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Innledning

KVU Hønefossområdet

Arbeidet og registreringene i denne rapporten 
inngår i arbeidet med konseptvalgutredningen 
(KVU) for transportsystemet i Hønefossområ-
det. 

En KVU er en statlig, faglig utredning for å 
sikre at den rette prinsipielle løsning blir valgt. I 
en slik utredning er det viktig å løfte blikket slik 
at løsningene blir robuste for framtiden. 
Utredningen gjennomføres i samarbeid med 
kommunene Ringerike, Jevnaker og Hole, i 
tillegg til Buskerud fylkeskommune. Organis-
asjoner, interessegrupper og andre involveres 
også i arbeidet. 

Rapporten setter fokus på å avdekke myke 
trafikanters bruksmønster i Hønefoss sentrum, 
både for transport og opphold i byrom. Det er 
et behov for å skaffe mer kunnskap om gående 
og syklende i Hønefossområdet. 

Metode og gjennomføring bygger på tidligere 
arbeid, til eksempel i Buskerudbyen i 2012 og i 
Kristiansand i 2010, samt metodisk grunnlag 
fra Gehl Architects i København. Det er også et 
fokus å vurdere metodene som benyttes i 
arbeidet med gående og syklende i Statens 
Vegvesen for registrering og observasjon av 
disse trafikantgruppene.

Nasjonale gå- og sykkelstrategier

Statens Vegvesen har vedtatt en nasjonal 
gåstrategi og en nasjonal sykkelstrategi. 
Nasjonal gåstrategi har to hovedmål;

- Det skal være attraktivt å gå for alle
- Flere skal gå mer

I Meld.St.26 (NTP 2014-2023) heter det at 
regjeringen «vil legge til rette for at andelen 
som reiser med kollektivtransport, sykler og 
går øker betydelig, og vil redusere bruken av 
privatbil. Økt bruk av miljøvennlig transport i 
byene vil gi bedre bymiljø, klima og  
framkommelighet. Dette gir synergieffekter i 
form av bedre folkehelse». Det er et mål at 
befolkningen skal foreta flere totalreiser til fots, 
samtidig som det skal oppleves attraktivt å gå. 
Fotgjengere skal settes på dagsordenen 
nasjonalt. 

Nasjonal sykkelstrategi er en del av Nasjonal 
transportplan (NTP) og beskriver mål og 
virkemidler for å oppnå økt sykling i Norge. Det 
er fokus på gode helhetlige løsninger for 
syklister i byer og tettsteder. Sykling er god 
samfunnsøkonomi, særlig i form av 
helseeffekter.

Denne rapporten inngår i datagrunnlaget for 
utarbeidelse av handlingsplaner for 
Ringeriksområdet og det er et mål å bidra til 
den videre utviklingen av fotgjenger- og 
sykkelarbeid i etaten for øvrig.

Gående

«Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig 
hver dag det daglige velbefindende til og går 
fra enhver sygdom; jeg har gået mig mine 
tanker til, og jeg kender ingen tanke så tung, at 
man ikke kan gå fra den.»

Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855)
Dansk Filosof

Å gå handler om mer enn å bare transportere 
seg fra et sted til et annet. På gåturer 
kombineres målrettet ferdsel, kontakt, opplev-
elser og mosjon. Gående er en viktig del av 
bylivet. De gående skiller seg fra andre 
trafikantgrupper, de forflytter seg langsom-
mere, er mer fleksible, behøver mindre plass 
og forholder seg til byrommenes skala på en 
helt annen måte enn for eksempel bilistene.

Jan Gehl bruker begrepet «byen i øyehøyde» 
(Byer for mennesker, 2010). Uansett om 
ferdsel til fots er et spørsmål om nødvendighet 
eller invitasjon så er kvaliteten på byen viktig. 
Mennesket møter bylandskapet på nært hold i 
en 5 km/t – skala. Denne skalaen har små rom, 
små signaler, mange detaljer og mennesker 
tett på. Det er i gangfart byens kvaliteter og 
mangler trer frem. For å gi de gående en 
opplevelsesrik gåtur er det viktig at den 
menneskelige dimensjonen er ivaretatt. Dette 
gjøres ved å legge til rette for helt enkle, 
universelle og menneskelige aktiviteter, som 
for eksempel å gå, stå, sitte, se, høre og 
snakke.

Et annet viktig aspekt ved å gå er den helse-
messige gevinsten. For lite fysisk aktivitet i det 
daglige gjør at folkehelsa trues av 
livsstilssykdommer. Det er ikke mer enn en 
liten halvtime daglig moderat mosjon som skal 
til for å gi helsemessig gevinst. Hvis gå- og 
sykkelturer kan inngå som en naturlig del av de 
daglige aktivitetene i stedet for å kjøre bil, kan 
en oppnå store gevinster for livskvaliteten og 
velvære – og enda større gevinst for 
samfunnet. Alle de korte bilturene som en kan 
unngå ved å bruke beina og gå i stedet, kan 
spare miljøet for store mengder utslipp. 

Det å gå eller sykle i stedet for å bruke bilen gir 
god uttelling både for samfunnet og den 
enkelte. Allikevel er det mange som velger 
bilen, grunnet avstand og dårlig tilrettelegging 
for gående. En akseptabel gåavstand regnes 
til å være 500 meter, som kan tilbakelegges på 
ca. fem minutter ved en hastighet på 5 km/t. 
Men hvor langt folk er villige til å gå avhenger 
også av rutas kvaliteter og de menneskelige 
dimensjonene, som nevnt tidligere. 

I dag kjempes det om byens arealer og det er 
derfor en stor fordel at at fotgjengere bruker 
liten plass. På to fortau på 3,5 meter, to 
sykkelstier på 2 meter og en tofelts veg, kan 20 
000 fotgjengere, 10 000 syklister og 
1000-2000 biler passere per time (Jan Gehl 
2010). Biler trenger altså ti ganger mer plass 
enn fotgjengere, og fem ganger mer enn 
syklister. Det er altså viktig og nyttig å legge 
godt til rette for både syklende og gående.
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Sommerstudentene Lise Brekke og Daniel 
Kristiansen har stått for organisering av 
tellingene og utarbeidelse av fotgjengerdelen 
av rapporten, mens sommerstudentene 
Katrine Kammerud og Erik Tandberg har 
gjennomført arbeidet med syklende i 
rapporten. 

Alle bilder og grafikk er utarbeidet av 
sommerstudentene der ikke annet er oppgitt.

Tidligere arbeid

Fotgjengertellinger har ikke vært gjennomført 
systematisk i Hønefoss tidligere, men har vært 
utført ved flere anledninger andre steder i 
Buskerud, hovedsakelig i Drammensområdet 
og brukes som referanse og utgangspunkt for 
arbeidet med denne rapporten:

- Byaksen i Drammen: Vinter 2000/2001  
 (Gehl Architects)

- Strømsø: En levende bydel med   
 miljøvennlig bytransport; 
 trafikkundersøkelse av myke trafikanter  
 (Fremtidens byer – 
 Miljøvernsdepartementet 2010)

- Myke trafikanter i Buskerudbyen 
 (Statens Vegvesen 2012)
 
«Myke trafikanter i Buskerudbyen» (2012), 
som igjen bygger på registreringer fra KVU i 
Kristiansandregionen (Gående i Kvadraturen – 
Statens Vegvesen 2010), danner grunnlaget 
for mye av arbeidet i denne rapporten, med 
tanke på metodisk gjennomføring.

Det ble i september 1994 gjennomført en 
telling av syklende i Hønefoss i forbindelse 
med utarbeiding av et høringsutkast for 
kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefoss-området (”Syklistene kommer!”,  
1995) Disse tellingene la grunnlaget for 
utvelging av snitt for registreringene i denne 
rapporten.
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Metode

Fotgjenger- og sykkeltellinger

Trafikkmålinger av fotgjengere og syklister 
utføres manuelt ved bruk av klikktellere eller 
ved føring direkte i skjema. Tellepersonell blir 
instruert i å telle nøyaktig over det imaginære 
snittet i vegbanen, i nøyaktige tidsintervaller. 
Spesielle hendelser som kan påvirke trafikken 
noteres ned. Det er viktig at instruksjoner blir 
gitt så presise som mulig slik at alle har 
oppfattet oppgavene likt. Nøyaktighet i 
skjemaer og snittavmerking er også en 
nødvendighet.

I Hønefoss var det et ønske om å kartlegge 
både fotgjenger- og sykkeltrafikk, samt i 
enkelte snitt hvorvidt syklistene befant seg i 
vegbanen eller på fortau. Det var et mål å 
gjennomføre så mange tellinger over så 
mange snitt som mulig. Alle snitt ble talt minst 
5 timer daglig, i 3 dager. Grunnet 
kombinasjonen tilgjengelig personell, 
tilgjengelig tid, telleforhold og antall snitt ble 
det benyttet både 10- og 15 minutters 
telleintervaller i snittene. Alle snitt gjennomgikk 
minst 2 telleperioder per time. 

Talldataene er valgt fremstilt i minuttstall i 
grafene med dagsmønster. Dette er valgt for at 
leseren lettere kan relatere til mengder. 
Avgjørende er det også at tallene dermed blir 
sammenlignbare på tross av ulike 
telleintervaller. Tallene brukt til stolpe- 
diagrammer og pilene som markerer 
passerende over hvert snitt er basert på 
gjennomsnittlig antall passerende per time, og 
beregnet ut fra hele telleperioden. Orange piler 
er brukt til gående og blå til syklende.

Tanker etter gjennomføringen 

Det er et grunnleggende premiss at man glir 
ubemerket inn blant publikum, spesielt viktig er
dette i observasjoner inne i byrom. Bruk av 
refleksvester o.l. bør unngås, men det er et 
HMS-spørsmål rundt bruk av verneutstyr ved 
arbeid ute. Vi brukte refleksvest under alle 
registreringer. I perifere snitt der trafikken i stor 
grad er nyttetransport er nok påvirknings- 
graden mindre, samtidig som nødvendighet av 
verneutstyr er høyere grunnet nærhet til veg. 

Kontinuerlige telleøkter på opp til 4,5 timer 
uten pause løper en risiko for distraksjon og 
unøyaktighet hos tellemannskapet etter hvert 
som fokuset glipper pga. kjedsomhet/tretthet, 
noe som er behandlet i tidligere internasjonale 
telleforsøk som bl.a. anbefaler maksimal 
kontinuerlig varighet på 2 timer. 

Stort tellemannskap og flere gjentakende 
registreringsdager gir et solid datagrunnlag for 
forskjellige snitt og tillater teoretisering rundt 
trafikkvariasjonene, noe som er et spennende 
område i gåarbeidet. Samtidig er Hønefoss en 
mindre by med oppunder 20000 innbyggere og 
relativt lite gående/syklende i de ytre snittene 
(nesten fraværende noen steder), og det var 
muligens en litt for stor ressursbruk i disse 
områdene - som kanskje kan nedjusteres noe 
ved gjentakelse.
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Oppholdsregistreringer

Metoden som er benyttet ved oppholdsregis-
trering er utviklet av Gehl Arkitekter i 
København. Oppholdsregistreringen skal gi et 
øyeblikksbilde av opphold i de utvalgte 
byrommene. Disse registreringene kan 
deretter brukes til å identifisere bruksmønster i 
byrommet, mangfold av aktiviteter og 
dagsvariasjon Forskjellige typer aktivitet og 
opphold inngår i egne kategorier. De 
forskjellige kategoriene er:  

- Stående

- Venter på transport 

- Sittende på benk 

- Sittende på kafestol 

- Sittende på annet 

- Sittende i/på rullestol/annet 
 hjelpemiddel 

- Liggende voksne og barn i byrommet 

- Liggende barn i barnevogn 

- Lekende barn 

- Kommersielle aktiviteter 

- Kulturelle aktiviteter 

- Fysiske aktiviteter  

Når oppholdet er registrert på et kart, fyller en 
inn antallet av hver kategori i et eget skjema og 
regner ut det totale antallet mennesker som 
oppholdt seg i byrommet. Registreringsskje-
maet som ble brukt finnes bak i rapporten som 
vedlegg.      

Registreringene ble foretatt tre ganger daglig, 
seks ganger på lørdagsregistreringen 15. juni. 
Gående på vei inn, gjennom eller ut av byrom-
met ble ikke registrert. For registrering går 
observanden rolig gjennom byrommet og 
markerer for opphold i et kart over byrommet, 
uten å se seg bakover. Passerende gjennom 
byrommet registreres ikke som opphold. I et 
sammensatt bybilde må det utøves noe skjønn 
ved klassifisering av for eksempel aldersgrup-
per i aktivitet.

Bilde: Søndre torv
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Hovedtrekk

• Lite fotgjengertrafikk i ytre sentrumsområdet, men relativt         
 høye tall i en konsentrert del av det indre bysentrum.

• Andelen syklister i forhold til gående var høyere i ytre sentrum,   
 mens gående dominerte i de indre områdene.

• Ulike dagsmønster i indre og ytre sentrum: reisende til- og fra   
 arbeid og skole i ytre sentrum og mer rekreasjon i indre sentrum

• En klar nord-sør akse gjennom sentrum, mindre trafikk på tvers av  
 denne

• Rv 35 har en barrierevirkning for myke trafikanter som vil krysse   
 nord-sør aksen, og presser i noen tilfeller disse trafikantgruppene  
 sammen på smale fortau. 

• Søndre torv fremstår som et svært populært og vellykket byrom

Snitt 1 Snitt 2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 6 Råd-
brua

7 Bil-
brua

7 Gang-
brua Snitt 8 Snitt 9 Snitt 10 Snitt 11 Snitt 12

Fotgjengere 12 40,45 8 11,9 11,4 90,2 145,0 48,5 174,4 222,2 32,3 185,8 105,0
Sykkel 12,7 47,5 13,8 9,4 10,6 55,5 67,7 18,1 67,4 38,5 18,5 9,6 24,6
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Resultat

Resultatkapittelet er tredelt; tellesnittene er 
delt inn i ytre sentrum, broene og indre 
sentrum (Se kart side __). Broene hører til 
indre sentrum, men behandles separat. 
Inndelingen springer ut ifra de forskjellige 
funksjonene (boligområder, handelsområder) 
og trafikkmønsterne som ble observert. Ytre 
sentrum hadde høyest trafikk i morgentimene, 
hvilket tyder på at den vanligste årsaken til å 
være gående eller syklende i dette området er 
transport til og fra skole eller arbeid. Sett 
samlet var særlig fotgjengertrafikken i dette 
området lav. Broene hadde en jevn strøm av 
gående og syklende gjennom hele dagen, og 
så ut til å bli brukt både til nødvendige reiser, 
men også til rekreasjonsturer og handleturer. 

Indre sentrum hadde den høyeste 
fotgjengertrafikken, særlig i området rundt 
Søndre torv. Her ble det registrert en 
trafikktopp rundt kl. 13:30, for så å synke sakte 
utover ettermiddagen. Dette tyder på at 
området ble mye brukt til handel, sosiale møter 
og rekreasjon, men vi observerte samtidig en 
del trafikanter som tydelig var på vei til eller fra 
jobb.

Sentrumsområdet i Hønefoss strekker seg fra 
nord mot sør, og hovedvekten av gående og 
syklende beveger seg også langs denne 
aksen, og mindre på tvers av den. En 
medvirkende årsak til dette kan være Fv 35 
som går gjennom sentrum og er tungt 
trafikkert. Vi merket oss at selv om gående og 
syklende hadde mulighet til å følge Fv 35 
gjennom sentrum snarere enn å krysse det 
travle torvet, så var det veldig få som valgte 
denne veien.

Syklistene så ut til å holde seg unna bilvegen 
der dette var mulig, og syklet da enten på fotau 
eller på gang og sykkelveg. Mange så ut til å 
veksle mellom å være trafikant i vegen og på 
fortau, og flere syklet mot kjøreretningen når 
de var på fortauet. Særlig i krysset mellom 
Hønengata (Fv 35) og Vesterngata var dette 
markant, og vi har derfor lagt ekstra fokus på 
dette krysset.

Sammenligning med Buskerudbyen

Med tanke på innbyggertall kunne vi forvente 
fotgjengertall i sammenlignbar skala med 
Kongsberg, som gjennomgikk tellinger 
sommeren 2012. Forskjeller i feriesesong og 
værforhold gjør at man skal være forsiktig med 
å trekke for klare sammenligninger – men vi 
registrerer at timetallene i både ytre og indre 
sentrumssnitt er noenlunde sammenfallende.

Et like interessant funn er de relativt store 
mengdene opphold på Søndre Torv, dette 
fremstår som et populært byrom som 
sammenlignet med tallene fra Buskerudbyen i 
2012 er på linje med flere byrom i Drammen; 
Søndre Torv fremstår tallmessig like populært 
som Strømsø torg, Grønland torg samt 
byparken hver for seg. Dette underbygger 
observasjonen om et godt tilpasset bytorv som 
er et naturlig møte- og oppholdsrom i byen. 
Feriesesong og andre variabler må fortsatt 
reservere mot en alt for klar sammenligning 
mellom byrommene.
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Hovedtrekk

• Lite fotgjengertrafikk i ytre sentrumsområdet, men relativt         
 høye tall i en konsentrert del av det indre bysentrum.

• Andelen syklister i forhold til gående var høyere i ytre sentrum,   
 mens gående dominerte i de indre områdene.

• Ulike dagsmønster i indre og ytre sentrum: reisende til- og fra   
 arbeid og skole i ytre sentrum og mer rekreasjon i indre sentrum

• En klar nord-sør akse gjennom sentrum, mindre trafikk på tvers av  
 denne

• Rv 35 har en barrierevirkning for myke trafikanter som vil krysse   
 nord-sør aksen, og presser i noen tilfeller disse trafikantgruppene  
 sammen på smale fortau. 

• Søndre torv fremstår som et svært populært og vellykket byrom
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7 Bil-
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7 Gang-
brua Snitt 8 Snitt 9 Snitt 10 Snitt 11 Snitt 12

Fotgjengere 12 40,45 8 11,9 11,4 90,2 145,0 48,5 174,4 222,2 32,3 185,8 105,0
Sykkel 12,7 47,5 13,8 9,4 10,6 55,5 67,7 18,1 67,4 38,5 18,5 9,6 24,6
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Resultatkapittelet er tredelt; tellesnittene er 
delt inn i ytre sentrum, broene og indre 
sentrum (Se kart side __). Broene hører til 
indre sentrum, men behandles separat. 
Inndelingen springer ut ifra de forskjellige 
funksjonene (boligområder, handelsområder) 
og trafikkmønsterne som ble observert. Ytre 
sentrum hadde høyest trafikk i morgentimene, 
hvilket tyder på at den vanligste årsaken til å 
være gående eller syklende i dette området er 
transport til og fra skole eller arbeid. Sett 
samlet var særlig fotgjengertrafikken i dette 
området lav. Broene hadde en jevn strøm av 
gående og syklende gjennom hele dagen, og 
så ut til å bli brukt både til nødvendige reiser, 
men også til rekreasjonsturer og handleturer. 

Indre sentrum hadde den høyeste 
fotgjengertrafikken, særlig i området rundt 
Søndre torv. Her ble det registrert en 
trafikktopp rundt kl. 13:30, for så å synke sakte 
utover ettermiddagen. Dette tyder på at 
området ble mye brukt til handel, sosiale møter 
og rekreasjon, men vi observerte samtidig en 
del trafikanter som tydelig var på vei til eller fra 
jobb.

Sentrumsområdet i Hønefoss strekker seg fra 
nord mot sør, og hovedvekten av gående og 
syklende beveger seg også langs denne 
aksen, og mindre på tvers av den. En 
medvirkende årsak til dette kan være Fv 35 
som går gjennom sentrum og er tungt 
trafikkert. Vi merket oss at selv om gående og 
syklende hadde mulighet til å følge Fv 35 
gjennom sentrum snarere enn å krysse det 
travle torvet, så var det veldig få som valgte 
denne veien.

Syklistene så ut til å holde seg unna bilvegen 
der dette var mulig, og syklet da enten på fotau 
eller på gang og sykkelveg. Mange så ut til å 
veksle mellom å være trafikant i vegen og på 
fortau, og flere syklet mot kjøreretningen når 
de var på fortauet. Særlig i krysset mellom 
Hønengata (Fv 35) og Vesterngata var dette 
markant, og vi har derfor lagt ekstra fokus på 
dette krysset.

Sammenligning med Buskerudbyen

Med tanke på innbyggertall kunne vi forvente 
fotgjengertall i sammenlignbar skala med 
Kongsberg, som gjennomgikk tellinger 
sommeren 2012. Forskjeller i feriesesong og 
værforhold gjør at man skal være forsiktig med 
å trekke for klare sammenligninger – men vi 
registrerer at timetallene i både ytre og indre 
sentrumssnitt er noenlunde sammenfallende.

Et like interessant funn er de relativt store 
mengdene opphold på Søndre Torv, dette 
fremstår som et populært byrom som 
sammenlignet med tallene fra Buskerudbyen i 
2012 er på linje med flere byrom i Drammen; 
Søndre Torv fremstår tallmessig like populært 
som Strømsø torg, Grønland torg samt 
byparken hver for seg. Dette underbygger 
observasjonen om et godt tilpasset bytorv som 
er et naturlig møte- og oppholdsrom i byen. 
Feriesesong og andre variabler må fortsatt 
reservere mot en alt for klar sammenligning 
mellom byrommene.
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YTRE SENTRUM
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Fotgjengere: 12,0
Syklister: 12,7

Fotgjengere: 8,0
Syklister: 13,8

Fotgjengere: 11,9
Syklister: 9,4

Fotgjengere: 11,4
Syklister: 10,6

47,5
40,5

125,4

36,6

Indre sentrum,
    gjennomsnitt

Andeler fotgjengere og syklister i
ytre sentrum
Angitt i gjennomsnittlig antall passerende
per time

= Fotgjengere
= Syklister

Områdene utenfor sentrumskjernen 
hadde færre myke tra�kanter totalt, 
men en høyere andel syklister 
sammenlignet med indre sentrum.

YTRE SENTRUM
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Hønengata/Hovmarksveien

19
4

15

9

Hovmarksveien

Hov allé

I Hovmarksveien �nnes både en barneskole og en ungdomsskole, og det er også 
�ere barnehager i området. Allikevel var krysset mellom Hønengata og Hovmarks-
veien/Hov allé var preget av svært lave passeringstall for fotgjengere, hvor den 
høyeste registreringen var 11 fotgjengere på 10 minutter (altså 66 fotgjengere i 
timen) i Hønengata. Et gjennomsnitt på 12 passerende fotgjengere i timen er noe 
lavt, særlig sett i sammenheng med den høye biltra�kken i dette området. Hønen-
gata (Fv35) har en årsdøgntra�kk (ÅDT) på 17700 (2013), og biltra�kken herfra opp-
levdes som tung gjennom hele telleperioden. De �este gående og syklende ble 
allikevel registrert i Hønengata, mens den kryssende gaten hadde en fotgjenger-
intensiet på gjennomsnittlig 6,7 fotgjengere i timen (6,6 for syklende). 

1.
Antall gående per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

11. - 13. juni 2013
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Hov allé

Hønengata/Hovsmarkveien1.

  

21

5

17

8

Hovsmarkveien

Antall syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

En stor del av de passernde i dette snittet er barn og ungdom, og denne grup-
pen dominerer spesielt i morgentimene før skolen starter. Det er i gjennomsnitt 
forholdsvis liten aktivitet av syklende i dette snittet, i forhold til restens av 
Hønefoss. Det kom frem av observasjonene at mange velger å sykle på gang- 
og sykkelstien, men gjerne mot tra�kken for å være på “riktig side av veien” med 
tanke på skolenes beliggenhet (gjelder syklister fra sør). En liten andel av syklis-
tene sykler i bilveien, men dette er for det meste sportssyklister.

11.-13. juni 2013
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Hønengata/Vesterngata Gjennomsnitt ytre sentrum
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Hønengata/Vesterngata
Antall gående per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

11. - 13. juni 2013

Vesterngata

Dette snittet er et knutepunkt, og det mest tra�kerte krysset i ytre Hønefoss. 
Tra�kken fra bydelen Hønefoss nord som har innfart fra E16 (Jevnaker) møter 
tra�kken fra boligsatelitten Haugsbygd (Vesterngata) i dette krysset. Hønengata 
har en ÅDT på 17700, mens ÅDT i Versterngata ligger på 4800 (2013). Fotgjengere 
som ville krysse en av gatene måtte til tider vente lenge på grønn mann. Sam-
menliknet med fotgjengertra�kken i sentrum var tallene her lave, men dette var 
det mest tra�kerte - og sentrale - snittet i ytre Hønefoss. 
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2. Hønengata/Vesterngata

Vesterngata

89

35

53
11

Antall syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

11.-13. juni 2013

Dagsmønster

I 2009-2010 ble krysset opprustet, og det ble da blant annet anlagt nytt sykkelfelt 
langs Hønengata. Det er blitt gjort mange observasjoner ved dette snittet, og det 
kom tydelig frem at mange ikke benytter sykkelfeltet, men heller bruker fortauet 
(ofte mot tra�kken) på denne strekningen. Hønefoss barneskole ligger sør for 
krysset, og mange av de syklende er derfor barn. Hovedsakelig er observasjonen 
at det er denne gruppen som særlig bruker fortauet før skolestart om morgenen. 
Antall myke tra�kanter var høyest mellom kl 08.00 - 08.15.  
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Fortau 

Sykkelfelt

41

28
7

13

9.

11
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Dette kartet illustrerer antall syklende (per time) som benytter de ulike sykkel-
alternativene i Hønengata. Fortauet ved Hønefoss skole var mest tra�kert, særlig i 
morgentimene. 

Det kom frem av observasjonene at noen syklister benytter �ere felt på samme 
strekning. Dette gjelder speiselt i lyskrysset Hønengata/Vesterngata, da enkelte 
syklister ikke venter ved rødt lys i sykkelfeltet. Disse sykler istedet opp på fortauet og 
over gangfeltet (når det er grønn mann), og så videre ut i sykkelfeltet igjen. 

Sykkelfeltet i Hønengata var lite brukt, sammenliknet med fortauene. Dette kan komme 
av at det var mye barn i området. Særlig i perioder med tung biltra�kk virket det som 
fortauene ble foretrukket over sykkelfeltet, og �ere av syklistene bemerket at 
sykkelfeltet føltes smalt og uttrygt. 
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Syklister bør alltid sykle med tra�kken. Andelen syklister som syklet mot kjøre-
retnigen i dette snittet var stort. Hele 42% syklet på feil side av veien, og dette er for 
det meste barn på vei til skolen. De holder seg på samme siden av veien skolen er, og 
da ofte på feil side. Fordi morgenrushet ga så stort utslag i resultatene, valgte vi å 
skille mellom morgenrushet og resten av dagen, i retning sør (se �gur nedenfor).  

28 %

30 %

42 %

Sykkelfelt

Fortau MED
kjøreretningen

Fortau MOT
kjøreretningen

Som vi ser av kakediagrammene er det hele 76% som sykler mot kjøreretningen på 
fortauene i Hønengata i morgenrushet 08.00 - 08.15. Dette gav størst utslag i tra�kken 
på vei sørover, mest sannsynlig fordi barneskolen ligger på østre side av veien. 
Korteste vei til skolen blir dermed å sykle mot kjøreretningen, og mange av de myke 
tra�kantene valgte denne løsningen. Denne trenden var ikke like sterk resten av 
dagen, og kan ha sammenheng med sammensetningen av tra�kkantgruppen ved 
ulike tider av dagen.

Fordeling av syklende på vei sørover

Fordeling av syklende i Hønengata

42 %

32 %

26 %

Hele dagen minus 
morgenrushet

10 %

76 %

14 %

Morgenrushet
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Hofsfossveien følger Begnaelva inn mot sentrum, og møter Soknedalsveien rett før 
jernbanestasjonen. Dette er et knutepunkt inn mot sentrum for de som kommer fra 
Heraldsbygda eller har gått langs Begnaelva. Boligtettheten i området er relativt 
lav i forhold til ytre sentrum, og det er ingen skoler eller barnehager i umiddelbar nærhet. 
Sammenlignet med gjennomsnittet i resten av ytre Hønefoss, var antallet passerende 
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I forhold til resten av ytre sentrum var sykkeltra�kken her lav. Som vi ser av 
kartet, syklet �esteparten av syklistene langs Soknedalsveien.  Denne sykkel-
veien fører helt opp til Heradsbygda fra sentrum, mens den i Hofsfossveien 
stanser opp etter noen hundre meter. Hovedvekten av sykkeltra�kken var 
konsentrert om morgenen, hvilket tyder på at dette området nyttes mer til 
transport til og fra arbeid og skole enn til rekreasjonsturer.

16
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Dagsmønster

Hofsfossveien/Soknedalsveien3.
Antall syklende per time (07:30 - 10:30, 13:30 - 16:30)

11. - 13. juni 2013
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Ringveien/Askveien 

Krysset mellom Ringveien og Askveien ligger i et boligområde øst for sentrum. 
Ringerike folkehøgskole lå like i nærheten, men var stengt for sommeren da 
vi foretok tellinger. Dette kan ha påvirket tallene våre i negativ retning.
Disse snittene var svært lite trafikert under registreringene, på tross av god 
nærhet til både boligstrøk og barnehager.I gjennomsnitt passerte 11,9 fot-
gjengere disse snittene per time, hvilket er et middels lavt tall sammenlignet 
med resten av ytre Hønefoss.

  

4.

Askveien

Ringveien

11. - 13. juni 2013
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Ringveien/Askveien 4.

Askveien

Ringveien

11. - 13. juni 2013

Antall syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)
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Dette er en innfartsåre fra Tolpinrud og Veienmoen mot sentrum. Det følger en 
gang- og sykkelsti langs Askveien, som fører opp til boligområdet i Tolpinrud 
hvor den største sykkelandelen kom fra. Det er ikke anlagt gang- og sykkelsti 
langs Ringveien, med unntak av tunnelen under Askveien. 
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Osloveien/Hvervenkastet
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Osloveien/Hvervenkastet Ytre sentrum gjennomsnitt

11,4
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Rundkjøringen mellom Osloveien og Hvervenkastet ligger sør for sentrum, ved 
avkjøringsrampen til E16 fra Oslo. På tross av nærhet til både Hønefoss sykehus og 
arbeidskonsentrasjonen Hvervenmoen, var dette området lite tra�kert av fot-
gjengere. Den største andelen fotgjengere ble telt på gangstien til og fra buss-
holdeplassen, hvilket kan tyde på at dette er et område hvor få velger å bruke 
føttene som primært fremkomstmiddel. Sammenlignet med gjennomsnittet i 
resten av Hønefoss hadde dette området et svært lavt antall fotgjengere.
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Osloveien/Hvervenkastet5.
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Antall syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

11.-13. juni 2013

Tra�kken i området virket for det meste bilbasert, og syklistene valgte i hoved-
sak gang- og sykkelveg, fremfor bilveg. Osloveien er en innfartsåre mot sentrum, 
og markerte seg med høyest sykkeltra�kk. Sammenliknet med resten av ytre 
sentrum, hadde dette området ellers lite sykkeltra�kk.  
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Kvernbergsund bru6.

90,2

125,4
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Kvernbergsund bru Indre sentrum gjennomsnitt

Antall gående per time (07:30 - 16:30)

11. - 13. juni 2013

Kvernbergsund bru, også kalt Sundbrua og Rådhusbrua, inngår i riksveg 35 og 
krysser over Kvernbergsundet syd for sentrum. Brua har ett kjørefelt i hver retning 
med rekkverksadskilt fortau på hver side. Rådhuset er umiddelbart plassert ved 
sørenden av brua, i likhet med skoleområder. Nordsiden av brua knytter seg til 
sentrumsområdet i Hønefoss, gjennom krysset Storgata/Owrens Gate (mot 

gjennomsnittet i resten av Hønefoss hadde Kvernbergsund bru middels høy 
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Brua er den eneste kryssingsmulighet for mange 
fotgjengere som vil inn til sentrum. Det er �ere 
skoler i området, og brua ble brukt aktivt av elever 
på skoleturer og i friminutt. 
Kvernbergsund bru domineres av til tider høy bil-
tra�kk (ÅDT 13500, 2013), og de �este syklister 
krysset brua ved å sykle på fortauene. Dette skapte 
tidvis plassproblemer.  Kun et fåtall av de voksne 
syklistene valgte vegbanen. Fortauene føles smalere 
som følge av rekkverkene,  og �ere av publikum kom 
med frustrerte innspill underveis i observasjons-
perioden om kon�ikten mellom fotgjengere og 
syklister på disse fortauene. Det er ofte ikke mulighet 
for uhindret passasje for syklister uten å måtte varsle 
på forhånd, dermed er de ulike tra�kkantgruppene 
avhengig av et sammarbeid som ikke alltid gikk
knirkefritt.
Gang- og sykkeltra�kk foregikk som hovedregel 
på nedstrøms side av brua, selv om tendensen 
ikke er like entydig som på Hønefoss bru. 
Forbindelsen mot Storgata samt boligområder 
på sørsiden av brua kan forklare noe av dette.

Diagrammet viser gjennomsnittlig antall passerende fotgjengere over brua ved ulike tider av
dagen. Fotgjengertra�kken over Kvernsund bru er typisk for sentrumsområder; det er aktivitet
gjennom hele dagen, men med topper ved arbeid/skolestart og -slutt samt i lunsjtider.

Dagsmønster
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Hønefoss bru7.

Hønefoss bru, også kalt Hønefossbrua og bybrua, inngår i fylkesveg 35 og krysser 
over Hønefossen på nordsiden av sentrum. Brua har to kjørefelt i sørlig retning og 
ett nordover, med fortau på begge sider. Fortauet på oppstrøms side av broen 
leder sørover inn i undergang mot brutorget og utgjør en hovedvei for myke  
tra�kanter i nord-syd aksen gjennom Hønefoss sentrum. På nedstrøms side er det 
anlagt  gangbro ved siden av Hønefoss bru som går inn i turområdene på nordlig 
side av elven. 

ligger langt over gjennomsnittet for både gående og syklende.
 

Antall gående og syklende per time (07:30 - 16:30)

17. - 19. juni 2013
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Fortauene på bilbrua er adskilt fra bilvegen med gjerder langs deler av brua, og dette 
skaper også her tidvis plasskon�ikter mellom syklister og fotgjengere. Gang- og sykkel-
tra�kk foregår nesten utelukkende på oppstrøms side av brua. Dette kan nok i stor grad 
skyldes forbindelsen mot sentrumsområdet som fremstår som enklere enn alternativet på 
nedstrøms side som forutsetter kryssing av den sterkt tra�kkerte Hønengata over lyskryss. 
Fotgjengere som vil krysse veien kan gjøre dette enten i den nordre enden av brua eller
eventuelt ta en omfattende omvei om brutorvet og over et lyskryss i Kongens gate. Gang-
brua er kanskje i større grad et alternativ til å krysse Hønefoss bru på nedstrøms side, enn et 
alternativ for kryssing av elva generelt. Gangbrua var ikke sterkt tra�kkert, men hadde en 
betydelig høyere tra�kkmengde enn nedstrøms fortau på Hønefoss bru. Flere av de gående 
som ble registrert var på vei til eller fra forretningsbygget på sørsiden av elva.

I �nt vær ble elvebredden 
på nordsiden av elva brukt 
som oppholdssted, og dette 
skapte tidvis noe økning i 
tra�kken over gangbrua.

Dagsmønster

Fotgjengertra�kken var konsentrert mindre om morgen og mer rundt formiddagstidene og tidlig
ettermiddag, mens sykkeltra�kken holdt seg mer jevn.  

Gående

Syklende
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Fotgjengere: 48,5
Syklister: 18,1

Gangbrua

Syklister: 9,6 Fotgjengere: 32,3
Syklister: 18,5

145,0

67,7

Bilbrua

174,4

60,8

222,2

38,5

185,8

105,0

Syklister: 24,6

90,2
55,5

Andeler fotgjengere og
syklister i indre sentrum.
Angitt i gjennomsnittlig antall
passerende per time

= Fotgjengere

= Syklister

Andelen syklister i forhold til fotgjengere var merkbart mindre i sentrum 
sammenlignet med de ytre områdene av Hønefoss. Dette gjaldt særlig i området 
rundt gågaten og kjøpesenteret. Disse områdene hadde også de høyeste andelene
myke tra�kanter totalt i Hønefoss, og et annet aktivitetsmønster hvor morgentra�kk 
var mindre dominerende. Dette kan komme av at sentrumsområdet brukes aktivt til 
handel og sosiale aktiviteter, mens gange og sykling i de ytre delene av Hønefoss 
brukes mer til å transportere seg fra A til Å.  
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Brutorget/Sentrumstorget

Byromsobservasjoner

Torgplassen utenfor Sentrumskvartalet ble 
døpt Sentrumstorget i 2006, samtidig kalles 
parkeringsplassen Brutorget, og mange lokale 
navngir hele området som Brutorget.

Brutorget/Sentrumstorget ligger et steinkast 
nord for Søndre Torg, men opplever ikke 
tilnærmet like mye opphold som torgnaboen. 
Byrommet inneholder et kjøpesenter, en 
restaurant med uteservering, et knippe 
gatekjøkken (som gir opphav til det lokale 
kallenavnet «Kebabtorget») samt noen mindre 
butikker. Trafikkmessig har bilveien gjennom 
byrommet en sentral plass, sammen med 
fotgjengerundergangen mot bybroa og gågata 
mot Søndre Torg. Sammen danner disse en 
nord-syd transportakse for myke trafikanter, en 
funksjon byrommet i større grad utøver enn et 
oppholdsområde. Oppholdsmuligheter er noe 
begrenset utenom restaurant og gatekjøkken, 
men gis gjennom et knippe benker samt 
fasader med sittemuligheter. Arealmessig 
dominerer parkeringsplassen området, dette 
arealet er riktignok planlagt utviklet gjennom et 
kombinasjonsprosjekt (næring/bolig).

Observasjoner over tre dager viser at 
restaurant/kaféopphold legger til rette for den 
største andelen av opphold i byrommet. Det er 
en viss mengde stående gjennom 
observasjonene, samtidig er oppholdet totalt 
relativt lavt og noen spesiell aktivitet kan ikke 
sies å være typisk for byrommet. 
Sentrumstorget er en åpen plass fri for 
biltrafikk som kan sies å ha et visst ubrukt 
potensiale i å tilby sittemuligheter utover det 
lille knippe spredte benker som er der i dag. 
Flere av de stående i byrommet var arbeidere i 
kvartalet ute på pause - som i likhet med flere 
andre - kunne fått en sosial samlingsplass ved 
å benytte andre benkeløsninger.
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Brutorget/Sentrumstorget

Byromsobservasjoner

Torgplassen utenfor Sentrumskvartalet ble 
døpt Sentrumstorget i 2006, samtidig kalles 
parkeringsplassen Brutorget, og mange lokale 
navngir hele området som Brutorget.

Brutorget/Sentrumstorget ligger et steinkast 
nord for Søndre Torg, men opplever ikke 
tilnærmet like mye opphold som torgnaboen. 
Byrommet inneholder et kjøpesenter, en 
restaurant med uteservering, et knippe 
gatekjøkken (som gir opphav til det lokale 
kallenavnet «Kebabtorget») samt noen mindre 
butikker. Trafikkmessig har bilveien gjennom 
byrommet en sentral plass, sammen med 
fotgjengerundergangen mot bybroa og gågata 
mot Søndre Torg. Sammen danner disse en 
nord-syd transportakse for myke trafikanter, en 
funksjon byrommet i større grad utøver enn et 
oppholdsområde. Oppholdsmuligheter er noe 
begrenset utenom restaurant og gatekjøkken, 
men gis gjennom et knippe benker samt 
fasader med sittemuligheter. Arealmessig 
dominerer parkeringsplassen området, dette 
arealet er riktignok planlagt utviklet gjennom et 
kombinasjonsprosjekt (næring/bolig).

Observasjoner over tre dager viser at 
restaurant/kaféopphold legger til rette for den 
største andelen av opphold i byrommet. Det er 
en viss mengde stående gjennom 
observasjonene, samtidig er oppholdet totalt 
relativt lavt og noen spesiell aktivitet kan ikke 
sies å være typisk for byrommet. 
Sentrumstorget er en åpen plass fri for 
biltrafikk som kan sies å ha et visst ubrukt 
potensiale i å tilby sittemuligheter utover det 
lille knippe spredte benker som er der i dag. 
Flere av de stående i byrommet var arbeidere i 
kvartalet ute på pause - som i likhet med flere 
andre - kunne fått en sosial samlingsplass ved 
å benytte andre benkeløsninger.
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Brutorget ligger mellom Hønefoss bru og Søndre torv, og er derfor et viktig kryssinings-
punkt for fotgjengere mellom nordre Hønefoss og sentrum. Torget er omkranset av 
butikker og spisesteder, samt et kultursenter med kino og bibliotek. Hoveddelen av
torget består av en parkeringsplass, og mange fotgjengere starter turen til fots herfra.
Dette er også et populært sted å plukke opp eller slippe av passasjerer. På tross av at
området dermed er delvis dominert av biler, kjører disse langsomt , og både fotgjengere
og syklister ble ofte observert ute i bilvegen utenfor fotgjengerfeltene.
Den høyeste fotgjengerintensiteten ble observert på ettermiddagen, hvilket skiller seg
fra tellingene fra de ytre delene av Hønefoss hvor det var mest aktivitet om morgenen. 
Et slikt fotgjengermønster er typisk i sentrumsområder, og tyder på at området brukes 

Antall gående og syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

17. - 19. juni 2013
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Over: Syklister krysset gjerne bilvegen på tvers på vei til eller fra gang- og sykkeltunnelen til venstre i 
bildet, det samme gjorde et fåtall av de observerte fotgjengerene. Brutorget er tett på gågater og butik-
ker og området opplevdes som et “shared space” hvor bilister og myke trafikanter ferdes om hverandre.   
Det er klare avgrensinger mellom bilveg og områder for myke trafikanter, men biltrafikken var lav og 
gikk sakte, dermed oppstod allikevel ingen skumle situasjoner.

Under: sentrumstorget ligger rett inntill brutorget, og oppholdsregistreringene viste at dette var et mer  
populært oppholdssted sammenlignet med selve brutorvet. Uteservering, blomsterhandler og benker i 
sola innbød til opphold i større grad enn parkeringsområdet rett ovenfor.
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Søndre Torv

Byrom

Søndre Torv i Hønefoss er det mest populære 
byrommet for opphold i Hønefoss sentrum. 
Torget er primært trafikkert av gående og 
syklende, men er åpent for gjennomkjøring for 
varelevering o.l.. Det er 5 innganger til byrom-
met hvor den sydlige utgangen er mest trafik-
kert. Torget kan inndeles i 2 hoveddeler, hvor 
den nedre del er dominert av den nylig 
oppsatte lekeplassen med tilhørende sitte-
grupper (tilhørende kafé) og kommunale 
benker, mens den øvre delen er en åpen 
firkantet plass med benker langs ytterkantene, 
egnet for marked, salgsboder og stands. 
Midtre del av torget tilbyr et naturlig møtepunkt 
ved fontenen, og fungerer forøvrig mest som et 
kryss for trafikanter som ferdes gjennom 
torget. 

Et sentralt element på Søndre Torv er den 
nyoppførte lekeplassen som tiltrekker seg 
mengder av barn og tilhørende foreldre alle 
dager. Utplassering av kafestoler og –bord 
med servering i tilknytning til lekeplassen er 
meget populært, likedan er de kommunale 
benkene rundt lekeplassen et ettertraktet hvil-
ested, og hele dette rommet er dermed tilret-
telagt for aktivitet for både ung og gammel – 
mange foreldre ble observert deltakende i lek 
ved lekeplassen samtidig som eldre gjerne satt 
ved kafebordene. Innspill fra innbyggere 
underveis i observasjonene peker på at leke-
plassen sannsynligvis overtar som samling-
spunkt for de aller yngste, en rolle fontenen 
tradisjonelt har spilt.

Observasjon

Det var godt vær alle observasjonsdager og et 
godt oppmøte på torget - ved lunsjtid klokken 
12 ble det gjennomgående observert rundt 100 
personer som oppholdt seg på torget gjennom 
de tre hverdagene observasjoner ble foretatt. 
Lørdagstellingen viste et enda større antall 
oppholdende – hele 215 mennesker befant 
seg i byrommet ved 12-tiden den 15. juni.

Byrommet synes godt skalert til mengdene og 
selv om 200 personer relativt sett ikke er en 
stor mengde mennesker oppfattes torget som 
godt befolket og det var en fin balanse mellom 
intimitet og avstand. Det oppfattes trygt og 
trafikksikkert, noe som forsterkes av 
mengdene barn som befant seg på torget. Det 
høye aktivitetsnivået på lekeplassen bidrar 
også til inntrykket om at «noe skjer» - noe som 
tiltrekker flere mennesker. Noe skjer, fordi noe 
skjer. (Jan Gehl)

Mange aktiviteter følger en lineær økning ved 
større opphold, men selv om man skal være 
forsiktig med å trekke ut noen konkluderende 
trekk av relativt få observasjoner; noterer vi at 
stående utgjør en mye større andel av 
oppholdet når totalantallet nærmer seg 200 
personer og mer. Tellemannskapet noterte 
flere kommentarer fra innbyggerne om at det 
sjelden var så mange mennesker på torget 
som denne lørdagen, spesielt med tanke på 
fortetningen av mennesker rundt og på leke-
plassen. Det var trangt om plassene og alle 
tilgjengelige benker og kafebord var opptatt – 
og kanskje kan man påstå at man befinner seg 
rundt en grense for mengder som kan opphol-
de seg i lengre perioder på torget. 
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Søndre Torv

Byrom

Søndre Torv i Hønefoss er det mest populære 
byrommet for opphold i Hønefoss sentrum. 
Torget er primært trafikkert av gående og 
syklende, men er åpent for gjennomkjøring for 
varelevering o.l.. Det er 5 innganger til byrom-
met hvor den sydlige utgangen er mest trafik-
kert. Torget kan inndeles i 2 hoveddeler, hvor 
den nedre del er dominert av den nylig 
oppsatte lekeplassen med tilhørende sitte-
grupper (tilhørende kafé) og kommunale 
benker, mens den øvre delen er en åpen 
firkantet plass med benker langs ytterkantene, 
egnet for marked, salgsboder og stands. 
Midtre del av torget tilbyr et naturlig møtepunkt 
ved fontenen, og fungerer forøvrig mest som et 
kryss for trafikanter som ferdes gjennom 
torget. 

Et sentralt element på Søndre Torv er den 
nyoppførte lekeplassen som tiltrekker seg 
mengder av barn og tilhørende foreldre alle 
dager. Utplassering av kafestoler og –bord 
med servering i tilknytning til lekeplassen er 
meget populært, likedan er de kommunale 
benkene rundt lekeplassen et ettertraktet hvil-
ested, og hele dette rommet er dermed tilret-
telagt for aktivitet for både ung og gammel – 
mange foreldre ble observert deltakende i lek 
ved lekeplassen samtidig som eldre gjerne satt 
ved kafebordene. Innspill fra innbyggere 
underveis i observasjonene peker på at leke-
plassen sannsynligvis overtar som samling-
spunkt for de aller yngste, en rolle fontenen 
tradisjonelt har spilt.

Observasjon

Det var godt vær alle observasjonsdager og et 
godt oppmøte på torget - ved lunsjtid klokken 
12 ble det gjennomgående observert rundt 100 
personer som oppholdt seg på torget gjennom 
de tre hverdagene observasjoner ble foretatt. 
Lørdagstellingen viste et enda større antall 
oppholdende – hele 215 mennesker befant 
seg i byrommet ved 12-tiden den 15. juni.

Byrommet synes godt skalert til mengdene og 
selv om 200 personer relativt sett ikke er en 
stor mengde mennesker oppfattes torget som 
godt befolket og det var en fin balanse mellom 
intimitet og avstand. Det oppfattes trygt og 
trafikksikkert, noe som forsterkes av 
mengdene barn som befant seg på torget. Det 
høye aktivitetsnivået på lekeplassen bidrar 
også til inntrykket om at «noe skjer» - noe som 
tiltrekker flere mennesker. Noe skjer, fordi noe 
skjer. (Jan Gehl)

Mange aktiviteter følger en lineær økning ved 
større opphold, men selv om man skal være 
forsiktig med å trekke ut noen konkluderende 
trekk av relativt få observasjoner; noterer vi at 
stående utgjør en mye større andel av 
oppholdet når totalantallet nærmer seg 200 
personer og mer. Tellemannskapet noterte 
flere kommentarer fra innbyggerne om at det 
sjelden var så mange mennesker på torget 
som denne lørdagen, spesielt med tanke på 
fortetningen av mennesker rundt og på leke-
plassen. Det var trangt om plassene og alle 
tilgjengelige benker og kafebord var opptatt – 
og kanskje kan man påstå at man befinner seg 
rundt en grense for mengder som kan opphol-
de seg i lengre perioder på torget. 
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Dette synes å være et fint nivå med tanke på 
gjennomsnittet av oppholdende, og underbyg-
ger en god skalering av byrommet.

Gjennomsnittstallet for opphold på torget er 
mellom 80 og 90 personer, og således er 
oppholdsregistreringen klokken 12:00, 
mandag 17. juni valgt som en representativ 
fremstilling av byromsbruk med 88 opphold-
ende som illustrert i grafikken.

Workshop

Lørdag 6. juli ble besøkende på Søndre Torv 
invitert til å delta på en workshop i regi Statens 
Vegvesen og nasjonal gåstrategi. Formålet 
med arrangementet var å prøve ut nye 
metoder for arbeid med fotgjengere og byrom 
– med en grunntanke om at det er viktig å 
komme seg ut i det faktiske rommet og snakke 
med brukerne. Hva er det som tiltrekker folk og 
øker lysten for å gå og oppholde seg i byrom? 
Publikum i Hønefoss fikk blant annet mulighet 
til å møblere Søndre Torg med forskjellige tiltak 
og funksjoner etter egne ønsker - ved hjelp av 
magnetbrikker og tegninger. De ga også 
tilbakemelding om hvor de hadde gått, og hvor 
de skulle til, samt hva de synes er positivt med 
Søndre Torg. Alle tilbakemeldinger ble notert 
ned.

Samtalene tok lang tid – folk var engasjerte – 
og selv om det i storparten av de drøye 2 
timene var besøkende i workshopen så ble 
totalen av fullførte undersøkelser lavt. Allikevel 
kan man driste seg til å fremstille visuelt hva de 
deltakende synes er positivt med Søndre Torv; 
hva som gjør at de ønsker å besøke området. 
Samtlige trakk frem fraværet av biler som 
svært positivt. At det er tilrettelagt for opphold 
ved benker og kafeer samt at det er en sosial 
møteplass utgjør i tillegg til bilfraværet 
hovedtrekkene ved tilbakemeldingene. Dette 
er i tråd med hva som er observert under 
oppholdsregistreringene, det er stor 
oppslutning rundt kafétilbudene på torvet samt 
benkene – og ikke minst lekeplassen.

Ordsky som representerer populære tilbakemeldinger fra workshopen
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Søndre Torv 

29
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78
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9.

Søndre torv ligger i sentrum av Hønefoss, omgitt av �ere gågater. I dette området 
registrerte vi �est fotgjengere, særlig i tidsrommet 13:30 - 14:30. Torvet er et
populært møtested for byens innbyggere, og lett tilgjengelig fra �ere parkerings-
plasser i umiddelbar nærhet.

Brutorget

Antall gående og syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

17. - 19. juni 2013
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Stabells gate

Søndre Torv - Lørdag

790

443
451

86

814

9.

Tellingene lørdag formiddag på Søndre torv ga helt klart det høyeste antallet 
fotgjengere registrert i Hønefoss. Antallet gående var stigende frem mot klokken 
tolv, og vi overhørte bemerkninger om at torget aldri hadde vært så fult før. Det 
�otte været (sol og 20 grader pluss) samt et nytt lekestativ og uteservering kan 
ha medvirket til de høye tallene. På tross av at det �nnes både butikker og spise-
steder i Stabells gate, var dette den minst tra�kerte gaten inn mot 
torget. Dette kan komme av at alle de andre gatene inn mot torget er knyttet til 
parkeringsplasser, og at gående inn mot torget ofte kommer med bil inn til 
sentrum.  

Antall gående og syklende per time (10:00 - 12:00)

15. juni 2013

76

17

45

10

22
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Søndre Torv - Lørdag

13
6

33
161

43

190

9.

Antallet fotgjengere på Søndre Torv var betydeligt lavere lørdag kveld mellom 
kl. 20:00 og 24:00 sammenlignet med tidligere på dagen. Allikevel er dette høye
tall når en ser på fotgjengerintensiteten i resten av Hønefoss selv på dagtid. 
Flere av de som var innom torget var enten på vei til eller fra en revy på Comfort
Hotell Ringerike. En god del brukte en snarvei mellom hotellet og torvet, og ble 
dermed ikke telt på vei fra hotellet (se stiplet linje). 
Det ble registrert mye færre syklister i denne perioden, hvilket kan komme av at 
få velger denne tidsperioden til verken rekreasjons- eller nytteturer.

Comfort Hotell
Ringerike

Antall gående og syklende per time (20:00 - 24:00)

15. juni 2013

14

4

10

5

3
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32

Stangs gate

Kongens gate 10.

32,3

125,4

Kongens gate Indre sentrum gjennomsnitt
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Kongens gate er vegforbindelsen mellom Hønefoss bru nord for sentrum og 
Kvernsbergsund bru sør for sentrum. Vegen er dominert av tung biltra�kk, med
en ÅDT på 20200 (2013). Fotgjengertra�kken her var derimot den laveste 
registrerte i Hønefoss sentrum. Vestre fortau er svært lite brukt, de �este på den 
siden av vegen ser ut til å velge andre turlinjer enn innom kongens gate. Vente-
tiden på grønt lys for å krysse gaten opplevdes av mange som uforholdsmessig 
lang. Her �nner man en park, barnehage, et boligområde og parkerings-
muligheter. Allikevel er dette er ikke et område folk velger å oppholde seg i, men 
et sted man krysser på vei til eller fra noe annet. 
Sammenlignet med resten av Hønefoss var fotgjengertra�kken her relativt lav,
særlig sett i sammenheng med at sentrumsområdet hadde et fotgjengersnitt på
125,4 passerende per time. Antallet syklende er også noe lavt, særlig sett i 
sammenheng med antallet syklende over brutorget og søndre torg.

Antall gående og syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

17. - 19. juni 2013
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Kong Rings gate
Storgata

Kong Rings gate

11.

185,8

125,4

Kong Rings gate Indre sentrum gjennomsnitt
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Kong Rings gate forbinder den nedre gågaten fra Søndre Torv med kjøpe-
senteret Kuben, og ligger inntill “Fengselsparken”. Dette er et populært område
i Hønefoss sentrum. Vi observerte mange på handletur eller på vei til et kafé-
møte, og elevene fra den vidregående skolen i sentrum oppholdt seg ofte i
fengselsparken. Med �ere spisesteder og butikker i nærheten er det kanskje 
ikke overaskende at fotgjengertra�kken toppet seg på ettermiddagen. 
Sammenlignet med resten av Hønefoss er det ganske mange gående i denne 
gaten, men svært få syklister.

Antall gående og syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

17. - 19. juni 2013
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Storgata/Stangs gate

Stangs gate
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Krysset mellom Storgata og Stangs gate ligger sentralt til ved siden av fengsels-
parken og kun et kvartal unna gågaten til Søndre torv. Stangs gate har en del
biltra�kk (ÅDT 1500 - 4000) og ble klart mindre brukt av både gående og syklende
sammenlignet Storgata. Krysset er tett på populære spisesteder og hadde klart 
høyest fotgjengertra�kk på ettermiddagen. Elever ved Ringerike videregående 
skole beveger seg også mye i området, og er �ittige brukere av fengselsparken.
Sammenlignet med resten av Hønefoss hadde dette området relativt høy
fotgjengertra�kk, men det lå fortsatt under gjennomsnittet for Hønefoss sentrum 
(124,5 passerende i timen). 

Antall gående og syklende per time (07:30-09:30, 13:30-16:30)

17. - 19. juni 2013
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Sammenlikning
Syklistene kommer (1994)

For å se hvordan ting har endre seg de siste 20 
årene har det blitt gjort en sammenlikning med 
sykkeltellingen fra 1994, og trukket ut de mest 
interessante forskjellene. Tellingene den 
gangen ble gjort 22. september i samme tids-
rom og delvis på samme steder som i 
2013-tellingen. De sju snittene som er sam-
menliknbare vises på kartet (neste side).
Værhistorikken fra yr.no for Tryvasshøgda 
målestasjon 22. september 1994 kl 14:00 viser 
at været var lettskyet, 12,7° C og lett bris. Godt 
vær for årstiden gjorde at sykling var et aktuelt 
transportmiddel for mange.
Tellingene i 2013 pågikk 11-13. juni i ytre sen-
trum og 17-19. juni i indre sentrum. Den første 
uka varierte været fra godt sommervær til grått 
vær med enkelte regnbyger. I motsetning til 
uka før var været i dagene 17-19. juni veldig 
stabilt. Stor sent pent vær, middeltemperaturen 
varierte fra 15,7 til 16,6 grader, og det var kun 
minimale mengder nedbør den ene dagen.

Momenter som avviker fra 1994-tellingen:

• Siden tellingene i 2013 ble gjort i juni, er 
det grunn til å tro at det var noe lavere aktivitet 
på skolene utenom grunnskolen enn i septem-
ber.
• Det har blitt observert og talt flere skole-
klasser i grunnskolen på sykkeltur forbi 
tellepunktene, som trolig er mer vanlig i juni 
enn i september.
• Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser 
at september er den måneden i året der høyest 
andel av reisene foregår på sykkel med 8 %, 
mens andelen for juni er 6 %. 
• Innbyggertallet i Ringerike har økt fra 27 
401 i 1994 til 29 400 i 2013, en økning på 7,3 
%. Fra 2000 til 2012 økte innbyggertallet i 
Hønefoss tettsted fra 13 681 til 14 860, en 
økning på 8,6 %. 
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Sammenlikning
Syklistene kommer (1994)

For å se hvordan ting har endre seg de siste 20 
årene har det blitt gjort en sammenlikning med 
sykkeltellingen fra 1994, og trukket ut de mest 
interessante forskjellene. Tellingene den 
gangen ble gjort 22. september i samme tids-
rom og delvis på samme steder som i 
2013-tellingen. De sju snittene som er sam-
menliknbare vises på kartet (neste side).
Værhistorikken fra yr.no for Tryvasshøgda 
målestasjon 22. september 1994 kl 14:00 viser 
at været var lettskyet, 12,7° C og lett bris. Godt 
vær for årstiden gjorde at sykling var et aktuelt 
transportmiddel for mange.
Tellingene i 2013 pågikk 11-13. juni i ytre sen-
trum og 17-19. juni i indre sentrum. Den første 
uka varierte været fra godt sommervær til grått 
vær med enkelte regnbyger. I motsetning til 
uka før var været i dagene 17-19. juni veldig 
stabilt. Stor sent pent vær, middeltemperaturen 
varierte fra 15,7 til 16,6 grader, og det var kun 
minimale mengder nedbør den ene dagen.

Momenter som avviker fra 1994-tellingen:

• Siden tellingene i 2013 ble gjort i juni, er 
det grunn til å tro at det var noe lavere aktivitet 
på skolene utenom grunnskolen enn i septem-
ber.
• Det har blitt observert og talt flere skole-
klasser i grunnskolen på sykkeltur forbi 
tellepunktene, som trolig er mer vanlig i juni 
enn i september.
• Reisevaneundersøkelsen fra 2009 viser 
at september er den måneden i året der høyest 
andel av reisene foregår på sykkel med 8 %, 
mens andelen for juni er 6 %. 
• Innbyggertallet i Ringerike har økt fra 27 
401 i 1994 til 29 400 i 2013, en økning på 7,3 
%. Fra 2000 til 2012 økte innbyggertallet i 
Hønefoss tettsted fra 13 681 til 14 860, en 
økning på 8,6 %. 
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Statens vegvesen
Målestokk 1:14000
Oversiktskart

Tellesnitt

1

2

9

10

3

4

6

Indre sentrum

Ytre sentrum

Kart over sammenliknbare tellesnitt. 
Snitt 1: Hønengata/Hovsmarkveien
Snitt 2: Hønengata/Vestergata
Snitt 3: Hofsfossveien/Soknedalsveien
Snitt 4: Ringveien/Askveien
Snitt 6. Kvernbergsund bro
Snitt 9: Søndre torv
Snitt 10: Kongens gate

Andel av totale syklister,
Ytre sentrum

1994 2013

Tellingene for ytre sentrum på godværsdagen 11. juni ligger 11,8 % høyere enn tellingene 
fra 1994, mens tellingene fra de andre dagene ligger godt under. Forholdet mellom de 
forskjellige områdene i ytre sentrum er ganske stabilt. Andelen syklister over Kvern-
bergsund bru har økt fra 22 % til 26 %. Tellepunktet ved Ringveien x Askveien, har sunket 
fra  7 % til 4 %, der en stengt folkehøgskole kan forklare noe av nedgangen.
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2013-tellingene i indre sentrum var veldig stabile, der gjennomsnittet viser en nedgang 
på 16,9 % fra 1994. Andelen som i sentrum syklet i Kongens gate var lav allerede i 1994, 
men har sunket enda mer i 2013 da Kongens gate har hatt en større nedgang. Gjennom-
snittstallene for 2013 viser en nedgang fra 1994 på 14,3 % på Søndre torv og 36,3 % for 
Kongens gate.

Andel av totale syklister,
Indre sentrum

1994 2013
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Deles tellepunktene inn i delsnitt finner man ikke de store endringene dem i mellom, 
unntatt for Søndre torv. Fossveien og Storgata er fortsatt de klart mest brukte vegene til 
og fra Søndre torv, men tellingene viser en nedgang fra 1994 for begge. Dette tyder på at 
det er langt færre som velger å sykle nord-sør igjennom sentrum. Derimot er det en liten 
økning både for St. Olavs gate og Stabells gate. Kirkegata har hatt en markant økning, 
som kan ha sammenheng med at busstasjonen i mellomtiden har blitt etablert i Kvern-
berggata.
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Bruker man tallene fra godværsdagen 11. juni økte det totale antallet syklister på alle 
tellesnittene med 2,2 % fra 1994, sammenlikner man med gjennomsnittet sank antallet 
med 19,5 %. Det er for mange usikkerhetsmomenter knyttet til tellingene til at det er 
mulig å bastant konkludere om hvordan sykkelbruken i Hønefoss har utviklet seg, men 
mye tyder på at den har holdt seg ganske stabil i de ytre områdene og gått noe ned i sen-
trum.
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Fotgjengertellinger - Utfordringer

Metodiske utfordringer ved måling av 
fotgjengertrafikk

Den metodiske utviklingen av datainnsamling 
og –behandling når det gjelder fotgjenger-
trafikk har skjedd noe sporadisk gjennom de 
siste tiårene. Det har vært enkelte arbeider 
som har forsøkt å utvikle predikasjonsformler 
og -modeller for fotgjengermengder men noen 
universell modell har ikke vært mulig å gener-
alisere ut fra tidligere data. Manuelle tellinger – 
ofte korttidstellinger multiplisert opp for timean-
tall - har gått igjen som foretrukket metode 
grunnet lave utstyrskostnader og fleksibilitet 
samt mulighet for ytterligere observasjoner. 

Hochermann (1988) definerer en en 
grunnleggende funksjon for beregning av 
fotgjengervolum ut fra korte tellinger som

ÅDT(fotgjengere) = Cij * K * Di * Sj
Cij = telledata innen time i utført i  
   sesong j 
K = multiplikasjonstallet
  for timesverdi (60/telleperiode i  
  min.) 
Di = ekspansjonstallet for time i
Sj = faktortallet for sesongjustering  
   av sesong j

Utfordringen ligger åpenbart primært i 
definering av faktorene D og S. Forsøk på å 
generalisere trafikkurver og pulsvariasjoner for 
fotgjengertrafikk har ikke gitt gode nok 
resultater. I en omfattende komparativ 
tellestudie av flere fotgjengersnitt fra 
forskjellige byområder i Storbritannia fra 1987 
ser man i tillegg en klar generell trend i ujevn 
fordeling av fotgjengertrafikk per time med 
trafikktopper 50 minutter ut i hver time (Turvey 

et.al 1987, 21a). En påstand om at mye av 
samfunnsstrukturen når det gjelder arbeidstid, 
åpningstider og andre avtaletidspunkter 
kranser rundt timeskiftet kan kanskje forklare 
noe av dette. Dersom man legger denne 
trenden til grunn vil det være vanskelig å 
forsvare nøyaktigheten i korttidstellinger uten i 
tillegg å kontrollere for variasjon innad i en 
time. I så fall ville modellen vår byttet ut det 
rene multiplikasjonstallet for timesverdi (K) 
med et ekspansjonstall som avhenger av 
tidspunkt for tellinger innad i en time, lik 
ekspansjonstallet Di kontrollerer for 
trafikkurver over 24 timer. Modellen blir 
dermed ytterligere avhengig av universelle 
faktortall for trafikkurver.

Nøkkelen kan ligge i å gjennomføre en så stor 
mengde fullstendige tellinger i tilfredsstillende 
utvalg av trafikkforhold og omgivelser at gener-
alisering av fotgjengertrafikken kan være mulig 
– om det er mulig. Forsøket på å bruke 
ekspansjonstall utarbeidet fra tidligere tall i 
Storbritannia viste derimot ikke overbevisende 
nøyaktighet, med resultater stort sett 
avvikende mellom 20-40 % fra reell mengde, 
eller mer (Turvey et.al 1987, 34-37).

Automatiske tellesystemer eliminerer 
ulemper

Alle disse utfordringene tilsidesettes ved intro-
duksjon av en nøyaktig automatisert telling. 
Her har utfordringen ligget i teknologisk 
utvikling av forskjellige kategorier telleutstyr 
som hver seg har forskjellige svakheter – som 
diskutert i PROSAM rapport nr. 75 fra 2000. 
Det henvises til denne rapporten for 
vurderinger for hver enkelt teknologi. En 
rapport gjort ved senter for trafikksikkerhet ved
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Berkeley i 2008 tyder på at det ikke er skjedd 
store forandringer siden 2000, de samme 
metodene, teknologiene og utstyret er på 
markedet i dag med de fordeler og ulemper 
hver teknologi har, og er for så vidt drøftet i 
både PROSAM-rapporten og rapporten fra 
Berkeley (PROSAM 2000)(Greene-Roesel 
et.al 2008). Den mest lovende teknologien er 
ikke overraskende den mest avanserte; en 
3d-modellering av passerende fotgjengere for 
nøyaktig identifisering av antall. 
Hovedutfordringen for automatiske tellinger er 
at fotgjengere ofte beveger seg ved siden av 
hverandre/i grupper samt at retning kan variere 
stort, noe som vanskeliggjør enklere løsninger 
som baserer seg på passering av f.eks. 
infrarødt lys mellom to ytterkanter for telling.

Manuelle tellinger kommer til kort – nesten 
alltid

Ved bruk av manuelle metoder satt opp i mot 
automatiske alternativer er det spesielt den 
menneskelige faktoren som kan være 
gjenstand for visse påvirkninger. Det foreligger 
britiske erfaringer i litteraturen som tilsier at 
manuelle tellinger mislykkes dersom 
fotgjengerantallet i tellingen overstiger 2000 i 
timen (TRL 1999). Amerikanske erfaringer 
tilsier at erfarne tellemannskap kan telle opp til 
2000 fotgjengere toveis i løpet av en time, og 
opp til 10000 i enveis tellinger, men det 
forutsettes her at trafikkmengden er jevnt 
fordelt og uten for store pulsvariasjoner (Fruin 
1971). 

Et annet perspektiv er menneskelig oppmerk-
somhet – da med tanke på evnen til å fokusere 
på en så spesifikk oppgave over lengre tid – i 
et arbeidsmiljø ute i et byrom som kan være 

fullt av distraksjoner. «Registrant boredom» er 
diskutert i litteraturen uten at det foreligger noe 
forskning på fenomenet, men det er tatt høyde 
for at kortere tellinger og telling av forskjellige 
snitt er gunstig for å minimere risiko for distra-
hering av tellemannskaper. Allikevel foreligger 
det flere resultater fra forskjellige forsknings-
rapporter som viser til at selv korte tellinger gir 
visse avvik fra reell trafikkmengde innenfor det 
samme korte tidsrommet. Sammenligning av 
videotellinger og manuelle tellinger over 
samme snitt og tidsrom viser jevnt over at 
resultater fra manuelle tellinger ligger noe 
lavere enn fra gjennomgang av trafikken på 
video (Turvey et.al 1987)(Diogenes et.al 
2007). Det legges til grunn at videotellinger 
som gås igjennom i etterkant i et egnet obser-
vasjonsmiljø gir det korrekte antallet.

Fordelene ved bruk av manuelle registreringer 
ligger blant annet i mulighetene for kvalitative 
vurderinger samt observasjoner av data det vil 
være vanskelig å klassifisere i automatiske 
tellinger, som kjønn, aldersgruppe og andre 
utvendige egenskaper. 

Automatiske 3d-tellinger under utprøving i 
Drammen

I samarbeid med Drammen kommune prøver 
nå Statens vegvesen ut ny teknologi for å telle 
gående og syklister i Tollbodgata i Drammen. 
Viscando har utviklet et system som teller 
trafikanter ut fra bildeanalyse i 3D. Siden data-
grunnlaget er visuelt, krever systemet liten 
fysisk inngripen i eller på vegen slik som de 
tradisjonelle slyngene i vegbanen. 3D-løsnin-
gen gir også muligheten til å fange opp bev-
egelsene på større plasser sett under ett, ikke 
bare ved gitte punkter på én strekning. 
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