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En konseptvalgutredning (KVU) er en 

statlig utredning som gjennomføres 

for alle statlige investeringer som kan 

komme til å bli finansiert med bom-

penger. Buskerud fylkeskommune har 

ønsket at en utredning av de trafikale 

forhold i Hønefoss gjøres som en KVU. 

I Hønefoss kan det være aktuelt med 

en bypakke med mulig bompenge- 

finansiering. Samferdselsdepartementet 

mener det er hensiktsmessig at det blir 

laget en KVU for de  trafikale forholdene 

i Hønefoss. 

Siden det ikke er riksveger i Hønefoss, 

påpeker Vegdirektoratet at det ikke er 

nødvendig å rette framdriften av utred-

ningen mot neste NTP.

 

Prosjektleder KVU Hønefossområdet:
Inger Kammerud

Prosessledere KVU-verkstedet:
Tore Solberg 
Per Gunnar Eklund

Tekstleverandører:
Kari Floten
Stine Mari Haaland

Foto:
Inge Fosselie, Fosscom

Verkstedrapport:
Inge  Fosselie, Fosscom
Brit Elve Strand, Grafisk senter,  Statens 
vegvesen

Denne rapporten er ikke et ordrett referat, 
men dekker innholdet i det som ble sagt og 
skrevet og diskutert på KVU-verkstedet i 
Hønefoss 22. og 23. april 2013.
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mye kan bli bedre - mye bedre!
Det virket nesten som om deltakerne på KVU-verkstedet i Hønefoss 
hadde kommet til en felles erkjennelse av at - herfra kan det bare gå 
én vei: oppover! Det var tid for å brette opp ermene for å lage en reell  
situasjonsbeskrivelse, drøfte behov og diskutere en drøss løsninger 
som kan bidra til å gjøre Hønefossområdet attraktivt og godt for alle 
som vil bo der.

Hønefoss tar mål av seg til å bli en attraktiv og universelt tilgjengelig 
by i 2050. Byen skal bli en arena for et aktivt og inkluderende sam-
funnsliv. Den vedtatte visjonen er at Ringerike skal bli et et bedre sted 
å være. Ordfører Kjell B. Hansen vil ta dette enda lenger, helt mot at 
Ringerike skal bli kommunen som alles øyne rettes mot. Men da må 
Ringerike skynde seg. Det er mye som må gjøres, og det er ikke lenge 
til 2050!

Det må gjøres noe med lokaltrafikken. Mange opplever kø, kork og 
kaos i Hønefoss. Bysentrum er dødt, og det er for lett å parkere i byen, 
bilen er førstevalget. ”Busser går i hytt og pine og de står ofte i kø. Jeg 
ser stadig en buss, men den går aldri dit du skal,” var et hjertesukk 
på KVU-verkstedet i april. Det ble også påpekt at det er lite midler til 
samferdsel i regionen, og at  Hønefoss er en ”hulltannby;” det er åpne 
mellomrom mellom mange hus.

Men situasjonsbeskrivelsen var ikke helsvart, den var faktisk ganske 
positiv og viste at mange (de fleste?) av de rundt 50 deltakerne på 
verkstedet har tro på at mye kan bli bedre. Mye bedre!
Hønefoss har et stort utviklingspotensial for næring og bolig, byen er 
en jugendby med rikt kulturliv, gågate og torv. Det er god nærhet til 
marka, og byen har et godt idrettsmiljø. Folk har tro på at det er mulig 
å skape et attraktivt gang- og sykkelvegsystem i byen og at folk vil la 
bilen stå. Det er et sterkt ønske at Hønefoss skal bli en mer levende by. 
- Vi har alt her, behøver ikke dra til Oslo eller Drammen. - Byen er jo en 
drømmeby, egentlig, var to av replikkene som falt på KVU-verkstedet 
i april.

Det kommer mange innspill og gode ideer fra en forsamling på 50 
mennesker. KVU-verkstedet på Hønefoss i april kan best sammen-
lignes med en gigantisk idédugnad over to fulle dager. Deltakerne fra 
26 til 72 år jobbet iherdig med å beskrive dagens situasjon og drøfte 
hvilke behov Hønefoss og Ringeriksregionen har for å skape fram-
tidens transportsystem. 

Denne rapporten forteller nesten alt om hva som 
skjedde på verkstedet – og hvem som 
var med på dugnaden. 
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Viktig å la seg begeistre
prosjektleder inger Kammerud ba deltakerne ha følgende 
tanke i bakhodet under verkstedet: - Tenk på hvilke forhold det 
er som skaper begeistring for meg når jeg tenker på Hønefoss. 
det er lov å la seg begeistre!

Gjøre en vri
- Vi kan ikke bygge ut for mer bil-
trafikk. Nå må vi ta inn over oss 
at vi må vri på bildet om bare å 
bygge veg, - nå kommer kollek- 
tiv, sykkel og gåing inn i bildet, 
understreket Kammerud da hun 
åpnet det to dager lange verk-
stedet i Hønefoss. Hun forklarte 
hvor viktig det er at vi nå vrir for-
delingen av transportmidler og 
at arealbruken må bygge opp 

under et godt kollektivsystem og 
mer sykling og gåing.

Gi en anbefaling
Hun  gjorde det klart at KVU-verk-
stedet ikke skal planlegge, men 
jobbe med prinsipper. 
- Vår utredning skal være en 
anbefaling og gi grunnlag for å 
kunne jobbe inn en bypakke. Vi 

skal analysere transportbehovet 
og komme fram til løsninger som 
det er mulig å drive politikk på!

avgrense
Konseptvalgutredningen (KVU) 
skal dekke Hønefoss by og det 
nære omlandet; Haugsbygd 
og Heradsbygda. Ringeriks- 
banen og E16 er ikke en del av 

KVU for transportsystemet i Hønefoss-området?
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En ny idé 

blir ikke til 

innovasjon før 

den er kommet 

til praktisk 

anvendelse! 

det lokale kollektivnettet.

målsetting
”Å tenke nytt” er målsettingen for 
KVU-verkstedet. Nye tanker gir 
nye løsninger. Nye tanker gir flere 
muligheter. En ny idé blir ikke til 
innovasjon før den er kommet til 
praktisk anvendelse. 

Det er ikke enkelt å endre folks 
mentalitet, Hønefoss er en bilby, 
her kjører folk fra sted til sted. Det 
må de snart slutte med. 

framdrift
Konseptvalgutredningen om 
framtidens transportsystem i 
Hønefossområdet skal være 
ferdig i fjerde kvartal 2014.

-  Hvem har det overordnede ansvar for denne KVUen?

-  Det er Vegvesenet som har utredningsansvaret, men det er opp 

 til vegdirektøren å godkjenne den før den blir sendt videre til 

 departementet.
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fra de yngste

-til 



7

de eldste
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Hvilke ideer til løsning har du med 
deg i kofferten hit?
Her ble deltakerne delt inn i homogene grupper og utstyrt 
med blank ark og fargestifter. det resulterte i et helt galleri 
av glad kunst over ideer til løsninger av transportsystemet i 
Hønefossområdet.
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GRUPPE 1:
Trond Johansen
Anne Sandum
Gro R. Solberg
Eli Lundquist
Marte Nes
Kristin Østerhus
Henry Gaarde

GRUPPE 2:
Steinar Larsen
Knut E. Helland
Runar Johansen
Lars Olsen

GRUPPE 3
Guro Skinnes
Geir Heide
Rolf Lie
Bjørn Småbråten
Jostein Haugen
Ole Einar Gulbrandsen
John Bakken

GRUPPE 4
Hilde Bendz
Lars Magnussen
Heidi Bergom
Geir Olsen

GRUPPE 5
Liv Bulling
Inger Kammerud
Torild Hage
Dagfinn Fløystad
Ingri Thingelstad
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GRUPPE 6
Ole Magnus Haug
Olav Uldal
Hans Jan Håkonsen
Sara Strid
Kjetil Nergaard

GRUPPE 7
Anette Karlsnes
Tor Laugen
Lise Bye Jøntvedt
Helge Stiksrud

GRUPPE 8
Jan Erik Gjerdebakken
Arne Broberg
Håkon Tronrud
Ellen Grønlund
Terje Dalen

GRUPPE 9
Stein Roar Eriksen
Reidar Olsen
Gunnar Hallsteinsen
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situasjonsbeskrivelse

Hva er det som særpreger Hønefossområdet i 
dag med tanke på samfunnsliv og transport?

- Hva mener dere med samfunnsliv?
- Samfunnsliv er alt det som gjør at et samfunn fungerer.

GRUPPE 1
- Vi mangler klar prioritering av  
 kollektiv, gående og syklende  
 og opplever ofte kø, kork og  
 kaos i sentrum. Lokaltrafikken  
 er årsaken. Bysentrum er dødt  
 med få nye boliger. Det er mye 
 kebab og pizza, lite sushi og 
 kaffe.
- Byen er jugendby med et rikt 
 kulturliv, gågater og torg. Byen  
 er langstrakt med et godt  
 potensial for å utvikle næring  
 og boliger. Det er god nærhet  
 til marka og et godt idretts- 
 miljø.
- Hønenfossen; vi må se på  
 mulighetene for å ta elva til- 
 bake.

GRUPPE 2
- Bilen er førstevalget, kollek- 
 tivtransport er lite attraktivt og  
 lite brukt. Det er mange parke- 
 ringsplasser i sentrum, for lett  
 å parkere. Alt skjer langs en  
 akse nord-sør, alt ”tvinges” inn  
 i aksen.
- Bra kulturliv og sportsaktivi- 
 teter. Hønefoss er en attraktiv  
 handelsby med kjøpesenter i  
 sentrum. Bra restaurant- og 
 spisetilbud.

GRUPPE 3
- Sentrum rommer alt: Kultur –  
 arbeid – service – stadion –  
 handel – servering – boliger.  
 Trafikkaos morgen og etter- 
 middag. Tydelig bilmentalitet,  

 mangelfull gang- og sykkel- 
 veg, interntrafikken skaper  
 kø. Manglende markedsføring  
 av kollektivtilbud og mangel- 
 fullt ringsvegsystem.
- Elva og Gladtvedt gir mulig- 
 heter for mer båtliv.
- Hønefoss er et knutepunkt:  
 Rv7, E16, Fv35 og Bergens- 
 banen.
- Det er lite midler til samferdsel  
 i regionen og usikkerhet rundt  
 uavklarte samferdselsprosjekter. 

GRUPPE 4
- Utilstrekkelig kollektivtilbud, 
 mangel på pendlerparkering,  
 mangelfullt ringvegsystem og  
 gang- og sykkelvegnett.
- Dårlig promotering av turist- 
 attraksjoner.
- Gode kulturtilbud og handels- 
 tilbud og gode sentrumsnære  
 skoletilbud.

GRUPPE 5
- Norges nest største jugendby  
 og et historisk knutepunkt for  
 veg og bane. 
- Typisk bilby, her er bilisten  
 som trafikant prioritert. Det er  
 for mange parkeringsplasser  
 per bytur. Hønefoss er en kom- 
 pakt by med et uklart sentrum  
 og samtidig en industriby med  
 spredt næringsvirksomhet. 
- Det er et rikt kulturliv med godt  
 tilrettelagt sentrumsnært 
 idretts- og rekreasjonstilbud.

- Bussene går 

i hytt og pine! 

Jeg ser stadig 

en buss, men den 

går aldri dit 

jeg skal!

- Hønefoss er 

en hulltannby, 

det er store 

mellomrom mellom 

mange hus.
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GRUPPE 6
- Elva er mulighet og utfordring.
- Kollektiv- og sykkelnettet er  
 svakt utviklet. 
- Det ligger et stort potensial i en  
 dårlig arealutnyttelse.
- Hønefoss er typisk bilby med  
 handel i sentrum.
- Næringsstrukturen er i endring, 
 fra forsvar til teknologi.

GRUPPE 7
- Det er for mye gjennomgangs- 
 trafikk, utilstrekkelig kollektiv- 
 tilbud og mangelfullt gang-  
 ogsykkelvegnett. Vi mangler  
 pendlerparkering.
- Byen er langstrakt og vender  
 bort fra elva, det er stort for- 
 tettingspotensial i sentrum.
- Gode kulturtilbud, handels- 
 tilbud og sentrumsnære skole- 
 tilbud.

GRUPPE 8
- Byen mangler et helhetlig  
 sykkeltilbud og kollektivpriori- 
 tering, trafikken er bilbasert,  
 det er for lett å parkere i sent- 
 rum. Avstanden mellom fritids- 
 tilbudene skaper interntrafikk.
- Det er gryende optimisme og  
 vilje til vekst i Hønefoss. Byen  
 er  knutepunkt og handels- 
 senter med et kulturliv som 
 blomstrer.

GRUPPE 9
- Hønefoss er en hyggelig små- 
 by med bynært  friluftsliv,
 sentrumsnære boliger og  
 gode tilbud på skole og barne- 
 hage. Kulturby med fotball og  
 mye uteliv.
- Byen er også et kulturminne;  
 jugendbyen og samtidig elve- 
 byen med mange muligheter.  

 Avindustrialisering og ned- 
 legging av forsvaret preger  
 byen.
- Vi trenger en viss opprusting  
 av gatenettet og en ytre om- 
 kjøringsveg. I dag er det bare 
 en nord-sør hovedåre som  
 skaper en barriere, bussene  
 står i kø.
- Det er for få elvekryssinger,  
 det er ikke jernbane til Oslo og  
 vi mangler forbindelse mellom 
 Eggemoen og Nymoen.
- Byen er for liten til at bilen kan  
 bli borte. Vi må heller satse på  
 å få parkeringen bort fra by- 
 bildet, for eksempel i et stort  
 parkeringshus under bakken.
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BeHoV

Hva er det vi har behov for – som byboere – 
som reisende og som arbeidende?

- Hva er behov?
- Behov er noe som skal tilfredsstilles for at noe kan overleve og 
 fortsette og eksistere og utvikle seg. Behov er det å trenge noe 
 som ikke kan unnværes.

som bybeboere i Hønefoss

GRUPPE 1
- 10 min ”avstand” til fots eller på 
 sykkel til sentrum, skole, fritids- 
 aktiviteter og jobben
- Tettere by, kortere avstander.
- Parkeringspolitikk
- Ta elva mer i bruk.
- Trygghet, også om kvelden.
- En levende, trafikksikker by  
 med boliger i sentrum
- Høyere utdanning

GRUPPE 2
- Det må bo folk i byen som har  
 mange treffsteder og grønne 
 lunger
- Det må skje noe i byen; handel, 
 opplevelser og fritidsaktiviteter
- Offentlige tilbud som toalett og  
 ladestasjon

GRUPPE 3
- God fremkommelighet for  
 kollektivtrafikk og utryknings- 
 kjøretøy, parkering under bak- 
 ken. Sammenhengende gang- 
 og sykkelvegnett og elvesti  
- Sykkelparkering og bysykler
- Sentralt i byen: tjenester, helse, 
 handel, kultur, kafeer, skoler,  
 møteplasser

GRUPPE 4
- Varierte boligtilbud sentralt,  
 stort nok befolkningsgrunnlag  
 for å få et bredt tilbud. Det må  

 være et effektivt kollektivtilbud 
 sentralt og til satellittene
- Handel, service og fritidsaktivi- 
 teter
- Sikkert gang- og sykkelnett- 
 verk
- Barnehager og skoler

GRUPPE 5
- Levende sentrum = flere folk  
 i sentrum
- Samle funksjoner for daglige  
 gjøremål; hjem, barnehage,  
 skole, jobb og butikk
- Nære lokale fritidstilbud og  
 grønne lunger
- Variert kultur og friluftsliv

GRUPPE 6
- Et godt sted å bo, universelt  
 utformet (UU), kort, trygg og 
 rask veg til skole, arbeidsplas- 
 ser, butikker, fritidsaktiviteter
- Hyggelig miljø uten støv og 
 støy, grøntområder og byrom  
 med vakker arkitektur som  
 samlingspunkt

GRUPPE 7
- Livskraftig sentrum med bolig- 
 tilbud, handel, fritidsaktiviteter,  
 skoler og barnehager, kultur og  
 underholdning og service- 
 næringer
- Godt kollektivtilbud, sykkel- og 
 gangveger, mange snarveger

- Helse og sykehus
- Byrom og trivsel

GRUPPE 8
- Tverrpolitisk fundert byplan  
 med byen Hønefoss som 
 ”motor”
- Oppvekstmiljø i verdensklasse  
 med skole, barnehage, kultur  
 og idrett
- Uteområder i byen, treffpunk- 
 ter
- Muligheter for bilbasert 
 handel

GRUPPE 9
- Gode transportløsninger til  
 og fra barnehage, hjem, arbeid, 
 handel, service, fritid. Gang- 
 forbindelse mellom bydelene
- Arbeid og utdanning
- Fritid: Kultur, idrett, rekreasjon,  
 stillhet, ro, konsentrasjon
- Sosialt: Uteliv, kafé, foreninger,  
 dugnad
- Ren luft
- Trafikksikkerhet og vern mot  
 kriminalitet
- Kontakt med elva og god for- 
 bindelse til Oslo for pendlerne
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som reisende i regionen

GRUPPE 1
- Det må være enkelt og attraktivt 
 å reise, må unngå kø og kom- 
 me raskt til Oslo. Sykkeltraseer 
 og gode elvekryssinger
- Innfarts- og utfartsparkering
- Ringeriksbanen
- Ringbuss
- Offentlig kommunikasjon må 
 ha mange avganger, godt  
 rutenett, gode kollektivknute- 
 punkt og trygge gang- og  
 sykkelveger

GRUPPE 2
- Vi må få flere elvekryssinger til  
 bil og gang- og sykkelveger
- Det må være lett å finne fram  
 med bedre skilting
- Folk må få lyst til å stoppe og  
 oppleve byen
- Det må være god trafikkflyt, 
 gode kollektivtilbud, og vi må 
 legge til rette for båttrafikk

GRUPPE 3
- God informasjon og skilting.
- Framkommelighet for kollektiv- 
 trafikk og utrykning
- Parkering for turister, lang- 
 transport og drosje, god turist- 
 info
- Sammenhengende gang- og  
 sykkelvegnett, bysykler og  
 parkering for private sykler
- Snarveger og bruer

- Synkronisering av lyskryss,  
 rundkjøringer

GRUPPE 4
- Effektiv fremkommelighet, gode  
 omkjøringsveger og innfarts- 
 parkering for alle typer trafik- 
 anter
- Legge til rette for opplevelser, 
 ha gode tilbud på trafikkin- 
 formasjon og overnatting

GRUPPE 5
- Skape synlige akser for gåing 
 og sykling i et sammenhen- 
 gende rutenett med sosiale 
 møteplasser
- Godt kollektivtilbud med effek- 
 tive knutepunkt og informa- 
 sjon om tilbudene, sanntids- 
 informasjon og universell  
 utforming. Kollektivfelt. Ring- 
 rutebuss og bedre kobling  
 mellom buss og jernbane
- Gjennomgangstrafikk utenom 
 sentrum. Sentrum stengt for 
 vanlig biltrafikk

GRUPPE 6
- Likeverdig tilbud for alle trafik- 
 anter, god tilgjengelighet og  
 info, alle må komme dit de skal  
 raskt, trygt og trafikksikkert
- Gjøre selve reisen til den gode 
 opplevelsen, gode muligheter  
 for vegvalg og parkering.

- SMART = selvforklarende og 
 forutsigbart, universelt utfor- 
 mede kollektivknutepunkt

GRUPPE 8
- Bedre vedlikehold av veger 
 og gang- og sykkelveger, 
 pendlerparkering
- Flere elvekryssinger for 
 gående og syklende
- God fremkommelighet for 
 næringstransport og kollektiv- 
 felt gjennom byen
 Gode omkjøringsalternativer.
- Ladestasjoner for el-bil
- God beliggenhet for offentlige  
 kontorer, NAV, lege, tannlege  
 og servicetilbud

GRUPPE 9
- God fremkommelighet, trygg 
 trafikk, reelle valg av hensikts-
 messig reisemåte
- Godt vedlikeholdte veger,  
 rasteplasser med vakker utsikt.
- Trygg skoleveg, trykk parke- 
 ring for bil og sykkel, trafikk- 
 separering
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som arbeidende i regionen

GRUPPE 1
- Det må være et variert reisetil- 
 bud innenfor et begrenset  
 område; boliger, arbeids- 
 plasser, skole og barnehage,  
 kulturopplevelse og rekreasjon.
- Kollektivtilbudet må ha høy  
 frekvens i egne traseer. Pris- og  
 billettsystemet må være enkelt,  
 informasjonen må være god.
- Trygge, sikre, trivelige og  
 effektive gang- og sykkel- 
 veger
- Bedriftene har bilpool

GRUPPE 2
- Sikre arbeidsplassene gjen- 
 nom investeringsvilje, differen- 
 siert næringsliv og en god  
 arealpolitikk. Kompetanse og  
 studietilbud på høgskolenivå
- Vi må dyrke gründere
- Det må være lett å komme til 
 og fra jobb med god kollektiv- 
 trafikk, gang- og sykkel- 
 veg med god sykkelparkering, 
 bytrikk og god trafikkflyt
- Gode boligtilbud, attraktive  
 fritidstilbud og godt tilrettelagt  
 skole og barnehage

GRUPPE 3
- God framkommelighet; by- 
 bane, busser til arbeidsplass- 
 konsentrasjoner som Hens- 
 moen, Eggemoen og Hverven, 
 effektiv varelevering
- Sammenhengende og godt  
 vedlikeholdte gang- og sykkel- 
 vegnett for arbeidsreiser

- God informasjon og skilting,  
 bilparkering under bakken

GRUPPE 4
- Godt kollektivtilbud avgjør- 
 ende sammen med gang- og  
 sykkelveg av høy standard
- Parkeringstilbud med service- 
 tilbud for innfartspendlere
- Fortetting i sentrum

GRUPPE 5
- Legge opp til et meget effektiv  
 transportsystem i et begrenset  
 tidsrom; ATP, rushtidsavgift,  
 godt og effektivt kollektivtilbud  
 i egne felt og med høy frekvens
- Stimulere til kompiskjøring,  
 bygge egne traseer for gang - 
 og sykkelveger og gode over- 
 ganger fra pendlerparkering til  
 sykkel, gåing eller kollektiv

GRUPPE 6
- Arbeidsreisene (kjedereisene) 
 må være effektive og forusig- 
 bare, robuste og miljøvennlige
- Arbeidsgiverne må oppfordres  
 til å legge til rette for sykkel-
 parkering med garderobe 
 og dusj

GRUPPE 7
Prioriterte punkter: 
1)  Snarveier for gående og 
  syklende, god tilgjengelighet
2) Gode opplevelser
3) Universelt utformet kollektiv- 
  tilbud med god parkering   
  skilting

Uprioriterte punkter:
- Forutsigbart transportnett
- Slippe kø
- Logiske og godt lesbare 
 transportsystemer
- ”Hvilesteder” – Hønefoss er så 
 hyggelig at du er nødt til å 
 stoppe og kjøpe en lefse
- Servering
- Kort veg og god tilgjengelighet

GRUPPE 8
- Effektiv transport til arbeids-
 plasser
- Gang- og sykkelveger med
  elvekryssing flere steder
- Pendlerparkering, mindre 
 behov for interntransport
- Flere arbeidsplasser i sentrum, 
 gode parkeringsmuligheter
- Sentral plassering av offentlige
 institusjoner

GRUPPE 9
- Bredt tilbud av arbeidsplasser
- Utvikling av næringsklynger
- Flere kunnskapsbedrifter
- Effektiv og sikker transport ut
 og inn av næringsområder, for 
 eksempel Treklyngen
- Det må være lagt godt til rette 
 for gåing og sykling
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Hva er det vi har behov for dersom vi ønsker å få et godt samfunn i Hønefoss?

 kollektiv, gåing, sykling, bru,  
 veg og bil
- Gode offentlige tjenestetilbud
- Treffsteder og møteplasser i  
 byen; restauranter, parker,  
 kafeer, torg
- Attraktivt næringsliv, gode  
 jobber
- Kultur og fritidsaktiviteter,  
 idrettshall, badeanlegg
- Fiske og friluftsliv
- Grønne lunger, frisk luft, grønt  
 miljø
- Attraktive handelstilbud
- Høgskole, studentmiljø

GRUPPE 3
- Gode bomiljø
- Samfunnstrygghet
- Arbeidsplasser
- Helse og omsorgstilbud
- Utdanning
- Framkommelighet
- Møteplasser
- Kultur
- Miljø, luft og vann
- Positivitet og framsnakking

GRUPPE 4
- Arbeid
- Bolig
- Variert handelstilbud, godt  
 servicetilbud
- Fritidsaktiviteter; kultur og  
 friluft
- Godt kollektivtilbud lokalt og  
 regionalt
- Estetisk tiltalende by og 
 region 
- Velfungerende samferdsel
- Gode helse og omsorgstilbud
- Gode utdanningstilbud
- Gode møteplasser

GRUPPE 5
- Funksjonsblandet by 
- Attraktivt bomiljø for alle 
- Variert og trygt arbeidsmarked 
- Variert handelstilbud 
- Skole og utdanning 
- Godt helsetilbud 
- Variert kulturtilbud 
- Rekreasjon og idrett 
- Sosiale møteplasser 
- Sosial sikkerhet og trygghet 

GRUPPE 1
- Varierte arbeidsplasser
- Godt miljø; luft, lite støy og 
 rent vann, fine elver
- Godt helsetilbud, god folke-
 helse
- Trygge, varierte og gode 
 bomiljø
- Variert utdanningstilbud
- Attraktivt kulturliv
- Varierte fritids og sports-
 aktiviteter
- Nærhet til natur og rekreasjon
- Infrastruktur tilrettelagt for 
 gåing og sykling, kollektivnett
 og vegnett
- Universell utforming
- Barnehage til alle
- Levende sentrum døgnet 
 rundt
- Mangfold i befolkning, plass 
 til alle
- Tydelig visjon og mål

GRUPPE 2 
- Gode trygge bomiljø
- Effektive transportløsninger;  
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- Et godt, trygt, miljøvennlig og  
 effektivt transportsystem
- Befolkningsvekst
- Byplanlegging med  
 mennesker i sentrum, 
 bærekraft

GRUPPE 6
- Effektivt transportsystem for 
 alle 
- Alle fasiliteter: fritidsaktiviteter, 
 sosiale møteplasser, byrom, 
 offentlige kontorer, natur, 
 rekreasjon, fine boområder  +
- Langsiktige planer
- Muligheter for utdanning og 
 relevante arbeidsplasser
- Stedsidentitet
- Næringsliv som tjener penger
- Rent miljø
- Knytte by og region sammen
- Et levende sentrum (24/7-
 boliger)

GRUPPE 7
- Etablere god by for alle 
- Samordnet areal og transport-
 planlegging i praksis
- Politikerne ta ansvar for 

 masterplan
- At menneskene tar byen til-
 bake fra bilene
- Fra retorikk til praksis og 
 gjennomføring
- Overenstemmelse mellom 
 statlige og lokale behov
- Komme seg på jobb uten å 
 stå i kø
- Kan komme på jobb ved å gå, 
 sykle eller reise kollektivt uten 
 bytte
- Trafikksikkerhet
- Innfartsparkering
- Politisk vilje til å ta nød-
 vendige grep om arealbruken

GRUPPE 8
- Offentlig tilbud: skole, barne-
 hage, helse og omsorg, 
 teknisk infrastruktur
- Aktivt kulturliv og uteliv 
- Handel, variert tilbud
- Helsetilbud 
- Aktivitetstilbud  
- Gode nødetater 
- Høyere utdanning 
- Tilgang på attraktive bo-
 områder 

- Arbeidsplasser 
- Mangfold i befolkningen, 
 alder, etnisk, religion 
- Medvirkende og utviklings-
 orientert kommune
- Lokalpatriotisme 
- Engasjerte innbyggere 
- Trygge ferdselsårer 
- Gode rammebetingelser for 
 næringslivet. Ungdomsfokus 
- Mulighet for vekst og utvikling, 
 suksess er tillatt

GRUPPE 9
- Varierte arbeidsplasser
- Gode velferdstilbud; helse-
 tjenester, skole, barnehage, 
 ungdomstilbud
- Variert boligtilbud: Sentralt 
 og perifert, tett og spredt 
- Tilbud fritid; kultur, idrett, natur 
- God infrastruktur; veg, gang--
 og sykkeleveg, jernbane, 
 kollektivtransport, tilrette-
 legging for næringsliv 
- Levende bymiljø og sentrum. 
- Trygt oppvekstmiljø; lav 
 kriminalitet
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se på det som er gjort og marker det som er gruppas viktigste bidrag inn i KVUen

GRUPPE 1
- Helhetlig transport og trans-
 portplanlegging
- Variert tilbud innenfor et 
 kompakt byområde; boliger, 
 arbeidsplasser, skoler, barne-
 hager, kulturtilbud og 
 rekreasjon
- Godt kollektivtilbud
- Trygge, sikre, grønne gang--
 og sykkelveger
- Tilrettelegging for alle (UU)
- God fremkommelighet for 
 næringslivet

GRUPPE 2
- Veg, gate, bruer
- Gåing og sykling
- Kollektivlinjer
- Jernbane
- Handel, opplevelser og 
 møteplasser i byen
- Friskt og grønt
- Ta i bruk elvene
- Variert botilbud
- Bygge byen innenfra og ut

GRUPPE 3
- Framkommelighet: bru, elve-
 kryssing, bybane
- Gang- og sykkelveg: sammen-
 hengende og vedlikeholdt
- Kollektivtilbud: informasjon
- Godt byliv
- Fravær av miljøulemper
- Gågater og møteplasser
- Kultur
 

GRUPPE 4
- Helhetlig transportløsning; 
 transport for fremtiden, to 
 ringer rundt byen
- Effektiv kollektivsystem
- Innfart- og pendlerparkering
- Gang- og sykkelveg med god 
 dekning og standard
- Fortetting av bykjernen
- Forskjønning og estetikk

GRUPPE 5
- Levende sentrum = flere folk i 
 sentrum
- Tilrettelegge gang- og sykkel-
 veg
- Godt kollektivtilbud, effektive 
 kollektivknutepunkt

GRUPPE 6
- Reisen må være forutsigbar, 
 effektiv, trafikksikker, robust 
 og miljøvennlig for alle
- Et hyggelig bomiljø: positive 
 tiltak som stimulerer utvikl-
 ing, restriktive tiltak for unødig 
 bilbruk
- Blanding av funksjoner i 
 sentrum (levende sentrum 
 24/7)
- Langsiktig planlegging

GRUPPE 7
- Behov for flere gjennom-
 kjøringsveier
- Bedre tilrettelagt for «myke» 
 trafikanter
- Behov for å redusere 
 gjennomgangstrafikken

- Etablere attraktivt kollektivtil-
 bud
- Bruke elva for det den er verdt
- Gode møte- og myldreplasser
- Universelt tilgjengelig

GRUPPE 8
- Helhetlig gang- og sykkel-
 løsning for hele området,  
 elvekryssing og fra satellitter
- Planlegge for vekst
- Sikre trygg fremkommelighet
- Trygg trafikkløsning for skole 
 og barnehage
- Levende handelssentrum 
 forutsetter mulighet for bil
- «Ytre» omkjøringsalternativ  
 Nymoen-Eggemoen

GRUPPE 9
- Separering av trafikkgrupper
- Sammenhengende system
- Ivareta næringslivet behov
- Flere alternative ruter i byen
- Forbindelsen Nymoen-Egge-
 moen
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Levedyktig byutvikling
Einar Lilleby, Sjefarkitekt, «gategutt», Vegdirektoratet og 
professor  UMB

Høyt tempo, stort engasje-
ment, mye armer og bein hos 
foreleseren, smil og latter hos 
”studentene.” det ble en mor-
som og lærerik avslutning på 
den lange, første verksted-
dagen. noen av deltakerne 
syntes det hadde blitt vel 
mye mas og omattkjør utover 
ettermiddagen. de var en 
smule søvnige da einar, som 
liker å kalle seg ”gategutt” i 
byplansammenheng, startet. 
men de var lys våkne da han la 
i vei verden rundt, og snakket 
om levedyktig byutvikling 
med sideblikk på Hønefoss.

Han tok utgangspunkt i den 
nå så kjente Meld.St.26 (2012-
2013) Melding til Stortinget, 
bedre kjent som Nasjonal trans-
portplan 2014-2023.

mål
Regjeringen har som mål at vek-
sten i persontransport i storby-
områdene skal tas med kollek- 
tivtransport, sykkel og gange. 

Dette innebærer blant annet at 
det må innføres helhetlige by- 
miljøavtaler for å utvikle, styrke 
og bedre transportinfrastruktur 
og –tilbud.

endringer
- Hvordan skal vi klare dette, 
spurte Einar.
Svaret ligger i at målsettingen 
krever gjennomgripende en-
dringer i strategier for hvordan 
bytransport drives og hvordan 
man planlegger og utformer 
byene. 
Håpet ligger i at slike endringer 
til alt hell er i gang i mange land.

moskovitter
- Men det skjer ikke i Moskva, slo 
Einar fast. Der har de bredeste 
bygene opp til 21 kjørefiler, og de 
feite, fine bilene blir parkert over 
alt. Men i Sveits, der bilparken 
virkelig er til å få hakeslipp av, 
der satser man hardt på kollek-
tivtransport. Der tar bileierne trik-
ken eller bussen før de setter seg 
i de fine bilene sine.

- Hvem er man i Hønefoss,  
undret Einar, som ikke var sen 
om å gi svaret: - Moskovitter!

situasjon
Biltrafikken er en trussel mot 
bærekraftige og levende byer. 
Bilen setter et stort, fysisk fot- 
avtrykk i byene. Biltrafikken ut-
gjør i dag rundt en firedel av 
verdens totale CO2-utslipp. 

endring i strategi
Det er på høy tid at vi tenker an-
nerledes. Hovedpremiss for by-
planlegging er at vi går fra bil til 
alternative transportformer. Sam-
tidig må vi gå fra segregering til 
integrering av transportformer 
som premiss for utforming av by-
rom. 
- Vi  er nå inne i et faglig para- 
digmeskifte for å planlegge 
bytransport og utforme byrom 
med utgangspunkt i begrepene 
”miljøvennlig bytransport” og 
«levende byer».
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Brevet Einar Lillebye ønsker at ordføreren skulle skrive….
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refleksjoner i plenum fra gårsdagen 
- Vi har fokus på at hvis vi skal få en løsning på trafikken, så må vi ha et alternativ for å få bort biler fra 
 sentrum. Organisert kollektivtilbud.

- Behov for konkrete løsninger og utfordringer. Det ble en del gjentagelse.

- God tilnærming i løpet av dagen. God enighet i gruppen. Samlet seg om å redusere biltrafikken. 

- I går satt en med frenden sin og da er det gjerne mye en har hørt før og at en er enig. Synes det ble 
 mye gjentakelse på slutten. 
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- De som ikke har vært med før hadde nok ingen forventninger. På slutten ble det litt sånn å tyne ut det 
 siste, når en ikke hadde så mye mer å komme med. Lilleby var veldig kjekk og går aldri ut på dato.

- Syns det er bra å bli kjent på en annen måte. Det er fint å ha fokus på å tenke på behov fremfor en 
 løsning. Ble litt brødsmuletygging.

- Det ble slik at oppgavene gav det samme svaret hver eneste gang, og slik kan det forsterke svaret. 
 Mye av øvelsen var for de som er utenfra. Vi har en kommuneplan som er en grunnlag og dette burde 
 det gjerne vært tatt hensyn til.



30

arbeid med ideer til konsepter

deltakerne ble delt inn i heterogene 
grupper for å vurdere behov (fra i går) 
på nytt og oppsummere

GRUPPE C
- Langsiktig planlegging og  
 finansiering
- Bygge byen innenfra og ut, 
 forskjønning og estetikk
- Helhetlig kollektivløsning, 
 inkl. Ringeriksbanen
- Ivareta næringslivets behov
- Myke trafikanter
- Elveby

GRUPPE D
- Tilrettelegging for alle. 
 Effektive transportlinjer i byen
- Fremkommelighet
- Ytre og indre ringveg, 
 helhetlig transportløsning
 Gode kollektivtilbud
- Forutsigbar, effektiv, trafikk-
 sikker, robust og miljøvennlig 
 reise
- Helhetlig gang- og sykkel-
 vegløsninger for hele om-
 rådet. Sammenhengende 
 systemer

GRUPPE E
- Levende sentrum
- Tilrettelagte og vedlikeholdte 
 gang- og sykkelveger
- Sammenhengende transport-
 system

GRUPPE F
- Helhetlig gang- og sykkel
 vegsystem i byen, - utover 
 sentrum
- Levende sentrum, fortettings-
 aktivitet
- Kollektivknutepunkt. Nytt tog,
 buss, pendlere, p-plass
- Bygge byen innenfra
- Elvekryssinger

GRUPPE G
- Levende god by
- Kompakt by
- Redusert bilbruk i sentrum
- Godt og billig kollektivtilbud 
 med høy frekvens
- Tilrettelegging for gående og 
 syklende
- Utvikle elveområdet

GRUPPE A
- Bedre kommunikasjon mot 
 Oslo, veg og jernbane
- Vekst, utvikling
- Konsekvenser for areal-
 disposisjon
- Fortetting av sentrum
- Sammenhengende 
 gang- og sykkelveg 
- Elvekryssing
- Bykvaliteter
- «Byen mellom elvene»
- Ta elvene i bruk
- Attraktivitet og bolyst
- Bynære friluftsområder 
 med god tilgjengelighet
- Handel i sentrum 
 (Parkering)
- Bærekraftig kollektivtilbud 
 i byen

GRUPPE B
Trafikkløsning 
- Bilen må tilpasse seg
- Fortetting
- Systematisk planlegging
- Elvene 
- Næring

GRUPPE A
Anette Karlsnes
Kaja Voss
Terje Dahlen 
Arne Broberg
John Morten Landrø
Lars Olsen
Torild Hage

GRUPPE B
Marte Nes
Tor Laugen
Runar Johansen
Einar Lillebye
Rolf Lie
Inger Kammerud
Hans Tollef Solberg

GRUPPE C
Henry Gaarde
Helge Stiksrud
Anne Sandum
Ole Einar Gulbrandsen
Ingri Thingelstad
Stein Roar Eriksen

GRUPPE D
John Ragnar Aarset
Kjetil Nergaard
Hilde Bendz
Geir Heide
Geir Olsen
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GRUPPE E
Liv Bulling
Jan Erik Gjerd-
bakken
Dafinn Fløystad
Gunnar Hallsteinsen
Bjørn Småbråten

GRUPPE F
Ellen Grønlund
Jostein Haugen 
Trond Johansen
Knut Helland
Olav Uldal

GRUPPE G
Kristin Østerhus
Guro Skinnes
Ole Magnus Haug
John Bakken
Reidar Olsen
Lise Bye Jøntvedt
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Hvilke tiltak kan påvirke transportbehovet og 
valg av transportmåte?

GRUPPE A
- Attraktivt kollektivtilbud i byen
- Stive ruter
- Kjent
- Forutsigbart
- Kollektivfelt
- Varierte tilbud der folk bor
- Ringeriksbanen
- Kollektivfelt
- Arealbruk, byvekst
- Tettere, kompakt by
- ABC-prinsippet, rett bedrift på 
 rett sted
- Konsentrasjon av arbeids-
 plasser, bosted, skole, barne-
 hage (nærhetsprinsippet)
- Elvekryssing imed gang- og 
 sykkelveger
- Tilgang til prisstyrt parkering 

GRUPPE B
- Arealbruk
- Prioritering av gatebruk
- Re-etablere snarveger og 
 smug
- Autonome bydelssentre
- Godslogistikk som harmoner
 er med annen gatebruk
- Godt utbygd gang og 
 sykkelveinett med god kvalitet
- Livsstilholdninger
- Antall p-plasser og pris 
 på disse

GRUPPE C
- Lokalisering avbolig, arbeids-
 plasser, skoler, barnehage, 
 service og handel
- Transportårer: Ringeriks
 banen, gang- og sykkelveger, 
 kollektivtrasé, veger
- Innfartsparkering, effektive 
 knutepunkter
- Informasjon om kollektivtil-
 budet
- Tilgjengelighet og frekvens   
 på kollektivtilbudet

- Teknologi
 Holdningsendringer
 Test av bilfritt Hønefoss i 
 forbindelse med Ringeriks-
 dagen

GRUPPE D
- Lokalisering av boligområder
- Lokalisering av arbeidsplasser
- Lokalisering av skoler og 
 barnehager 
- Lokalisering av fritids-
 aktiviteter
- Plassering av kollektiv-  
 knutepunkt og parkering 
- Etablere sykkelparkering
- Etablere gang- og sykkel-
 vegløsninger 
- Bysykkel 
- Skjerme skolene for trafikk 
- Industriutvikling 
 Plassering av nytt knutepunkt 
 med ny jernbanestasjon.

GRUPPE E
Påvirker:
- Bosettingsmønster, spredt og 
 fortetting 
- Turisme, næringsstruktur 
- Vegsystemet 
- Økonomi og fritid 
- Politikk.
- Befolkning og sammensetting 
- Tilbud av ulike transport-
 former, pris 
Endrer: 
 Arbeidsgivere tilbyr gratis 
 busskort. Forutsigbarhet 
 kollektivtilbud. Sikker 
 sykkelparkering. Informasjon 
 om valgmuligheter

GRUPPE F
- Enkelt og attraktivt kollektiv-
 tilbud 
- Flere elvekryssinger

- Planlegger for lite transport-
 behov: bolig, arbeid, barne-
 hage, skole, handel, 
 aktiviteter
- Arbeidsgiver må stimulere til 
 miljøvennlig transport
- Variere bruk av arealer 
 sommer (gåing og sykling) 
 og vinter (kollektiv)
 Bompenger og høye parker-
 ingsavgifter

GRUPPE G
- Tilrettelegging for gange og 
 sykkel
- Sikkerhet
- Trygghet
- Fremkommelighet
- Vinterdrift og vedlikehold
- Søke EU-midler til gode 
 trafikk- og miljøtiltak
- Avstand, samlokalisering
- Hjem
- Arbeid
- Barnehage
- Handel
- Skole
- Fritidsaktiviteter
- Bussholdeplass
- Elvekryssinger
- Bruer, ren gang- og sykkel-
 vegbru som snarvei, bilbruer
 - Båt
 - Holdning og atferdskam-
 panjer
 - Folkehelse
 - Miljø
- Kollektivtilbud
 - Gratis for pensjonister
 - Hyppige avganger
 - Sanntid
 - Bybane Nord-Sør 
 (Hverven –Almemoen)
 - Pisk
- Trafikantbetaling
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Hvilke tiltak kan gi en bedre utnyttelse av den 
eksisterende infrastrukturen?

GRUPPE A
- Kollektivfelt
- Kompiskjøring
- Stive bussruter
- Bedre sykkelparkering
- Lavere busspriser
- Bompenger på sentrums-
 veiene
- Omkjøringsvei
- Sykkelkampanjer på alle 
 skoler

GRUPPE B
- Stenge veger
- Sykkelboks i kryss, prioritere 
 trafikantgrupper
- Bedrifter etablerer kollektiv-
 tilbud for ansatte
- Sette ned fartsgrensene
- Færre lyskryss, intervall
- Sonepris på parkering
- Sykkelaksjoner
- Sanntidsinformasjon, både 
 for biler og buss 
- Midlertidig utprøving av 
 løsninger

GRUPPE C
- Prioritere kollektivtrafikk. 
- Hyppige kollektivavganger. 
- Sikre sykkelparkeringer. 
- Bruke eksisterende innfarts- 
 parkering (gratis)
- Dyrere parkering i sentrum. 
- Info, skilting, holdnings-
 kampanje
- Stenge enkelte gater i 
 sentrum for biler, enveis-
 kjøring 
 Rushtidsavgift med sam-
 kjøringsbelønning,

GRUPPE D
- Økonomiske gulrøtter for å 
 flere i samme bil
- Bedre busstilbud i utkantene: 
 flere avganger
- Få flere skolebarn til å gå/ta   

 buss/sykle. Ikke mulig å sette 
 av barn nær skolene
- Utvide «ruslebuss»-systemet. 
- Bygge ut kollektivtilbud
- Stimulere til samkjøring
 Fortetting av sentrum

GRUPPE E
- Skilting, info, varsle om kø 
 ved innfart og alternativ rute
- Tilrettelegge for økt sykkel-
 bruk: drift og vedlikehold, 
 trygg sykkelparkering 
- Begrense antall parkerings-
 plasser
- Stenge byen for gjennom-
 kjøring
- Gulblink- fotgjengere styrer 
 rødt
- Vegprising og rushtidsavgift 
- Bilfrie dager i sentrum
- Holdningskampanje med 
 premiering

GRUPPE F
- Organisere arbeidsreiser og 
 samkjøring 
- Bedre flyt i trafikklys
- Bedre vedlikehold av gang- 
 og sykkelveger
- Øke parkeringsavgiften 
- Redusere fart i sentrum
- Billigere kollektiv
- Hyppigere avganger

GRUPPE G
- Informasjon om kollektivtilbud
- Om merking til sykkelfelt fra 
 HIBU til Hvalsmokrysset
- Skilte og etablere snarveger 
 for gang- og sykkelveg
- Universell utforming
- Øke frekvensen på kollektiv
- Holdningskampanjer, folke-
 helse og transport

innspiLL i pLenUm
Gruppe G mener det er viktig 
å få bedre informasjon om 
kollektivtilbudet som alle- 
rede finnes og at det må 
drives holdningskampanjer. 
Bussene må gå oftere.

Gruppe a vil ha kollektivfelt 
på eksisterende veg. Kompis- 
kjøring og samordnet kjøring 
til og fra jobb. stive bussrut-
er, laver billettpriser og bedre 
sykkelparkering. Gående og 
syklende må bort fra hoved-
fartsårene og over på alter- 
native ruter.
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Hvilke ombygginger eller forbedringer kan vi gjøre 
innenfor et begrenset pengebruk?

Gruppene tegner på kart og gir innspill ved å forklare kartene.

oppgave 6, gr. a



35oppgave 6, gr. B



36oppgave 6, gr. C



37oppgave 6, gr. e



38oppgave 6, gr. f



39oppgave 6, gr. G
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Hvilke ombygginger eller forbedringer 
kan vi gjøre hvis det ikke er økonomiske 
begrensninger

GRUPPE A
Trikk fra Gummikrysset til Hver-
venkastet/Sykehuset. Poenget 
er å vise at hovedåren er fra 
nord-sør, dette må være utgang-
spunktet.
Gang- og sykkelveg og mange 
bruer. Også gang- og sykkel-
vegnettverk til arbeidsplasser.
Nymoen og Eggemoen.
Opprusting av fv 241 og ko-
blinger av Kragstadområdet og 
Støalandet.
De store arbeidsplassene 
må de dekkes av et gang- og 
sykkelveg, det gjelder også nye 
boligfelt.
Tre plasseringer av jern-
banestasjonen.
Forslag til nytt Hønenkrysset.
Avlastningsveg på vestsiden 
med ny bruk over fossen, par-
allelt med fossen. For å avlaste 
bybrua i dag.
*blå strek for biltrafikk.
Nyinvesteringer og større 
ombygginger som løser behovet 
bedre eller annerledes.

GRUPPE B
Etablere link mellom fv 35 og 
E16 Nymoen-Eggemoen.
Ny vei som en ytre ring.
Parkeringer utenfor byen.
Ringeriksbanen med ny stasjon 
slik at en får utviklet området. 
Stå sammen med buss.
Ny bybane som går langs fv 35.
Kryssinger over elva.
Få infrastrukturen på plass og 
deretter vil alt falle på plass. 
Vi bruker all jernbane som er 
etablert.

GRUPPE C
Bybane fra Hvervenkastet til 
Almemoen, Eggemoen, Haugs-

bygd og Heradsbygda.
Mye gang- og sykkelveg.
Ny kryssing av brua fra Benterud 
til Tolpinrud og til Kragstad- 
marka.
Nye vei fra Hverven gjennom 
Kragstadmarka.
Ny vei fra Eggemoen til Nymoen. 
Ny E16.
Trasé for Ringeriksbanen.
Investere i byen; Tippen-om-
rådet, her kommer det hotell, 
boliger i Fordkvartalet. Fortet-
ting i kjernen. Ny bydel ved 
jernbanestasjon. Ny bydel ved 
Mega.

GRUPPE D
Hva gjør vi frem til det er behov 
for en bybane, for vi kan ikke ha 
en bybane som ikke er i drift.
Betydelig forbedring av gang- 
og sykkelvegerv og vegsy-
stemet.
40 km/t innenfor hele bykjernen 
Jernbanen må ligge på Tolpin-
rud.

Pendlerparkering
Opprusting av gang- og sykkel-
veg ned til Hønefoss, denne skal 
også krysse.

Vegsystemet
- Beholde dagens gjennom-
 kjøringsåre
- Forbedre brua som er i dag
- Ny bru som er i dag, bare ved 
 siden av 
- Bruforbindelse skal ha med 
 seg en sykkelveg
- Bygge ut Fordkvartalet
- Rive Haugli og flytte Eikli skole
- Få en ny bruforbindelse med 
 kollektiv og gang- og sykkel-
 veg
- Få en veg på baksiden av 

 Oslovegen og inn i en rund-
 kjøring

Jernbanen
- Bruke den gamle traseen 
som gang- og sykkelveg. Alle 
i sentrum får tilgang til sykkel, 
med sykkelbatteri. De gamle 
jernbane raseene legger vi opp 
til Follum.
Det blir først behov for en 
bybane når det blir mange nok 
mennesker i Hønefoss.

GRUPPE E
Ringeriksbanen i tunnel under 
byen. 
Vesttangenten, fire felt fra 
sykehus ned til rådhuset, dette 
vil gi egne felt for kollektiv hvert 
kvarter. Gratis buss..
Nye bruer. 
Svevebane opp til Ringkollen
Utbedringer av sykkelveger

GRUPPE F
Parkeringsmulighet i ytre kant, 
innfartsparkering. 
Lange sykkelruter.
Elva til båttrafikk.
Elvekryssinger.
Gangveg langs elvekanten.
Sentrum blir shared space, hvor 
gående blir prioritert.
Trafikken skal gå under byen i 
tunell.

GRUPPE G
Ny E16 og jernbane.
En bane fra Almemoen og Hver-
venmoen.
Sykkelveger.
Fv 241, rustet opp den vegen.
Gang- og sykkelveg langs elva.
Elvebåt og brygger.
Bybane nord og sør.
Broer.
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tilbakemeldinger like før 
verkstedet stengte:

Det har vært bra samspill i grup-
pene, artig og lærerik prosess 
med kartene, godt, kreativt miljø, 
engasjerte deltakere, god stem- 
ning og ledig tone. Hodet er tomt 
på slutten av dagen, men det er 
vel meningen.

God gruppeprosess, varierte og 
interessante oppgaver. God og 
inspirerende arbeidsmetodikk. 
Verkstedet var godt organisert 
og styrt.

For mye suppe på samme spiker 
på slutten av første dag, litt gjen-
takelse, lang ettermiddag. Litt 
dryg behovskartlegging. Men 
siste seanse første dag ga løfte 
om overordnet perspektiv. 

Viktig å ta utgangspunkt i behov 
og unngå detaljer. Morsomt å bli 
utfordret på behov og deretter 
løsninger. Helhetlige løsninger 
i kreativ prosess, men det ble 
mange lapper etter hvert.Nyttig 
å jobbe i ulike gruppesammen-
setninger og etter firetrinns-
metoden.

Bra foredrag av Einar Lillebye.

Vi har blitt hørt, nå forventer jeg 
resultater, lykke til, Inger!

inger Kammerud, prosjekt-
leder:
- Tusen takk for  oppmøtet, jeg er 
imponert over et frittalende, be-
geistret og engasjert publikum. 
Det å sitte sammen gir en mer- 
verdi. 1+1=3! Vi har fått en enorm 
mengde med innspill, tegninger 
og ideer som skal bearbeides. Vi 
har kanskje savnet de helt unge, 
men vi låner en klasse fra Ring-
erike VGS og arrangerer et ung-
domsverksted 17. juni. Det skal 
svare på spørsmål som: 
Hva tenker unge mennesker om 
framtiden i Hønefoss?
Hvorfor skal jeg bli boende i 
Hønefoss?

Håkon tronrud, 
tronrud eiendom 
- Jeg vil berømme Vegvesenet 
for å invitere oss fra nærings- 
livet. Jeg jobber hver dag for at 
denne byen skal bli bedre å bo i, 
er født og oppvokst her. Utrolig 
moro å få være med, gøy å opp- 
leve hvordan dere har lurt ut de 
gode kunnskapene av oss. Vi er 
blitt utfordret på noen tanker om 
at ting kan gjøres annerledes, 
og vi har fått kompetansepåfyll. 
Jeg har truffet mange hyggelige 
mennesker som vil være med og 
løfte denne saken.

rolf Lie, askeladden reiser 
og transport
- Jeg har mange ganger slitt med 
å få busser og lastebiler fram, det 
har ikke alltid vært lett. Nå ser vi 
at Vegvesenet tar tak, tusen takk!
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Nei, Kolberg dette hol-
der ikke. Du har bløf-
fet en gang, så hvorfor 
skal vi her i regionen, 
uavhengig av hvilket 
parti vi tilhører, stole 
på deg nå? 
Arne Borberg (H)

 Foto: Frode Johansen

Til alle dere få som 
enda spiller i korps:
Det er så flott å se 
dere 17. mai, og 
17. mai uten korps 
blir aldeles ikke det 
samme.
Inger-H.

Høyre vil ha strekningen E16 Bjørum-
Hønefoss ferdig innen 2023 og Ringe-
riksbanen innen 2030. Det er ambisiøst 
og viser at vi vil satse på Ringeriksregi-
onen.

Stortingsrepresentant Martin Kolberg 
mener at vår transportplan er et luft-
slott og kaller det å «bygge på krita». 

Han kan kalle det hva han vil, men 
han kommer ikke bort i fra at Høyre vil 
bygge vei og bane til Hønefoss, mens 
Ap vil bygge alle andre steder. 

Dette viser hvorfor tiden er overmo-
den for å bytte ut regjeringen. 

Noen må satse også i vår region. 
Nord, sør og øst for Oslo har både fire-
felts vei og dobbeltspor jernbane. Vest-
over til Hønefoss har vi fortsatt en svin-

gete og farlig kjerrevei. Hvis Kolberg 
skulle hatt et fnugg av troverdighet her 
i regionen burde han ha gjort noe før. 

Ap har hatt åtte år med rent flertall. 
Dersom det hadde vært politisk vilje 
for disse samferdselsprosjektene burde 
noe ha skjedd før.

Høyre vil bruke 38 milliarder mer enn 
regjeringen i samferdselsbudsjettet for 
å finansiere en storstilt investering i 
fremtidens infrastruktur.

Vi vil dessuten ha 50 milliarder i et 
eget infrastrukturfond hvor avkastnin-
gen skal gå til veivedlikehold. 

En stemme til Høyre er en stemme til 
mer vei og jernbane til Hønefoss.

Christopher Amundsen Wand
Stortingskandidat, Buskerud Høyre

Ja til bane og vei

Kjære idrettsting! Det er ikke 1. april. 
Selv om man skulle tro det når man le-
ser at de skal tyne 20 prosent av start-
gebyrene til mosjonsløp og løp til vel-
dedige formål! 

Er det om å gjøre å knekke frivillig ini-
tiativ og glede over å gjøre noe helsebrin-
gende sammen med og for andre? 

Jeg var faktisk ikke klar over at idrett-
stinget er så fattige at de må gå løs på 

landets iherdige frivillige. Unntaket er 
private arrangører av mosjonsløp - og 
takk og pris! 

Det er bare å endre alle lag og forenin-
ger og kalle det noe annet - for alt er jo 
privat initiativ. 

Hva mener egentlig idrettstinget med 
dette? Helt hårreisende - la det bli et 
grasrot-opprør! 

Rita Næssan

Idrettstingets fattigdom

Vi husker alle oppslaget i Rin-
gerikes Blad, før NTPen ble 
fremlagt, der stortingsrepre-
sentant Martin Kolberg (Ap) og 
to av hans rød-grønne kamera-
ter, var avbildet på Hønefoss 
stasjon, skålende i champagne. 

Nå var det bare å vente på at 
NTPen skulle legges frem, for 
den ville inneholde gode nyheter 
for Ringeriksregionen.

Enorm skuffelse 
Snakk om bløff!  Enten har Kol-

berg dårlig kontakt med sine 
egne i regjeringen, eller han er 
ført bak lyset av samferdselsmi-
nister Marit Arnstad(Sp). Uan-
sett, resultatet var en enorm 
skuffelse for oss på Ringerike.

Nå har Høyre lagt frem sitt al-
ternativ til NTP, og det forslaget 
innebærer helt andre løfter for 
Ringeriksregionen, både når det 

gjelder E16 og Ringeriksbanen. 
Anleggsmessig er deler av E16 
løftet frem til første del av plan-
perioden, som er forpliktende, 
og avhengig av planleggingstid, 
skal Ringeriksbanen bygges så 
snart som mulig. 

Høyre ønsker også at prosjek-
tene skal ha en annen finan-
sieringsform, herunder OPS 
(Offentlig/privat samarbeid), 
som vil gi en raskere utbygging.

Men hva leser vi så i Ringerikes 
Blad 26. april i et intervju med 
nevnte Martin Kolberg? 

Jo, her påstår han at «Høyre 
bygger luftslott». Det sier han, 
som ble «tatt med buksene ne-
de» etter at NTPen ble fremlagt. 

Med forbehold om at han er 
sitert riktig i Ringerikes Blad, 
sier han videre at prosjektene vil 
bli 20 prosent dyrere med OPS. 
Hvor har han det regnestykket 

fra? Er mer effektiv utbygging, 
tidligere ferdigstillelse og billige 
renteutgifter tatt med i dette 
regnestykket?

Ideologisk motstand 
Eller er det Arbeiderpartiets 

ideologiske motstand mot pri-
vate aktører som er drivkraften 
i motargumentasjonen.

Ellers lover han å jobbe aktivt 
for at E16 skal «omtales» i NT-
Pen, og han påstår at det i eksis-
terende NTP er tatt et krafttak 
for Ringeriksbanen. 

Krafttak? Ringeriksbanen er 
bare nevnt i siste halvdel av pe-
rioden, som er helt uforplikten-
de. Og hvorfor har ikke Kolberg 
og hans andre partikolleger fra 
Buskerud jobbet aktivt i forkant, 
for at E16 og Ringeriksbanen 
skulle komme med i NTPen?

På spørsmålet om hvorfor vei-

parsellen  Bjørum-Skaret på E16 
ikke er med i NTPen, svarer han 
igjen at «det skal det jobbes for», 
men at «dette er et uttrykk for 
totaliteten»!!

Nei, Kolberg dette holder ikke. 
Du har bløffet en gang, så hvor-
for skal vi her i regionen, uav-
hengig av hvilket parti vi tilhører, 
stole på deg nå? 

Utviklingen av Ringeriksregio-
nen er helt avhengig av et godt 
og effektivt samferdselstilbud. 

Vi satte vår tillit til den nye NT-
Pen, og ble kjempeskuffet og 
frustrerte. Høyres forslag til NTP 
har gitt oss håpet tilbake. 

Arne Broberg
Høyrepolitiker/Ringerike

BLØFF: – NTP var en enorm skuffelse for oss på Ringerike, sier 
Arne Broberg.  Foto: Frode Johansen

Spar oss, Kolberg!

Jan Eldegård, som representerer byggu-
tengrenser.no hvor blant annet Spenn-
con sitter i styret og Svelviksand er blant 
medlemmene, hadde på fredag et leser-
innlegg hvor han oppfordrer politikerne 
til å legge til rette for betongindustrien.

Må øke synsvinkelen 
Det er på tide at Byggutengrenser øker 

sin synsvinkel når det gjelder bruk av be-
tong som allsidig byggemateriale. 

På sin hjemmeside skriver de at betong 
er et miljøvennlig materiale, men de glem-
mer et viktig perspektiv: 

Betong består av ikke fornybare ressur-
ser som er svært miljøuvennlig å produ-
sere. 

Sand- og grustakenes arealkrav er stort, 
og landskapene endres radikalt og natu-
ren utarmes.

Forsiktig bruk 
Planter, dyr og mennesker fortrenges og 

miljøet blir skadelidende. Derfor må vi 
mane til forsiktig bruk av betong og satse 
på trevirke som byggematerialer der det 
er mulig. 

Skogen er en fornybar ressurs, og tre-
materialer er langt mer miljøvennlig å 
produsere. Framtidas arbeidsplasser lig-
ger i skogindustrien og Ringerike kom-
mune gjør rett i å bane vei for Viken Skog 
og Treklyngen.

Jan Pedersen

Sats på skogbruket

Brygger og vern
Til Vebjørn Stenberg: En brygge på 
vestsida i Jevnaker er ikke en stor sak. 
En stor sak er derimot kommunenes 
praksis. I Hole har de nå fått akkurat 
samme dilemma. 

Dette er nemlig en viktig prinsippsak i 
et demokrati: Skal de som søker i følge 
loven få streng behandling,og ofte nei, 
mens de som ikke søker, får beholde det 
de har bygd? Slik det dessverre er idag 
mange steder. 

Så til det viktigste: Det er fint at du synes 

Naturvernforbundet er viktig, og at det 
er trist at vi får gjort for lite. Det er helt 
sant. Alt, alt for lite! 

Et eksempel: CO2 utslipp er nå i ferd 
med å forsure havene våre, i tllegg til 
oppvarmingen av atmosfæren.. Vi trenger 
alle støttespillere vi kan få. 

Det gjelder faktisk å redde jorda vår. 
Uenige i sak kan vi være, men det er ikke 
smart å angripe de få som gjør noe, selv 
om det er for lite. 

Hilsen Kristin Flack, som gjør bittelitt
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Det er alltid penger nok i kassa 
når det er snakk om å sette opp 
flere fartsbokser og enda verre; 
disse snittmålingene er en 
sann plage.
Ole Pettersen

Så på rette fine strekninger, så 
skal folket måles…. ja ja…..
Espen Andersen

Jeg var så heldig å bli invitert 
med på idedugnad i regi av 
Statens Vegvesen mandag og 
tirsdag i forrige uke.  Temaet 
var hvordan transportsystemet 
i Hønefoss skal utvikles i årene 
som kommer.  Hvilken utvik-
ling ønsker vi som bor her og 
driver næring her, for Høne-
foss?  Det er fylkeskommunen 
som har bedt Samferdselsde-
partementet om å lage en kon-
sekvensutredning (KVU) om 
de trafikkale forholdene i Hø-
nefoss.  Prosjektleder er Inger 
Kammerud, og hun skal levere 
sin utredning innen utgangen 
av 2014.

Problemene
Dag en av idedugnaden gikk 

med til å skissere problemene i 
Hønefoss.  Dag to til å komme 
opp med løsninger.  En lang 
rekke spenstige ideer ble skis-
sert.  Prosjektleder Inger Kam-
merud tar alt med seg videre 
når hun nå skal sette seg ned å 
lage en KVU som vil sette stan-
darden for utviklingen i Høne-
foss 20-30 år fram i tid.  Litt av 
en oppgave!  

Kanskje fyller jeg 90 år før jeg 
får se alt, men jeg har bestemt 
meg for at dette vil jeg se reali-
sert!  Ringerikes Blad var invi-
tert men var dessverre ikke til-
stede.  Derfor denne rappor-
ten.

På dag én definerte vi pro-
blemene.  Det var liten uenig-
het.  

Hønefoss  kveles av gjen-
nomgangstrafikken.  Det er for 
få gang- og sykkelveier.  Det 
bor får få mennesker i sentrum 
til at det er liv i byen når butik-
kene stenger.  Kollektivtilbudet 
er for dårlig.

Dag to
Vi lot ideene myldre.  Det var 

liten uenighet.  Det var enighet 
om at byen må utikles innen-
fra og utover.  Sentrum i Høne-
foss skal  være levende og yre 
av aktivitet og handel.  Det be-
tyr at vi må klare det kunst-
stykket å få biltrafikken ned 
samtidig som folk skal ønske, 
og makte,  å handle i sentrum.  

Næringslivets transportbe-

hov må ikke kveles. Det betyr 
igjen at sentrumsnære p-plas-
ser må ned under bakken sam-
tidig som byens åpne områder 
bebygges.  Omkjøringsvegen 
må fullføres fra Nymoen til Eg-
gemoen.  Riksveg 241 gjennom 
Åsbygda fram til Hønenkrysset 
må utbedres med tanke på 
pendlere, og få gang- og syk-
kelvei.  Da får vi en ytre ring 
rundt hele byen.

E16 og Ringeriksbanen
E16 og Ringeriksbanen kom-

mer begge inn til ett nytt tra-
fikk-knutepunkt i Styggdalen.  
Her anlegges en stor pendler-
parkering.  Jernbanesporet fra 
Tolpinrud til Hønefoss stasjon 
kan fjernes og området frigjø-
res til boliger.  

Det kommer også pendler-
parkeringer nord og sør i byen.  
For øvrig anlegges p-plasser 
strategisk inn mot bykjernen 
med alle forretningene, slik at 
det blir attraktivt å handle og 
ikke for langt å bære varene. 

Bybane
Hønefoss må få en bybane, 

etter modell fra Bergen, fra sør 
til nord, altså fra Hvervenkas-
tet til Almemoen og videre til 
det store industrifeltet som ut-
vikles på Eggemoen.  

Det går bybusser til blant an-
net Heradsbygda og Haugs-
bygd og mer sentrumsnære 
byområder med kvartersav-
gang, slik at du ikke behøver 
tenke rutetider.  Det kommer 
alltid en buss.

Ferge på elva
Elveområdene må åpnes opp 

for bruk.  Det betyr at det byg-
ges gang- og sykkelveier sam-
menhengende fra Tippen og 
nedover til den nye brua fra 
Benterud til Tolpinrud, og 
sammenhengende fra Vestern-
tangen mot Krakstad og videre 
helt til Rema på Eikli.    

Når elva er farbar går det 
passasjerferge fra Hvalsmoen 
via Vesterntangen, Gladtvedt, 
Tippen, Støalandet, Idrettspar-
ken, Eikli og til Helgelandsmo-
en.  

Men ideverkstedet ønsket 

seg også muligheten til å få 
bru over elva.  Vi vil ha gang-
bru på toppen av fossen fra 
Øya til området ved kraftsta-
sjonen, fra Støalandet til Pe-
tersøya, fra HiBu vil Schjongs-
lunden og fra Eikli mot Tolpin-
rud-området. 

En indre ring
Hønefoss kan ikke leve med 

at all trafikk skal gjennom 
Hønengata, over bybrua og 
gjennom Kongensgate.  Den 
nye bybanen skal ta det meste 
av trafikken her.  Vest- og øst-
tangenten må inn i planene 
igjen.  I vest må det komme en 
ny elvekrysning  som tar trafik-
ken til de vestre bydelene og 
videre mot nord.  I øst må det 
komme en vei fra området ved 
Eikli skole som krysser elva og 
forbinder ny skole og den nye 
bebyggelsen i Krakstad-områ-
det med Vesterntangen, Hov 
øverst i Hønengata og Hver-
venkastet.  

Gang og sykkelveier
Hovedformålet med all ny 

trafikkløsning er å få trafikken 
ned, og flere over på kollektiv-

trafikk, gange og sykkel.  Eksis-
terende veiforbindelser og nye, 
får gang- og sykkelfelt.  Det 
som «i gamle dager» var snar-
veier og stikkveier åpnes for 
gående og syklende.  

Det skal være enklere å gå og 
sykle enn å bruke bil inne i by-
en.

Legg lista høyt
Jeg synes vi skal legge lista 

høyt!  Ingenting av dette er en 
urealistisk drøm.  Hønefoss er 
en flott by med kjempepoten-
siale.  Vi skal bli en foregangs-
by, et miljøfyrtårn!  Vi skal bli 
den byen på Østlandet som al-
le ønsker å flytte til fordi de får 
alt:  Bolig i sentrum, en blom-
strende handelsby med alle til-
bud, en fantastisk foss og elve-
område, «alt» kan nås til fots 
eller med sykkel, Oslo er en 
halvtime unna med Ringeriks-
banen, vi har Ringkollen og 
marka, Tyrifjorden, Norefjell 
og Vikerfjell.  Vi har to videre-
gående skoler, en av landets 
mest populære folkehøyskoler 
og en høyskole som tar mål av 
seg til å bli universitet.  Og kul-
turlivet, det blomstrer allerede:  

HBK, Hønefossrevyen, Jailho-
use Rock, Rockefroskene, Rin-
gerike Ballettskole, kultursko-
le.  Ishockey og håndball.  Vi 
har verdens beste naboer i Ho-
le- og Jevnaker kommuner 
som gjerne er med på å utvikle 
Hønefoss til regionhovedstad.

Begeistring
Kanskje mangler vi litt pr. da-

to når det gjelder begeistring?  
Vi tror ikke helt på at det blir 
vår tur.  Jeg tror at det skjer nå!  
Men vi må dra lasset sammen.  
Vi må ville, sammen.  Se på 
Drammen og det som nå heter 
Buskerudbyen.  En samlet po-
litisk vilje, les folkevilje, har 
gjort Drammen til en by det 
kommer delegasjoner til.  De 
kommer for å studere hvordan 
Drammen har fått det til.  Jeg 
oppfordrer Ringerike kommu-
ne til å lære av Drammen.
Og prosjektleder Inger Kam-
merud:  Nå 
har du job-
ben!  

Lise Bye  
Jøntvedt  

Spennende idédugnad for miljøbyen Hønefoss

UTFORDRINGER: For mye trafikk, for få gang- og sykkelveier, for få fastboende i sentrum til at det 
er liv i byen når butikkene stenger, og kollektivtilbudet er for dårlig.

Hadde dere sett hvordan mange folk faktisk 
kjører på strekket etter bensinstasjonen på 
Hallingby og Ringmoen, så hadde dere for-
stått hvorfor det blir satt opp fotobokser! 
T.G.

Endelig noe som virker. Da hjelper det ikke 
med fotoboksvarsler og nedbremsing foran 
boksen, for så å gasse på videre.
Jim Fredriksen

Men jeg tror nok fotobok-
ser kan skape en del fare 
også. For som du nevner 
så er det en del som skal 
forbi uansett om det ikke 
er helt forsvarlig, og hvor 
de er avhengige av at an-
dre bremser ned under-
veis for at det skal gå bra.
Rune V.



54

Sakset fra “Vegveven”, Statens vegvesen sitt interne nett 30. 04. 2013

Mange gode og ville idéer på bordet - Vegveven

http://intranett.vegvesen.no/Etat/Organisasjon/Organisasjonskart/Etatledelsen/regioner/Region+sør/Mange+gode+og+ville+idéer+på+bordet.468112.cms[08.05.2013 09:38:48]

E T A T A R B E I D P E R S O N L I G

Etat / Organisasjon / Organisasjonskart / Etatledelsen / regioner / Region sør / Mange gode og ville idéer på bordet

 

Brit Elve

Nyhetsoversikt Organisasjon Personal Støttefunksjoner Veg Trafikant Kjøretøy Indeks A - Å

Mange gode og ville idéer på
bordet
Stort engasjement, takhøyde og godt humør preget idéverkstedet
for KVU Hønefoss-området sist uke. Resultatet er mange gode og
ville innspill til det videre arbeidet med konseptvalgutredningen
(KVU).

av Liv Bulling

30. april 2013 kl. 07.00 0

Mange engasjerte deltagere på
idéverkstedet forrige uke. 

(Foto: Inge Fosselie)

De unge var også representert på
verkstedet. I tillegg arrangerer Statens
vegvesen et eget idéverksted for ungdom
i juni. (Foto: Inge Fosseli)

Det var en sliten, men godt fornøyd prosjektleder som
samlet sammen bunker av flipover-ark og tipslapper
etter endt verksted onsdag ettermiddag. – Det har vært
to hektiske, men svært givende dager, sier Inger
Kammerud, som er svært fornøyd med den store
deltagelsen og engasjementet.

– Det er viktig at vi får innspill så tidlig i  prosessen.
Derfor er det flott at representanter fra innbyggerne i
området, interessegrupper, de som driver transport og
næring her og politikerne, tok seg tid til å være med på
idéverkstedet, sier hun.

Idéverksted 
Hensikten med å arrangere idéverksted er å få fram
ulike synsvinkler og erfaringer fra mange ulike
grupper. Hva fungerer bra i transportsystemet i området
i dag, hva savnes og hvordan ønsker vi å ha det i
framtida? Deltagerne blir også utfordret på å komme
med innspill til nye løsninger og hva som bør prioriteres
først og sist.

Gode prosessledere  
Gode prosessledere er avgjørende for om det blir et
godt idéverksted eller ikke. Tore Solberg og Per Gunnar
Eklund hadde full kontroll, og sammen klarte de å
utfordre og engasjere deltagerne fra start til slutt. Da
verkstedet var over fikk de også tilbakemeldinger på at
dette var godt håndtert. Statens vegvesen fikk i tillegg
ros for å ha en god prosess med involvering i KVU-
arbeidet for Hønefoss-området.

Fakta 
Buskerud fylkeskommune har bedt
Samferdselsdepartementet om at det blir gjort en
utredning av de trafikale forholdene i Hønefossområdet
– en konseptvalgutredning (KVU). Hensikten med
utredningen er å vurdere alternative måter å løse
transportbehovet på. KVUen vil danne grunnlaget for å
kunne gå videre med en bypakke. Statens vegvesen

M I N E  L E N K E R
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Arealutvikling
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefoss-området

Figur 1: Arealbruk, overordnet

Figur 2: Arealbruk, detaljert

Det er et stort spenn i arealbruken i 
Hønefossområdet; fra bykjernen med 
utbredt urban struktur til spredtbygde 
områder og skog- og landbruksarealer. 
Bystrukturen ligger hovedsakelig på 
fl atene der Begna og Randselva fl yter 
sammen til Storelva. Hønefoss er delt av 
elvenes løp. Dette fører til at elveløpene 
oppfattes som barrierer i forhold til 
ferdsel mellom de ulike deler av sentrum. 
Litt utenfor sentrum fi nner vi klynger av 
løsere bebyggelsesstrukturer, tydeligst 
etablert i Heradsbygda og Haugsbygda. 
Mellom disse klyngene fi nner vi 
gårdsbruks- og jordbruksområder som 
løses opp i skogsområder.

Målsetninger for Hønefoss:
• Hønefoss skal fremstå som 

en  kompakt miljøby basert på 
bærekraftig utvikling

• En levende bykjerne
• Robust senterstruktur

Satsningsområder for kommunen er: 
• Befolkningsvekst
• Styrke næringsgrunnlag
• Effektiv arealplanlegging

Kilder: Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, utgave 3 2012, Asplan Viak. Kommunal Planstrategi Ringerike Kommune 2012 - 2015.
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Befolkningsutvikling
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefoss-området

Figur 1: Bosettingsmønster

Figur 2: Befolkningsfremskriving Figur 3:Befolkningsutvikling i Oslo-regionen

• Hønefoss er en av fi re byer i 
Buskerud (Kongsberg, Hønefoss, 
Drammen og Hokksund), og er en del 
av Osloregionen. De siste 12-årene 
(1990-2012) har Ringerike kommune 
hatt en befolkningsvekst på 0,3 %.

• Ringerike vil vokse fra ca. 29 500 
personer i 2013 til 35 300 i 2040 
(MMMM).

• Av de ca. 18 500 innbyggerne i 
Hønefoss-by og omkringliggende 
bygder, bor 60 % i eller rett 
utenfor sentrumskjernen. Utenom 
sentrumskjernene er Heradsbygda og 
Haugsbygd de største boligområdene 
i området. Disse ligger ca. 3-5 km fra 
sentrum.

• Folkemengden økte i 10 års perioden 
fra 1. jan 2002 til 1. jan 2012 med 
1 324 innbyggere i Ringerike 
kommune. Til sammenligning var 
befolkningsveksten i Jevnaker 256, 
og i Hole 1 116 innbyggere. 

Kilder: SSB. Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, utgave 3 2012, Asplan Viak
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Miljø og klima
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefoss-området

Figur 3: Støykart fv. 35.

Figur 4: Klimagassutslipp, RingerikeFigur 1: Flomsonekart, 200-års fl om

Figur 2: Fareområder, kvikkleire 
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Flom/kvikkleire: Figur 1 viser de mest omfattende 
fl omsoner ved 200års-fl om i bysentrum. En 200-års 
fl om vil få konsekvenser for Hønefoss ved blant annet 
oversvømte veger og andre arealer. Ingen vegbroer 
vil være utsatt ved en 200-års fl om.  Figur 2 viser de 
områder i Hønefoss hvor det er fare for kvikkleire.

Støy: Støyutslipp i sentrum forårsakes i stor grad av 
trafi kk. Fv. 35 utgjør en vesentlig del av dette.

Klimagassutslipp: I Ringerike er hoveddelen av 
klimagassutslipp (70% i 2008) fra mobile kilder. Utslipp 
fra prosess (industri og landbruk) utgjør 18 %, og utslipp 
fra stasjonær forbrenning står for resterende 12 prosent. 
Ser man bort ifra tung industri har Ringerike noe høyere 
utslipp pr. innbygger enn resten av landet. 

Kilder: NVE, 2003. NGU 2013. Ringerike kommune, Energi og klimaplan 2010
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Næringsutvikling
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefoss-området
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Figur 1: Arbeidstakere fordelt på næring i Ringerike kommune 2000 Figur 2: Utpendling fra Ringerike kommune, 
2011

I Hønefoss og omkringliggende bygder er det drøyt 11 700 arbeidsplasser. Det er fem større 
arbeidsplasskonsentrasjoner i området; Sentrum, Hvervenkastet (Ringerike sykehus), Hvervenmoen, 
Eikeli og Hensmoen. I tillegg er Treklyngen et framtidig utviklingsområde. Drøyt 30 % av 
arbeidsplassene i Hønefoss er lokalisert til sentrum.  Hvervenkastet/Hvervenmoen er den nest største 
konsentrasjonen med 16 % av arbeidsplassene i området.

Ringerike har tre sektorer som skiller seg ut innen arbeidstakere etter næring. Disse sektorene er: 
• Offentlig administrasjon og forsvar, helse- og sosialtjenesten, undervisning m.m. 
• Industri og bergverksdrift
• Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet

Ringeriksregionen har omfattende omstillingsutfordringer, en situasjon som har utviklet seg gjennom de 
siste 15 årene som følge av blant annet: 
• Nedbemanninger i bedrifter
• Strukturendringer i andre næringer, eksempelvis primærnæringene

For 2011 var det totalt 3 600 personer som pendlet ut fra Ringerike kommune til nærliggende 
kommuner. Totalpendling fra Ringerike kommune lå i 2011 på 4 300 personer.

Kilder: SSB. Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, utgave 3 2012, Asplan Viak
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Sosial infrastruktur
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefoss-området

• Ringerike sykehus er et lokalsykehus med 
blant annet akuttfunksjon og fødeavdeling. 
Sykehuset dekker et stort område i 
utstrekning, fra øverst i Hallingdal og ned 
til Modum, samt også fl ere kommuner fra 
Oppland.

Bilde 1: Ringerike sykehus. Foto:Vestre viken

Figur 2: Sosial infrastruktur i og rundt Hønefoss

Kilder: SSB. Ringerike blad. Ringerike kommune. Folkehelseinstituttet
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Transport
Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefoss-området

Figur 1: Årsdøgntrafi kk kart for Hønefoss, 2013

Figur 2: Antall bosatte og ansatte i ulike gangavstander fra 
Søndre Torg

Figur 3: Antall bosatte i ulike sykkelavstander fra Søndre Torg

Hovedferdselsårer med årsdøgntrafi kk (ÅDT) for 
2012:
E16: Går på vestsiden gjennom Hønefoss-
området. Sør for Hønefoss har vegen ÅDT på 
15 500, og nord for Hønefoss er den på 5 500. 
Armen mot Jevnaker har en ÅDT på 8 500.
Rv.35: ÅDT mellom Hønefoss og Vikersund er 
på ca. 3 500.
Fv.241: Også kalt Hadelandsveien. Denne veien 
går mellom Norderhov i Ringerike og Jevnaker. 
Vegen har en ÅDT på 4 800.
Fv.35: Vegen går gjennom Hønefoss, og har 
varierende ÅDT. Høyest ÅDT har den på 
«Bybroa» med 22 200 (lengst nord). 

Kollektiv: Bergensbanen går igjennom 
Hønefoss-området, og betjener fjerntrafi kken 
vestover. Den har fi re avganger i døgnet i 
hver retning. Lokalbuss betjener sentrum av 
Hønefoss og områdene rundt. Timesekspress 
betjener blant annet retningene Oslo, Drammen 
og Gardermoen. 

Gange: Hovedtyngden av boligbebyggelsen i 
Hønefoss er lokalisert i og rundt sentrum. 30 % 
av befolkningsmengden i Hønefoss har mindre 
enn 20 min gangavstand til Søndre Torg (6 100 
av 18 500).

Sykkel: 65 % av befolkningen i Hønefoss bor 
innenfor 15 min sykkelavstand fra Søndre Torg 
(12 000 av 18 500).

Gods: I tillegg til varetransport og 
gjennomgående tungtrafi kk på hovedvegnettet, 
har Ringeriksregionen frakt av råmaterialer og 
ferdigprodukter spesielt fra treindustri og stein-/
betongindustri.

Kilder: NVDB. Handel- og byutviklingsanalyse for Hønefoss, utgave 3 2012, Asplan Viak. ATP-modellen, Asplan Viak
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Idéverksted
Program for verksted på Comfort 
Hotell Ringerike, Hønefoss

 
Mandag 22. april

0830 Registrering, kaffe og te

0900 ÅPNING  
 Presentasjon av deltagere
 Orientering om bakgrunnen for konseptvalgutredning og KS1
 Arbeidsformer og program

 DAGENS SITUASJON
 Arbeide i grupper og plenum med beskrivelse av dagens situasjon i Hønefoss-området
 Hva er det som særpreger Hønefoss-området i dag?

1200 Lunsj

1245 BEHOV
 Arbeid i grupper og plenum med behov knyttet til samfunn og transport i Hønefoss-området

1515 BYLIV
 Hva er utvikling i by- og tettsteder på 2000-tallet – som er levedyktig
 Professor Einar Lillebye, UMB

1615 Slutt for dagen

Tirsdag 23. april

0845 Kaffe og te 

0900 ARBEIDSSTART
 Vi tar opp tråden fra i går

 KONSEPTER 
 Arbeid i grupper og plenum med ideer til løsninger

1200 Lunsj

1300 KONSEPTER fortsetter
 Videre arbeid med ideer til løsningsalternativer 
 Presentasjoner til plenum - og debatt
 Vurdere tiltak iht. behov

1515 AVSLUTNING
 Tilbakemelding – videre arbeid med utredningen

1530  Hjemreise
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deltakere ideverksted KVU

Buskerud fylkeskommune Trond Johansen
Anne Sandum
Gro R.Solberg
Eli Lundquist
Marte Nes
Kristin Østerhus

Ringerike kommune Steinar Larsen
Knut Edvard Helland
Runar Johansen 
Lars Olsen, Rådet for Ringeriksreg
Dag Stenersen
Helge Stiksrud 
John Bakken 
Arne Broberg 
Guro Skinnes
Gunnar Halsteinsen
Ole Einar Gulbrandsen

Hole kommune John Morten Landrø
Hilde Bendz

Jevnaker kommune Lars Magnussen
Hans Tollef Solberg
Heidi Bergmo
Geir Olsen 

Ringerike næringsforum Jan Erik Gjerdbakken
Ringerike sykehus Geir Heide
Norges Lastebileier-Forbund - 
Buskerud, Vestfold og Telemark 

Rolf Lie

Brakar Henry Gaarde
Jernbaneverket Torild Hage

Kaja Voss
Statens vegvesen, Region sør Inger Kammerud

Per Gunnar Eklund
Liv Bulling
Kari Floten
Stine Mari Haaland
Ole Magnus Haug
Dagfinn Fløystad
Olav Uldal
Hans Jan Håkonsen
Sara Strid
Kjetil Nergaard
Ingri Thingelstad

Vegdirektoratet Anette Karlsnes
Tore Solberg
Einar Lillebye

Fosscom Inge Fosslie
Ringerike brann og redningstjeneste Bjørn Småbråten
Ambulansetjenesten Jostein Haugen
Tronrud eiendom Håkon Tronrud

Ellen Grønlund
AKA Terje Dalen
Syklistenes landsforening (SLF) Reidar Olsen
Samfunnsdebatant Lise Bye Jøntvedt
Treklyngen Stein Roar Eriksen
Forum for nye Bergensbanen Jon Ragnar Aarset
Kartverket Tor Laugen
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prosjektlederen oppsummerer:
Jeg er stolt og begeistret over det store engasjementet som Ringerikssam- 
funnet viste på verkstedet de to dagene det pågikk. De synlige sporene er  
innholdet i denne verkstedsrapporten. Byområder er kom- 
plekse og det vitner innspillene om. Det kom tydelig 
fram at det er trafikale utfordringer i Hønefossområdet i  
dag, men samtidig handler innspillene like mye om  
attraktivitet og byutvikling. Jeg er spent på hvilke  
innspill vi får i ungdomsverkstedet som skal arrang-
eres i juni. Til sammen blir det et godt fundament  
for veien videre.


