sammen med arealdelen skal det lages en byarealstrategi, hvor prinsipper for bl.a arealbruk
skal fastsettes mer detaljert og prioriteringer for utvikling legges til grunn. Det videre arbeidet med å fastsette rammer for Holmestrand nord vil nedfelles i kommunens planarbeid.
2020 Planstrategi
I planstrategien er hele kommuneplanprosessen beskrevet. Høringsperioden starter i juni
2020 og endelig planstrategi skal vedtas høsten 2020.
2021 Kommuneplanens samfunnsdel
Planprogrammet er på høring sammen med planstrategien og blir vedtatt høsten 2020.
Samfunnsdelen skal etter planen vedtas våren 2021.

I 2021 starter arbeidet med kommuneplanens arealdel(KPA) for den nye kommunen og
skal etter planen vedtas våren 2022. Som en del av kommuneplanens arealdel skal det
utarbeides en «byarealstrategi» der Holmestrand nord inngår som en viktig del. I KPA
anbefales det å legge til rette for å etablere hytter ute i sjøen utenfor Holmestrand nord.

Bilde: AsplanViak, Holmestrand sentrum
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2022 Kommuneplanens arealdel og byarealstrategi

2023 Oppfølgende planer for sentrum og Holmestrand nord
Som en oppfølging av kommuneplanens arealdel og byarealstrategien bør det i forkant av
detaljregulering, lages en plan som fastsetter detaljerte rammer for Holmestrand sentrum
og for Holmestrand nord.

Samfunnsdelen

Planstrategi

Kommuneplanens
arealdel m. utfyllende
bestemmelser
for bydelen

Byarealstrategi

Detaljeplaner HN
Områdeplan
for HN?

Vedtak høsten 2020

Vedtak våren 2021

Vedtak i 2022

2022 –24 ?

Illustrasjon: Kommunale planprosesser. Den videre planprosessen er ikke endelig avklart.

Det er flere alternative planprosesser som kan lede frem til bygging og tiltak for knutepunktet og bydelen. Figuren illustrerer fire alternative fremgangsmåter som styringsgruppa har
vurdert som aktuelle.

2

1

Ny KPA
+
byarealstrategi
+
Områderplan

Gjeldende KPA
fram til ny foreligger

4
Ny KPA
+
byarealstrategi
+
Vurdere prinsipplan
for offentlige rom

Alternative planprosesser forut for detaljregulering
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Ny KPA + byarealstrategi
+
«Oslomodellen»
planprogram
veiledende
prinsipplan
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Alternative planprosesser for Holmestrand nord

2

3

4

Alternativ 1: Detaljregulering raskest mulig, på gjeldende KPA
Fordeler: Tidseffektiv planprosess.
Ulemper: Planarbeidet ikke vil være forankret i den nye kommuneplanens arealdel
og byarealstrategiarbeidet.

Alternativ 2: Detaljregulering i etterkant av pågående kommunale planprosesser
og en områderegulering / kommunedelplan
Fordeler: Det blir god tid til medvirkningsprosesser og kommunen sitter i førersetet og tiden gir bedre forutsetninger for å ta stilling til innhold og kvalitet i den nye
bydelen.
Ulemper: Planprosessene vil ta lang tid og det vil trolig gå 5-7 år før noe kan bygges.

Alternativ 3: Detaljregulering i etterkant av pågående kommunale planprosesser,
byarealstrategi, og etterfulgt av en prinsipplan «Oslomodellen»
Fordeler: En «veiledende pinsipplan» krever mindre tid og ressurser og er mer fleksibel enn en områdereguleringsplan, men vil likevel kunne være et godt styringsdokument for «helhet» og kvalitet, og gi grunnlag for fordeling av kostnader for felles
infrastruktur i området.
Ulemper: Veiledende plan følger ikke av plan- og bygningsloven, men vedtas som
styrende plan av kommunestyret. Det kan stilles spørsmål ved om Oslomodellen
ivaretar nødvendige krav til prosess og medvirkning. En prinsippplanen kan forankres i arealdelen, og slik gjøres juridisk bindende.

Alternativ 4: Detaljregulering i etterkant av pågående kommunale planprosesser
med byarealstrategi
Fordeler: Dette alternativet koster lite for kommunen både i form av tid og ressurser.
Det blir en raskere utvikling av området dersom det haster. Med en slik fremgangsmåte vil private reguleringsplaner være styrende for gjennomføringen. Planarbeidet
forankres i kommende kommuneplanprosess og byarealstrategien kan gi føringer
og nødvendig detaljerte bestemelser mm. En plan for offentlige rom og kvalitetsprinsipper mm kan bindes juridisk til bestemmelsene i KPA og gi grunnalg for
infrastrukturdeling.
Ulemper: KPA er en overordnet plan og utfordringen blir om føringene for bydelen
blir tilstrekkelig detaljerte. Denne planprosessen krever at kommunen gir gode styrende rammer forut for detaljreguleringsprosessene om felles infrastruktur, byrom,
kvalitet og hensyn til helhetsløsninger. Uten gode føringer kan utvikling bli preget av
såkalt «frimerkeplanlegging», og en markedsstyrt prosess, hvor utbyggere fokuserer
kun på gode løsninger for sitt prosjekt, og ikke på helheten, kvaliteter og sammenhengene i bydelen. Kommunen må også finne løsninger for fordeling av felles infra-
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1

strukturkostnader og en omfordeling av tomtearealer, før detaljplaneleggingen kan starte.

Anbefaling
Styringsgruppa anbefaler alternativ 4 i den situasjonen kommunen er tids- og ressursmessig. Dette er en en rasjonell og rimelig løsning og en prosess kommunens administrasjon
kjenner. Å gå direkte fra KPA til detaljplan kan føre til liten grad av styring av kvalitet, helhet,
infrastruktur og fellesløsninger. Det er som sagt over, viktig at kommunen lager detaljerte og
gode føringer for bydelen i arealdelen og i byarealstrategien. Det anbefales spesielt å nedfelle forutsigbare rammer for byrom og omfordeling av arealer mellom ulike grunneiere og
kostnader for infrastruktur. Det anbefales at en prinsipplan for utvikling og byrom knyttes til
KPA.
Utvikling av Holmestrand nord vil pågå i kanskje 20-25 år fremover. Denne strategien er
mindre konkret på utviklingsfaser langt frem i tid, enn fase 1-3. Utviklingsstrategien peker
på mange idéer og muligheter, men gir fleksibilitet for å kunne tilpasse markedets behov og
politiske ambisjoner og økonomiske handlingsrom.

Avklaringer og framdrift
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og bystrategi vil iflg planstrategien
pågå i perioden 2020-2022. Denne utviklingsstrategien er ganske konkret for de første
utviklingstrinnene og det vil være viktig for videre framdrift at kommuneplanens arealdel
og bystrategien følger opp med visjon og viktige rammer og helst en helhetlig prinsipplan
for o
 ffentlige rom. Som tidligere nevnt, bør f eks tiltak som flytende hytter forankres i KPA,
dersom det er ønsket.

Byarealstrategien skal sette klare rammer for utviklingen av bydelen og
knutepunktet Holmestrand nord.

Strandholmen nord er regulert og vil kunne realiseres i perioden 2022-23. Verkstedstomta og
tomtene nærmest bysentrum kan starte med forberedende aktiviteter parallelt. Når detaljerte planarbeider starter opp etter 2022, vil det være en fordel om lokalisering av nytt administrasjonsbygg for kommunen er avklart, og at bystrategiarbeidet har satt klare rammer
for utvikling av bydelen med prioriteringer i forhold til sentrum. Det vil også være en fordel
om man innen 2023 har nærmere avklaring på om en skitunnel vil kunne realiseres og med
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3.4

hvilke rammer.
Holmestrand kommune vil være den viktigste enkeltaktør for utvikling av bydelen. Kommunen har flere roller:
1. Samfunnsutvikler (utviklingsorientert, PL for områdeplaner),
2. Eiendomsbesitter (både forvalter og utvikler),
3. Myndighetsutøver (planmyndighet, saksbehandling).
Alle de ulike rollene må omfavnes for å utvikle Holmestrand nord.

Samarbeid for realisering
Koordinator. Holmestrand kommune anbefales raskt definere en koordinator som kan bidra
til å omfavne muligheter og til gode prosesser mellom grunneiere, utviklere, interessenter
og brukere av området (dvs. kommunen som samfunnsutvikler, f eks. næringssjef). En
utviklingskoordinator kan også være noe grunneierne / partene kan samarbeide om.

Utviklingsselskap. Videre bør det vurderes å etablere et utviklingsselskap som kan bidra
til å realisere fellesprosjekter i området, sikre finansiering og dele på risiko (Her vil det si
kommunen i rollen som eiendomsbesitter).
Samhandling bør prege prosessene og gjennomføringen av en framtidsrettet bydel.
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Samarbeidsavtale. Bane NOR Eiendom, Vestfold og Telemark fylkeskommune og private
nærings-/utviklingsselskap er aktuelle samarbeidspartnere med kommunen. Relativt
raskt vil det være aktuelt å etablere en samarbeidsavtale for å definere ansvar og roller
for o
 ppfølging (igjen kommunen som samfunnsutvikler). Det utarbeides et forslag til
samarbeidsavtale som følger utviklingsstrategien til politisk behandling i 2020.
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