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Bestilling 

Prosjektlederne for KVU Hønefoss, Morten Ask og Rolf David Ramslien, tok kontakt med 

Samfunnsseksjonen ved Jan Husdal og Vibeke Schau med ønske om å gjennomføre en ROS-

analyse av de foreslåtte konseptene i KVU Hønefoss. På bakgrunn av erfaringer med ROS-

analyser i tilsvarende planfaser ble man enige om å gjennomføre to uavhengige analyser, en 

ROS-analyse med fokus på samfunnssikkerhet og en risikovurdering med fokus på 

trafikksikkerhet. De to analysene ble gjennomført i et heldagsmøte i Drammen 17.11.14.  

Grunnlaget for ROS-analysen var følgende konsepter: 

K1: Utbedringskonsept uten restriksjoner  

K1+: Utbedringskonsept med restriksjoner  

K2: Miljøkonsept  

K3: Sentrumskonsept  

K4: Vegkonsept  

 

Disse konseptene sammenlignes med referansealternativet (0-konseptet). Se vedlegg 1 for 

nærmere beskrivelse av konseptene.  

Prosess 

Følgende ressurspersoner deltok i heldagsmøtet for å gjennomføre ROS-analysen:  

Ole Magnus Haug, Kari Floten, Erling Andre Flo, Audun Haugerud, Morten Ask, David 

Ramslien, Sveinung Homme beredskapsansvarlig Ringerike kommune, Stine Mari Byfuglien 

(sekretær), Vibeke Schau og Jan Husdal (prosessledere). Anette Krekling og Hilde Ringen 

Kommedal var også invitert men hadde ikke anledning til å stille.  

Møtet bestod i grove trekk av følgende trinn: 

 Orientering om KVU-prosessen, de foreslåtte konseptene og formålet med analysene.  

 Beskrivelse av dagens utfordringer mht samfunnssikkerhet og trafikksikkerhet, samt 

gjennomgang av foreløpige trafikkberegninger.   

 Avklaring av hvilke risikofaktorer mht samfunnssikkerhet og trafikksikkerhet som det 

var relevant å vurdere konseptene opp mot.   

 Vurdering av konseptene opp mot risikofaktorer (jf punktet over).  

 Vurdering og rangering av konseptene på bakgrunn av vurdering av konseptene (jf 

punktet over). 

 Vurdering av eventuelle utfordringer som bør følges opp i videre planfaser.  
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Formålet med risikovurderingen 

 Identifisere de mest kritiske risikofaktorene i de ulike konseptene 

 Vurdere om noen av konseptene innebærer så høy risiko at de bør forkastes 

 Foreta en innbyrdes rangering av konseptene mht risiko og gi en anbefaling om valg 

av konsept 

 Påpeke risiko som bør følges opp/ivaretas i senere planfaser 

Avgrensning av analyseobjektet 

Tabellen nedenfor gir et bilde av hvilke tiltak de ulike konseptene omfatter.  

 

Alle tiltakene konsentrerer seg om sentrumsområdet, med unntak av bygging av E16 

Nymoen-Eggemoen (K4). Analyseobjektet avgrenses til de tiltakene som ligger i konseptene, 

samt eventuelle virkninger av disse tiltakene på hovedvegnettet utenfor sentrum. 

Trafikkberegninger for de ulike konseptene 

Tabellen nedenfor er en grov oppsummering av rapporten «Trafikale beregninger 

Hønefossregionen» (Norconsult 11.11.14).  

Grovt oppsummert vil K1 gi nesten samme trafikkmengde i sentrum og på hovedvegene 

utenfor sentrum som K0. Konseptene med restriktive tiltak (K1+, K2, K3 og K4) vil gi kraftig 

trafikkreduksjon i sentrum, med tilsvarende trafikkvekst på hovedvegene utenfor sentrum. 
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K3 skiller deg derimot ut da sentrumsringen sannsynligvis vil gi mer trafikk i sentrum enn de 

øvrige konseptene med restriktive tiltak. K3 vil allikevel medføre trafikkreduksjon i sentrum 

sammenlignet med K0 da sentrumsringen vil bli liggende innenfor bomringen.     

KONSEPT ENDRINGER I TRAFIKKMENGDE 

K1: Utbedringskonsept uten  

restriksjoner 

Liten reduksjon i sentrum (-5 %) 

Liten økning på hovedvegene rundt sentrum (+5 %) 

K1+: Utbedringskonsept med  

restriksjoner 

Stor reduksjon i sentrum (opp mot -50 %) 

Stor økning på hovedvegene rundt sentrum (nord, vest og øst), opp mot +50 %. 

K2: Miljøkonseptet Tilsvarende som konseptet over. Effekten av kollektivtiltak er marginal og gir 

ikke vesentlig endringer.  

K3: Sentrumskonseptet  Ny sentrumsring vil totalt sett medføre større trafikk i sentrum sammenlignet 

med de to konseptene over (en del trafikk overføres fra Hønefoss bru og 

Kongens gate til den nye sentrumsringen). Sentrumsringen vil også medføre økt 

trafikk på tilfartsvegene like nord og sør for sentrumsringen. Det er forutsatt at 

sentrumsringen ligger innenfor bomringen. 

K4: Vegkonseptet Forkortelsen Nymoen-Eggemoen vil gi tilsvarende utvikling som i 

utbedringskonseptet med restriktive tiltak. Noe nedgang i trafikken på 

tilfartsvegen nord for sentrum.  

 

Figuren nedenfor gir et bilde av trafikkberegninger mht sentrum (Osloveien, Kongens gate 

og Hønengata).   

 

Foreløpige trafikkberegninger tilsier ÅDT 9000-12000 på sentrumsringen.   
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ROS-analyse del 1: Trafikksikkerhet 

Dagens utfordringer mht trafikksikkerhet 

Dersom vi ser på politiregistrerte ulykker med alle trafikantgrupper i perioden 2004-2013 

ser vi at en stor andel av ulykkene skjedde på Fv35 gjennom byen. De fleste ulykkene på 

Fv35 har medført lettere skader (gult) men en del har også medført hardt skadde (oransje) 

eller drepte (røde). I tillegg har det skjedd en del ulykker i kryssområdene på E16.  
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Kartet nedenfor viser politiregistrerte ulykker mer gående og syklende innenfor 

by/tettstedsområdet Hønefoss (SSBs tettstedsdefinisjon lagt til grunn), i perioden 2003-

2012. Ulykker med gående og syklende skjer i hovedsak på Fv 35 gjennom byen.  
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Relevante risikofaktorer 

Møtet kom fram til at det er relevant å vurdere konseptene opp mot følgende risikofaktorer:  

 Risikofaktorer: Kommentarer 

a) Anleggsarbeid og/eller 

anleggstrafikk i sentrumsområdet 

(under bygging) 

 

Spesielt anleggsarbeid som går over lang tid, som medfører mye 

anleggstrafikk (f eks masseutskifting) og som kommer i konflikt med 

gående og syklende (sentrumsgater, traseer med mye gs-trafikk og 

skoleveg).  

b) Høy ÅDT i sentrumsområdet ÅDT er allerede et stort problem per i dag. Tiltak som medfører betydelig 

reduksjon i ÅDT vurderes som positive, tiltak som medfører samme ÅDT 

som i dag eller vekst i ÅDT vurderes som uakseptable. 

c) Tiltak som medfører 

kryssingsbehov på tvers av nye 

høytrafikkerte veger  

F eks etablering av nye barrierer mellom skoler, boligområder, 

arbeidsplasser m.m.   

d) Høyt fartsnivå i gater med blandet 

trafikk og mange kryssende 

fotgjengere/syklister 

Fartsnivået er svært kritisk mht å etablere et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. 

Tiltak som har stort potensial mht å etablere et lavt fartsnivå (30 km/t) 

vurderes som positive.  

e) Dårlig fremkommelighet for 

syklende/gående.  

 

F eks tiltak som bidrar til at det avsettes tilstrekkelig med arealer til 

gående og syklende, som bygger ned barrierer og øker 

fremkommeligheten vurderes som positive. Etablering av nye barrierer 

vurderes som negative.  

f) Sammenblanding av lokaltrafikk 

og gjennomfartstrafikk i 

sentrumsområdet  

 

Per i dag er det en liten andel av gjennomfartstrafikken som består av 

tungtransport, da jernbaneundergangen tvinger denne transporten over 

på Fv 241 øst for sentrum. Tiltak som medfører redusert 

gjennomfartstrafikk (personbiler) vurderes som positivt. Dårlig 

fremkommelighet på hovedvegene rundt sentrum og/eller økt 

framkommelighet gjennom sentrum vil medføre økt gjennomfartstrafikk i 

sentrum og vurderes som negativt.   

g) Omkjøringsruter gjennom 

sentrumsområdet   

 

Ved uønska hendelser på E16 mellom Styggedalen og x blir trafikken per 

i dag dirigert gjennom sentrum. Tiltak som bidrar til å unngå dette 

vurderes som positive.  

h) Lav sikkerhetsstandard på 

hovedvegene utenfor sentrum  

 

Dersom trafikken overføres fra sentrum til hovednettet utenfor sentrum 

må sikkerhetsstandarden på dette vegsystemet oppgraderes. Per i dag er 

det ikke møtefri veg på E16. Flere av kryssene har heller ikke god nok 

sikkerhetsstandard mht en trafikkvekst, f eks Kilemoen (uoversiktlig T-

kryss) og krysset på Nymoen (ikke fullt 2-planskryss). Bygging av 

Nymoen-Eggemoen vil medføre oppgradering av E16, på en strekning 

hvor det er en del sikkerhetsutfordringer per i dag (9 % stigning i 

Eggemobakkene, gs-trafikk langs E16 forbi Alenemoen, 

sikkerhetsutfordringer i Gummikrysset).  

i) Undersjøiske tunneler og lignende 

løsninger med 

«storulykkespotensial» 

 

Tunnelløsninger gjennom sentrumsområder gir positiv effekt for gående 

og syklende da trafikken fjernes fra gatenettet. Det medfører også 

negative effekter mht potensialet for storulykker i tunnelen (øker 

betydelig dersom stigning/fall er mer enn 5 %). Særlig ettløpstunneler må 

stenges hyppig, både pga uønska hendelser og vedlikehold, noe som 

medfører at trafikken i slike situasjoner må dirigeres via sentrumsgatene.   

j) Økt andel tunge/store kjøretøy Kjøretøy med store blindsoner øker risikoen for påkjøring av gående og 

syklende. F eks økt tungtransport gjennom sentrum, økt varelevering 

eller økt busstransport.  
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Vurdering av konseptene opp mot definerte risikofaktorer 

For vurdering av konseptene ble vurderingsskalaen vist nedenfor benyttet.  

Vurdering Beskrivelse 

++ Konseptet vil i stor grad ha positive effekter på 

trafikksikkerheten sammenlignet med 0-konseptet  

+ Konseptet vil ha positive effekter på trafikksikkerheten  

sammenlignet med 0-konseptet  

0 Konseptet vil ikke ha nevneverdige effekter på 

trafikksikkerheten sammenlignet med 0-konseptet  

- Konseptet vil ha negative effekter på trafikksikkerheten  

sammenlignet med 0-konseptet 

-- Konseptet vil i stor grad ha negative effekter på 

trafikksikkerheten sammenlignet med 0-konseptet  

 

Konseptene ble vurdert ved at man først gjennomførte en vurdering av hvert enkelt tiltak 

(gjengitt på side 3), og vurderte disse opp mot risikofaktorene (gjengitt på side 7). Dette ble 

videre lagt til grunn for vurdering og rangering av konseptene. En slik tilnærming gjør det 

mulig å plukke ut de tiltakene som gir flest fordeler og sette sammen optimaliserte 

konsepter.  

Tabellen nedenfor oppsummerer vurdering av tiltakene opp mot de definerte 

risikofaktorene. Vurderingene bygger på en sammenligning opp mot K0.  
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 a b c d e f g h i j 

Økt bussfrekvens, høy innsats  

(K2 K3 K4) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Ringveg (K3) -- F1 

 

- - 0 0 F2 

+ 

0 F3 0 

Ny bybro  

(K2) 

- 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Signalprioritering  

(alle unntatt K3) 

0 0 - F4 

-- 

0 0 0 0 0 0 

Knutepunktutvikling, høyt satsingsnivå 

(k2 K3) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pendlerparkering  

(alle konseptene) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sykkelbroer  

(alle konseptene) 

- 0 F5 0 + 0 0 0 0 0 

Sykkelbro jernbanestasjonen-

Nordsiden (K2 K3 K4) 

- 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Avkjørselssanering 

(alle unntatt K3) 

- 0 0 0 + 0 0 0 0 0 

Sammenhengende gs-nett,  

høy innsats (K2 K3 K4) 

- 0 + + + 0 0 0 0 0 

Gummikrysset  

(alle unntatt K4) 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veg til gate (Fv35)  

(alle konseptene)  

F6 

-- 

0 + ++ 0 0 0 0 0 0 

Nymoen-Eggemoen  

(K4) 

0 F7 

 

0 0 0 F8 

+ 

0 F9 

+ 

0 0 

Restriktive tiltak 

(alle unntatt K1) 

0 ++ + ++ + + 0 F10 

-- 

0 0 

                                               
1 Det er usikkert hvor vidt ringvegen vil medføre økt trafikk i sentrum sammenlignet med K0. I denne vurderingen 

har vi forutsatt at ringvegen ikke medfører økt trafikk i sentrum, selv om den vil medføre mer trafikk sammenlignet 

med de øvrige konseptene med restriktive tiltak.  

2 Sentrumsringen gir større muligheter for å legge omkjøringsruter utenom sentrumsgatene.  

3 Dersom ringvegen bygges som tunnel medfører det potensial for storulykker. På den andre siden vil tunnel 

medføre redusert risiko for gående og syklende i sentrumsgatene. 

4 Signalprioritering vil skape utfordringer mht å etablere lavt fartsnivå.  

5 Nye sykkelbroer vil skape nye forbindelser som kan medføre endringer i skolekretsgrenser, skolelokalisering ruter 

og skoleruter. Konsekvenser av slike eventuelle endringer ble ikke vurdert i møtet.   

6 Risikoen for ulykker i anleggsfasen vurderes som høyest ved dette tiltaket da det berører den traseen med flest 

gående og syklende i Hønefoss. Slike anlegg blir ofte langvarige da de også omfatter utskifting av vann, kabler m.m. 

7 Dersom Nymoen-Eggemoen bidrar til redusert trafikk i sentrum vil dette medføre positiv ts-effekt.      

8 I et møte med Norconsult 02.12.14 fremkom det av foreløpige trafikkberegninger at Nymoen-Eggemoen vil gi 

betydelig reduksjon av gjennomfartstrafikken i sentrum.   

9 Nymoen-Eggemoen vil medføre økt sikkerhetsnivå på deler av E16, en strekning hvor det er flere sikkerhets-

utfordringer per i dag: 9 % stigning i Eggemobakkene, gs-trafikk langs E16 forbi Alenemoen og problemer i 

Gummikrysset. Denne ts-gevinsten ble lagt til tabellen etter møtet da disse momentene først kom opp i selve 

drøftingen mot slutten av møtet.     

10 Betydelig vekst på hovedvegen krever oppgradering av dette vegnettet. Med unntak av Nymoen-Eggemoen ligger 

det ikke inne tiltak i konseptene som omfatter slik oppgradering.   
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Rangering av konseptene 

Tabellen nedenfor oppsummerer rangering av konseptene mht trafikksikkerhet. De 

forholdene som ble vektlagt i rangeringen er spesielt kommenter.  

Rangering av 

konseptene:  

Begrunnelse: 

1 (K4) K4 innebærer bygging av ny E16 mellom Nymoen og Eggemoen. Dette vil 

medføre økt sikkerhetsnivå på en del av E16 som per i dag har lav 

sikkerhetsnivå. I tillegg blir man kvitt store deler av risikoen knyttet til 

Eggemobakkene (9 % stigning), risikoen knyttet til manglende tilrettelegging 

for gs-trafikk forbi Alenemoen og risikoen knyttet til selve Gummikrysset. 

Samtidig gir det mulighet for ytterligere reduksjon av gjennomfartstrafikken 

gjennom sentrum, selv om denne foreløpig ikke er beregnet særlig høyt.   

2 (K2) Dette konseptet skiller seg fra de andre med høyest frekvens for 

kollektivtrafikk. Det knytter seg noen sikkerhetsutfordringer til stor 

busstrafikk i sentrum.  

3 (K1+) Det vurderes som et stort ts-potensial knyttet til høy satsing på 

sammenhengende gang- og sykkelvegnett. K1+ innebærer ikke en høy 

satsing på sammenhengende gang- og sykkelvegnett, og rangeres derfor 

lavere enn K2 og K4. K1+ vurderes også som lavere enn K2 da det verken 

innebærer ny bybro eller ny gs-bro Jernbanestasjonen - Nordsiden.  

4 (K3) K3 innebærer etablering av en sentrumsring. Det knytter seg flere 

utfordringer til dette. Tiltaket vil gi mer trafikk i sentrum, sammenlignet 

med de øvrige konseptene med restriktive tiltak. Sentrumsringen vil også 

medføre at det etableres en ny barriere som gående og syklende må krysse i 

plan. Det kan også bli utfordrende å etablere et lavt fartsnivå på 

sentrumsringen, dersom denne blir nærmest kryss/avkjørselsfri. Jo mer 

effektiv/kapasitetssterk sentrumsringen blir, dess større blir ts-

utfordringene knyttet til dette tiltaket.   

5 (K1) K1 innebærer ikke restriktive tiltak, dvs at man ikke får ts-effekten knyttet 

til trafikkreduksjon i sentrum.  

 

Kommentar til rangeringen over:  

 Fordelene knyttet til redusert trafikk i sentrum vektlegges høyt da det har stor 

betydning for sikkerheten for gående og syklende i sentrum. K1 foreslås forkastet da 

dette konseptet gir trafikkvekst, noe som er svært uheldig med tanke på at dagens 

trafikkmengde allerede representerer store utfordringer.   

 K1+, K2, K3 og K4 kan aksepteres, men ved å kombinere elementer fra de ulike 

konseptene og jobbe videre med ts i de påfølgende planfasene kan de optimaliseres 

mht ønsket sikkerhetsnivå.   
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Forhold som bør ivaretas i det videre arbeidet 

 Ulykkesstatistikk viser at det er mest ulykker med gående og syklende langs Fv 35. 

Utfordringene langs Fv 35 må derfor vektlegges i det videre arbeidet - både i 

anleggsperioden og i ferdig vegsystem.   

 De tiltakene som medfører størst trafikkreduksjon og fartsreduksjon i sentrum vurderes 

å ha størst sikkerhetsgevinst.   

 Ombygging fra veg til gate (Fv 35) har stort potensiale mht redusert fartsnivå, men 

avhenger av detaljer i utformingen.   

 Etablering av sammenhengende gang- og sykkelvegnett med «høy innsats» har stort 

potensiale mht sikkerhet for gående og syklende dersom dette innebærer sikring av 

kryssingspunkter, separering av gående/syklende og kjørende, separering av syklende 

og gående og utbygging fra énsidige til tosidige løsninger. 

 Risiko knyttet til anleggsarbeid i sentrum er en utfordring som må håndteres i alle 

planfaser.  

 Som følge av trafikkvekst på hovedvegsystemet utenfor sentrum må 

sikkerhetsstandarden på dette vegsystemet heves (møtefri veg og kryssutbedringer). 

 Endringer av skolekretsgrenser, skolevegruter og lokalisering av skoler kan bli en følge 

av de tiltakene som gir nye forbindelser for gang- og sykkeltrafikken (f eks nye 

broforbindelser). Dette ble ikke vurdert i møtet, og må følges opp i seinere planfaser.  

 Ringveg vil gi økt trafikk på tilfartene nord og sør for ringvegen, sammenlignet med 

øvrige konsepter med restriktive tiltak. Dette er uheldig i lys av at denne strekningen per 

i dag er svært ulykkesbelastet. På den andre siden har en ringveg som avlaster det 

øvrige gatenettet i sentrum potensiale til positiv ts-effekt på det avlasta vegnettet i 

sentrum.   

 Så lenge ringvegen krysser flere viktige tilfartsveger vil det knytte seg en viss risiko til 

kryssing av denne. Det er lagt opp til sykkelekspressveg parallelt med og på yttersiden 

av denne ringveien. Det er uheldig siden det vil medføre en del kryssing mellom 

sentrum og sykkelekspressvegen.        

ROS-analyse de 2: Samfunnssikkerhet 

Dagens utfordringer mht samfunnssikkerhet 

Samfunnssikkerhet er et uttrykk for den evnen samfunnet har til å opprettholde viktige 

samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike 

former for påkjenninger. Her betyr dette å legge til rette for at vegnettet fungerer på best 

mulig måte for å ivareta disse behovene.  

I Hønefoss vil mange av samfunnssikkerhetsutfordringene vil være knyttet til 

fremkommelighetsutfordringer, der årsaken til fremkommelighetsutfordringene kan skyldes 

trafikken og trafikksammensetningen, selve vegen/infrastrukturen/konstruksjonsmåten eller 

utenforliggende forhold fra omgivelsene. Her vil de ulike tiltakene påvirke 

fremkommeligheten i ulik grad.  
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Noen fremkommelighetsutfordringer er knyttet til trafikksikkerhetsproblemer og 

vurderingene med tanke på samfunnssikkerhet vil derfor være overlappende med 

vurderingene om trafikksikkerhet. 

Tiltakene er hovedsakelig planlagt i Hønefoss sentrum, og de fleste tiltakene krysser elva, 

som er flomutsatt. Kartet nedenfor angir flomsoner og flomdybder for 200-års flom. 
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Det finnes noen kvikkleiresoner i området, men det er kun en av disse som er i direkte 

tilknytning til et av tiltakene, og denne sonen er dessuten i laveste faregradsklasse. Det kan 

imidlertid ikke utelukke at det finnes kvikkleire også andre steder. 

 

 

 

Relevante risikofaktorer 

Møtet kom fram til at det er relevant å vurdere konseptene opp mot følgende risikofaktorer. 

Det er i første rekke fremkommelighet og flomfare som er de viktigste faktorene her. 
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  Sikkerhetskritiske forhold Kommentarer 

a) Bygging i/nær områder 

med naturfare (f.eks. flom, 

skred, kvikkleire, vind, 

stormflo m.m.) 

Her må det vurderes om det kan bygges, forutsatt at det 

tas høyde for naturfaren, eller rom dette er 

ugjennomførbart teknisk eller økonomisk, eller om faren 

er så stor eller usikker at det er best å la være.  

b) Bygging i/nær 

grunnforurensing (f.eks. 

tidligere avfallsdeponi eller 

industritomt) 

Her må det som for a punktet ovenfor vurderes om det kan 

bygges, forutsatt at det tas høyde for forurensningen, eller 

rom dette er ugjennomførbart teknisk eller økonomisk, 

eller om forurensingen er så alvorlig eller usikker at det er 

best å la være.  

c) Bygging i/nær sårbare 

områder der byggingen 

eller trafikken kan skape 

forurensing eller på annen 

måte skade miljøet (f.eks. 

nær drikkevann)  

Her må det vurderes om byggefasen eller det ferdige 

tiltaket er egnet til skape forurensing eller annen fare for 

miljøet.   

d) Økt fare for liv/helse eller 

økt ulykkespotensial fordi 

det nå blir mer trafikk eller 

farlig gods nær 

boliger/skole/barnehage  

Dersom de etableres nye veger eller blir mer 

gjennomgangstrafikk i rene boligområder kan dette øke 

antall ulykker, særlig hvis trafikksammensetningen også 

endres fra persontrafikk til næringstrafikk. 

e) Økt fare for liv/helse eller 

økt ulykkespotensial fordi 

trafikken nå ledes nær 

farlig industri eller annen 

fare 

 

f) Redusert fremkommelighet 

og/eller tilgang for 

nødetater eller 

samfunnsviktige aktører 

(f.eks. gjennom fjerning av 

alternative 

omkjøringsmuligheter) 

 

Bygging av Nymoen-Eggemoen vil medføre oppgradering 

av E16 på en strekning hvor det i dag er en del 

fremkommelighetsutfordringer for vogntog, spesielt 

vinterstid, noe som gjør det vanskelig for annen trafikk å 

flyte godt. 
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Vurdering av konseptene opp mot definerte risikofaktorer 

Man benyttet samme vurderingsskala som gjengitt på side 8.  

Konseptene ble vurdert ved at man først gjennomførte en vurdering av hvert enkelt tiltak 

(gjengitt på side 3), og vurderte disse opp mot risikofaktorene (gjengitt på side 13-14). 

Dette ble videre lagt til grunn for vurdering og rangering av konseptene. En slik tilnærming 

gjør det mulig å plukke ut de tiltakene som gir flest fordeler og sette sammen optimaliserte 

konsepter.  

Tabellen nedenfor oppsummerer vurdering av tiltakene opp mot de definerte 

risikofaktorene. Vurderingene bygger på en sammenligning opp mot K0.  

 a b c d e f 

Økt bussfrekvens, høy innsats  

(K2 K3 K4) 

     - 

Ringveg (K3) -    + ++ 

Ny bybro  

(K2) 

-    +  

Signalprioritering  

(alle unntatt K3) 

      

Knutepunktutvikling, høyt satsingsnivå 

(k2 K3) 

      

Pendlerparkering  

(alle konseptene) 

      

Sykkelbroer  

(alle konseptene) 

-     + 

Sykkelbro jernbanestasjonen-

Nordsiden (K2 K3 K4) 

     + 

Avkjørselssanering 

(alle unntatt K3) 

     -+ 

Sammenhengende gs-nett,  

høy innsats (K2 K3 K4) 

     -+ 

Gummikrysset  

(alle unntatt K4) 

     + 

Veg til gate (Fv35)  

(alle konseptene)  

     - 

Nymoen-Eggemoen  

(K4) 

  -   + 

Restriktive tiltak 

(alle unntatt K1) 

     ++ 
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Rangering av konseptene 

Tabellen nedenfor oppsummerer rangering av konseptene mht samfunnssikkerhet.  

Rangering  

av konsept-

ene:  

Begrunnelse: 

5 - K1 Økt fremkommelighet og mindre flaskehals etter utbedring av Gummikrysset. Nye gang- og 

sykkelbruer ligger flomutsatt til, men forutsatt at disse bygges flomsikre og at de utformes slik 

at de ved behov også kan brukes av lette kjøretøy vil dette øke antall alternative veger. 

Avkjørselssanering kan slå begge veger avhengig av hvordan dette gjennomføres. Ved uheldig 

utforming vil veg til gate kunne øke fremkommelighetsutfordringene. 

4 - K1+ Restriktive tiltak innebærer en kraftig reduksjon av trafikken i sentrum og bidrar til å øke 

fremkommeligheten her, men samtidig vil den økte trafikken i området rundt vil bidra negativt. 

Økt fremkommelighet og mindre flaskehals etter utbedring av Gummikrysset. Avkjørselssanering 

kan slå begge veger avhengig av hvordan dette gjennomføres. Nye gang- og sykkelbruer ligger 

flomutsatt, men forutsatt at disse bygges flomsikre og at de utformes slik at de ved behov også 

kan brukes av lette kjøretøy vil dette øke antall alternative veger. Ved uheldig utforming vil veg 

til gate kunne øke fremkommelighetsutfordringene. 

3-K2 Restriktive tiltak innebærer en kraftig reduksjon av trafikken i sentrum og bidrar til å øke 

fremkommeligheten her, men samtidig vil den økte trafikken i området rundt vil bidra negativt. 

Økt fremkommelighet og mindre flaskehals etter utbedring av Gummikrysset. Nye gang- og 

sykkelbruer ligger flomutsatt til, men forutsatt at disse bygges flomsikre og at de utformes slik 

at de ved behov også kan brukes av lette kjøretøy vil dette øke antall alternative veger. 

Sammenhengende g/s-nett kan også øke antall alternative veger, men er mer usikkert. Ny bybru 

er flomutsatt, men gir en liten fremkommelighetsgevinst totalt sett. G/S-bru ved jernbanen øker 

antall alternative veger, gitt samme forutsetninger som de andre g/s-bruene. Avkjørselssanering 

kan slå begge veger avhengig av hvordan dette gjennomføres. Ved uheldig utforming vil veg til 

gate kunne øke fremkommelighetsutfordringene. 

2 – K3 Restriktive tiltak innebærer en kraftig reduksjon av trafikken i sentrum og bidrar til å øke 

fremkommeligheten her, men samtidig vil den økte trafikken i området rundt vil bidra negativt. 

Økt fremkommelighet og mindre flaskehals etter utbedring av Gummikrysset. Ny sentrumsring 

øker fremkommeligheten for gjennomfartstrafikken og øker antall alternative veger. Nye gang- 

og sykkelbruer ligger flomutsatt til, men forutsatt at disse bygges flomsikre og at de utformes 

slik at de ved behov også kan brukes av lette kjøretøy vil dette øke antall alternative veger. G/S-

bru ved jernbanen øker antall alternative veger, gitt samme forutsetninger som de andre g/s-

bruene. Sammenhengende g/s-nett kan også øke antall alternative veger, men er mer usikkert.  

Ved uheldig utforming vil veg til gate kunne øke fremkommelighetsutfordringene. 

1- K4 Restriktive tiltak innebærer en kraftig reduksjon av trafikken i sentrum og bidrar til å øke 

fremkommeligheten her, men samtidig vil den økte trafikken i området rundt vil bidra negativt. 

Økt fremkommelighet og mindre flaskehals etter utbedring av Gummikrysset. Ny E16 mellom 

Nymoen og Eggemoen øker fremkommeligheten, i de tilfeller der Hønefoss kan danne en 

flaskehals i en litt større setting. Nye gang- og sykkelbruer ligger flomutsatt til, men forutsatt at 

disse bygges flomsikre og at de utformes slik at de ved behov også kan brukes av lette kjøretøy 

vil dette øke antall alternative veger.G/S-bru ved jernbanen øker antall alternative veger, gitt 

samme forutsetninger som de andre g/s-bruene. Avkjørselssanering kan slå begge veger 

avhengig av hvordan dette gjennomføres. Ved uheldig utforming vil veg til gate kunne øke 

fremkommelighetsutfordringene. Sammenhengende g/s-nett kan også øke antall alternative 

veger, men er mer usikkert. 
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Kommentar til rangeringen over:  

 K3 og K4 bidrar sterkt til økt fremkommelighet henholdsvis i og utenfor sentrum, 

men det er vanskelig å bedømme hvilket konsept som gir mest effekt totalt sett. I et 

større perspektiv vil K4 være viktigere. 

 Det er vanskelig å vurdere om restriktive tiltak og mindre trafikk i sentrum vil øke 

fremkommeligheten i vesentlig grad, siden det i verste fall kun fører til at 

utfordringene forskyves til utenfor sentrum. 

 

Forhold som bør følges opp i det videre arbeidet 

Uavhengig av hvilket konsept man anbefaler bør følgende vektlegges i det videre arbeidet for 

å ivareta samfunnssikkerheten:  

 Skal g/s-bruene spille en rolle for fremkommelighet må disse utformes flomsikre og 

farbare for andre kjøretøy enn kun sykkel. Dette er imidlertid også et økonomisk 

spørsmål; mulig at dette kun bør gjelde noen av bruene. 

 G/S-brua mot øst ligger nær kvikkleiresone på østsiden av elva. Fundamenteringen 

her må utredes nærmere. 

 Ringveg vil gi økt trafikk på tilfartene nord og sør for ringvegen, sammenlignet med 

øvrige konsepter med restriktive tiltak. Dette kan skape nye flaskehalser og 

utfordringer for fremkommeligheten. 

 Avkjørselssanering må vurderes nøye for ikke å svekke viktige adkomstveger. 

 Veg til gate utformingen må vurderes nøye for ikke å svekke fremkommeligheten. 
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Vedlegg 1: Beskrivelse av konseptene 

Konsept K0 – Referanse 

Dagens situasjon (2010) samt de prosjektene som har bevilgning til bygging. 

Konseptidé: 

- Sammenligningsgrunnlag for andre konsepter 

- Viser situasjonen frem til 2040 der kun vedtatte tiltak er gjennomført 

- 0-konseptet illustrerer situasjonen uten trafikantbetaling 

Tiltak 

Kollektivtiltak 

Flatedekning, frekvens og pris for buss vil være som i dag 

 

Vegtiltak 

Ingen tiltak innenfor kjerneområdet 

Rv. 7 Sokna – Ørgenvika   
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Konsept K1 – Utbedringskonsept uten restriksjoner 

Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke fremkommeligheten til 

miljøvennlig transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss.  

Konseptidé: 

 Utnytte dagens transportsystem 

 Kun mindre investeringstiltak for gående, syklende og kollektiv 
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TILTAK INVESTERING 

(mill kr. 2014 

+/- 40 %) 

Kollektivtiltak  

15 minutters frekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør 9,3 mill. kroner 

i ekstra 

driftstilskudd 

pr år 

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35 28 

Kollektivknutepunkt i sentrum: lavt servicenivå 14 

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør 45 

Gang- og sykkeltiltak  

Sammenhengende gang- sykkelnett: Bygge lenkene som mangler i planlagt nett for gående og 

syklende 

209 

Nye gang- og sykkelbruer: Støalandet - sentrum og Schjongslunden - Eikli 135 

Avkjørselssanering lang fv. 35 20 

Vegtiltak  

Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal og nasjonaltrafikk. I tillegg til å bedre 

fremkommeligheten for kollektivtransport 

42 

Veg til gate i sentrumsområdet 267 

TOTALT 760 
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Konsept K1+  Utbedringskonsept med restriksjoner 

Konseptet har til hensikt å effektivisere dagens system for å øke fremkommeligheten til 

miljøvennlig transport og redusere privatbilbruken internt i Hønefoss. I tillegg inngår 

restriksjoner mot bil. 

Konseptidé: 

 Utnytte dagens transportsystem 

 Kun mindre investeringstiltak for gående, syklende og kollektiv 

 Redusert bilbruk 
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TILTAK INVESTERING 

(mill kr. 2014 

+/- 40 %) 

Kollektivtiltak  

15 minutters frekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør 9,3 mill. kroner 

i ekstra 

driftstilskudd 

pr år 

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35 28 

Kollektivknutepunkt i sentrum: lavt servicenivå 14 

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør 45 

Gang- og sykkeltiltak  

Sammenhengende gang- sykkelnett: Bygge lenkene som mangler i planlagt nett for gående og 

syklende 

209 

Nye gang- og sykkelbruer: Støalandet - sentrum og Schjongslunden - Eikli 135 

Avkjørselssanering lang fv. 35 20 

Vegtiltak  

Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal- og nasjonaltrafikk. I tillegg til å bedre 

fremkommeligheten for kollektivtransport 

42 

Veg til gate i sentrumsområdet 267 

Restriksjoner  

Bompenger 

- Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush/15 utenfor rush 

- «Indre ring» ‐ bom på bruene + Heradsbygda/Tolpinrud 

- Enveisinnkreving 

 

Parkeringsrestriksjoner 

- Redusere antall plasser 

- Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser 

- Økt avgift 

 

Stenging av sentrumsgater  

Endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum  

TOTALT 760 
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Konsept K2 – Miljøkonsept 

Tiltakene har til hensikt å gjøre transportsystemet i Hønefoss bedre for miljøvennlig 

transport. I tillegg brukes tiltakene til å binde sammen nord- og sørsiden. 

Konseptidé: 

 Satsing på gående, syklende og kollektivtrafikk 

 Koble nord- og sørsiden 

 Redusert bilbruk 
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TILTAK INVESTERING 

(mill kr. 2014 

+/- 40 %) 

Kollektivtiltak  

Kollektivbru mellom sentrum og nordsiden 191 

10 minutters frekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør og 

15 minutters frekvens mellom Haugsbygd – Heradsbygda 

 

36,9 mill. kroner 

i ekstra 

driftstilskudd pr 

år 

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35 31 

Kollektivknutepunkt i sentrum: høyt servicenivå 17 

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør 45 

Gang- og sykkeltiltak  

Sammenhengende gang- sykkelnett: Bygge ut manglende lenker og økt/ensartet standard 364 

Nye gang- og sykkelbroer: Støalandet - sentrum, Schjongslunden – Eikli, og Jernbanestasjonen 

– nordsiden 

167 

Satsing på gående i sentrum – omfatter gågate, shared space og viktige ganglinjer 617 

Arbeid som skaper atferdsendring  

Avkjørselssanering lang fv. 35 20 

Vegtiltak  

Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal og nasjonaltrafikk. I tillegg til å bedre 

fremkommeligheten for kollektivtransport 

42 

Veg til gate i sentrumsområdet 267 

Restriksjoner  

Bompenger 

- Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush/15 utenfor rush 

- «Indre ring» ‐ bom på bruene + Heradsbygda/Tolpinrud 

- Enveisinnkreving 

 

Parkeringsrestriksjoner 

- Redusere antall plasser 

- Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser 

- Økt avgift 

 

Stenging av sentrumsgater  

Endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum  

TOTALT 1 760 
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Konsept K3 – Sentrumskonsept 

Tiltak med fokus på byutvikling i sentrum. 

Konseptidé: 

 Tiltak for å avlaste sentrum for biltrafikk 

 Prioritere gående, syklende og kollektivtransport i sentrumsområdet 

 Redusert bilbruk 
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TILTAK INVESTERING 

(mill kr. 2014 

+/- 40 %) 

Kollektivtiltak  

Kollektivtrasé mellom fv.35 Kvernbergsund bru – Hønefoss bru. Det blir etablert tofelts veg for 

bil mellom Kvernbergsund bru – Vesterngata. I tillegg inngår Sykkelekspressveg på strekningen 

Kvernbergsund bru til jernbaneundergangen i Hønengata 

567 

10 minutters frekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør 13,4 mill. 

kroner i ekstra 

driftstilskudd pr 

år 

Kollektivknutepunkt i sentrum: høyt servicenivå 17 

Pendlerparkering Hønefoss nord og Hønefoss sør 45 

Gange- og sykkeltiltak  

Sammenhengende gang- sykkelnett: Bygge ut manglende lenker og økt/ensartet standard 364 

Nye gang- og sykkelbroer: Støalandet - sentrum, Schjongslunden – Eikli, og Jernbanestasjonen – 

nordsiden 

167 

Satsing på gående i sentrum – omfatter gågate, shared space og viktige ganglinjer 617 

Arbeid som skaper atferdsendring   

Vegtiltak  

Utbedring i Gummikrysset for å skille lokal- og nasjonaltrafikk, og for å bedre 

fremkommeligheten for kollektivtransport 

42 

Veg til gate i sentrumsområdet 267 

Restriksjoner  

Bompenger 

- Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush/15 utenfor rush 

- «Indre ring» ‐ bom på bruene + Heradsbygda/Tolpinrud 

- Enveisinnkreving 

 

Parkeringsrestriksjoner 

- Redusere antall plasser 

- Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser 

- Økt avgift 

 

Stenging av sentrumsgater  

Endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum  

TOTALT 2 086 
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Konsept K4 – Vegkonsept 

Tiltak som gir økt fremkommelighet for bilen rundt Hønefoss by. 

Konseptidé: 

 Fullføre ringvegen rundt Hønefoss 

 Redusert bilbruk 
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TILTAK INVESTERING 

(mill kr. 2014 

+/- 40 %) 

Kollektivtiltak  

10 minutters frekvens mellom Hønefoss nord – Hønefoss sør 13,4 mill. 

kroner i ekstra 

driftstilskudd pr 

år 

Signalprioritering i lyskryssene langs fv. 35 28 

Kollektivknutepunkt i sentrum: lavt servicenivå 14 

Pendlerparkering Hønefoss nord – Hønefoss sør 45 

Gange- og sykkeltiltak  

Sammenhengende gang- sykkelnett: Bygge ut manglende lenker og økt/ensartet standard 364 

Nye gang- og sykkelbroer: Støalandet - sentrum, Schjongslunden – Eikli, og Jernbanestasjonen – 

nordsiden 

167 

Satsing på gående i sentrum – omfatter gågate, shared space og viktige ganglinjer 617 

Arbeid som skaper atferdsendring  

Avkjørselssanering lang fv. 35 20 

Vegtiltak  

Nymoen - Eggemoen 400 

Veg til gate i sentrumsområdet 267 

Restriksjoner  

Bompenger 

- Tidsdifferensierte bompenger: Takst kr 30 i rush/15 utenfor rush 

- «Indre ring» ‐ bom på bruene + Heradsbygda/Tolpinrud 

- Enveisinnkreving 

 

Parkeringsrestriksjoner 

- Redusere antall plasser 

- Endre gjenværende til kortidsparkeringsplasser 

- Økt avgift 

 

Stenging av sentrumsgater  

Endret hastighet: 30 km/t i sentrum og 40 km/t i ytre sentrum  

TOLTALT 1 921 
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