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 Ansvar / frist 
AGENDA 

1. Status 
2. Scenarioverkstedet 
3. Konseptutvikling 

• 4-trinns metodikken 
• Restriktive tiltak 

 

 

1. STATUS 
Gjennomgang av status i prosjektet, se vedlagt PowerPoint. 
 

- Transportmodellen: Etablering av modellen er noe forsinket grunnet ny 
godsmatrise. Prosjektet jobber foreløpig videre med gammel matrise. 
Det vil kunne kjøres beregninger på nyåret. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse: Temaet er ulykker og trafikksikkerhet, noe 
som vi anser som viktig i byområder, og særlig med tanke på de 
nasjonale føringene om at flere skal gå og sykle i trafikken. Arbeidet 
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 Ansvar / frist 
med analysen har akkurat startet. Denne typen analyse er ikke et krav i 
KVU sammenheng.  

- Case-Hønefoss: Utkast til referat ble sendt ut i forkant av møtet, og frist 
for tilbakemeldinger er 16. desember. 

- Fremdrift: Modellutviklingen er noe forsinket. Sluttdato for prosjektet er 
fortsatt desember 2014 

 
Innspill fra dialogforumet: 

- Hva er konsekvensen av å bruke gammel godsmatrise?  
Svar: Transportmodellen er i stadig utvikling. I Hønefoss er det ikke gods 
som er utfordringen. Bruk av gammel matrise må godkjennes av 
Vegdirektoratet.  

 
2. SCENARIOVERKSTED 

Det ble gitt en gjennomgang av scenariene og hvordan de skal brukes videre i 
arbeidet med KVUen. Se vedlagt PowerPoint. 

 
Tilbakemeldinger fra dialogforumet: 

- Scenariene fikk frem mulige framtidssituasjoner, men man ble låst til en 
type utvikling.  

- Dagen var spennende, men kunne ønsket at deltagerne fikk være med å 
lage scenariene.  

- Det var en tenkelig utvikling, men det manglet et scenario eller to 
- Hvordan blir tiltakene finansiert? Svar: Løsningsmulighetene vil bli 

kostnadsberegnet med en usikkerhet på pluss/minus 40 %. KVUen setter 
en strek på et kart som indikerer at et tiltak er mulig. Tiltaket 
kostnadsberegnes deretter ut i fra erfaringstall. Det regnes så på 
samfunnsøkonomi ut fra dette. I KVUen er det ikke fokus på 
finansieringen, men vi ser på et kostnadsbilde ut fra et regneeksempel. 
Hønefoss er ikke en del av fremtidens byer og tar derfor ikke del i de 
statlige belønningsmidlene. Det jobbes med å trekke inn andre byer i en 
form for avtale.  

 

3. KONSEPTUTVIKLING 
Transportmodellen: 

- Transportmodellene moddellerer trafikken i framtiden ut ifra historiske 
data – det vil si framskrivinger. Å bruke historiske data vil alltid være 
forbundet med usikkerhet. Det er derfor prosjektet også vil bruke 
scenariometodikken for å avdekke blant annet usikkerhet.   

- Gange- og sykkeltiltakene kan ikke bli testet i en transportmodell. I 
stedet gjøres dette i en ATP-modell. Denne modellen kan ikke modellere 
hvor mange som vil nyttiggjøre seg et tiltak, men si noe om potensialet 
for hvor mange som kan sykle/gå ved gjennomføring av et tiltak. 

- Kollektiv er med i transportmodellen, men virkningen blir ikke 
synliggjort like godt som for bil 

- AIMSUN-modellen tar for seg sammenhengen mellom kryss 
 
4- trinns metodikken 
Gjennomgang av 4-trinns metodikken, se vedlagt PowerPoint. 
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Innspill fra dialogforumet:  

- Har parkeringsrestriksjoner noen effekt? Svar: Ingen tiltak fungerer 
alene. Erfaring tilsier at det er en kombinasjon av tiltak som gir effekt. 
Det foreligger tall fra Bergen og Oslo om virkningen av 
parkeringsrestriksjoner. 

- Skal dagligvarehandelen legges utenfor byen? Det er viktig å bevare 
handelen i sentrum. Svar: Vi oppfatter det slik at de ulike bydelssentrene 
har den daglige handelen, mens annen type handel ut over de daglige 
gjøremål knyttes til bysentrum. På denne måten bevares handelen i 
sentrum. En viktig kvalitet med Hønefoss er at byen ikke har etablert 
kjøpesenter utenfor byen, men at kjøpesenteretableringen er i sentrum. 

- Det har kommet innspill til kommuneplanen for Ringerike på 
utviklingsmuligheter. Hønefoss anses som kjernen, men det ønskes også 
utvikling i andre områder som Hole, Heradsbygda, Sokna osv. Det bør 
være en fordel for konseptene om utviklingen konsentreres til aksene 
mot byen. Svar: Det er kommunen som bestemmer arealbruken. Det er 
viktig at kommunen gjennom arealplanleggingen styrer arealbruken slik 
at den understøtter en utvikling der flere kan gå, sykle og bruke kollektiv  

- Ved en intern ringveg vil det bli en akse inn til kjøpesentret Kuben. I 
dag er det to hoved kjerner, nordsiden og sentrum. Dette mangler på 
sørsiden ved sykehuset. Svar: I KVUen vurderer vi nå om denne 
løsningsmuligheten skal testes ut. 

- I dag er kollektivhjertet i sentrum av byen. Skal dette beholdes eller 
endres? Svar: Vi er i dialog med Brakar som har stor fagkompetanse på 
kollektivområdet. Slik de vurderer er det en fordel med 
omdreiningspunkt i sentrum. Pr. i dag vurderer de eksisterende 
stasjonsområde for jernbanen som lite hensiktsmessig. 

- Det bør bli utarbeidet en oversikt over fordeler og ulemper med 
Hønefoss. Det kan så arbeides med å fjerne ulempene. Svar: Dette 
inngår i situasjonsbeskrivelsen, men prosjektet kan lage en liste som kan 
tas opp i dialogforumet. Det som kjennetegner Hønefoss er beskrevet i 
situasjonsbeskrivelsen; En kompakt by, ingen kjøpesenter utenfor byen, 
attraktive tomter sentralt, stort fortettingspotensiale, parkering i dagen, 
mye intern kjøring…. 

 
Restriktive tiltak 
Gjennomgang av restriksjoner – se vedlagte PP-presentasjon  
 
Trafikant betaling  
Innspill fra dialogforumet: 

- En type bomløsning kan være at du kan oppholde deg innenfor et 
område i et bestemt tidsrom uten å måtte betale. På den måten 
hensynstas handelsstanden. 

- Det må vurderes hvor mange innkrevingsstasjoner som er 
hensiktsmessig, ellers kan innkrevingskostnadene bli svært høye. 

- De nye automatiske bomstasjonene koster relativt sett ikke så mye å 
drifte 

- Trafikantbetaling er det tiltaket som gir mest kontroll på trafikantene 
- Det er viktig å se på hvilken ordning som kan være aktuell for Hønefoss, 
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det er ikke sikkert at det er mulig å trekke en parallell til det som er tenkt 
i Buskerudbyen. Svar: Bompenger kan både finansiere prosjekter, men 
også bidra til å dempe bilbruken. Slik finansiering er tidsbegrenset, men 
normal nedbetalingstid på 15 år. Bompenger kan også differensieres ut 
over døgnet, såkalt «rushtidsavgift». Det er et prinsipp at den som er 
med å finansiere også skal ha nytte av prosjektene. I byområder betyr 
dette at dersom flere velger miljøvennlige transportformer ved innføring 
av trafikantbetaling, vil også de betalende bilister få nytte ved at det blir 
bedre framkommelighet på vegnettet.    

- Hvem skal ha nytteverdi av det som gjøres. Hvem gjør vi dette for? 
Svar: Målgruppen for restriksjoner er den arbeidsreisende. Det er i rush 
at utfordringene i transportsystemet er størst.     

- Det er en bekymring i regionen over at mange av prosjektene (E16) 
utenfor en bypakke også får bompenger. Hvis det også blir en bomring 
rundt Hønefoss kan det bli for mye. 

- Vi har forståelse for at KVU-utredningen krever restriktive tiltak og at vi 
må erkjenne at dette er en veg å gå. Regionen vil måtte tilpasse seg en 
utvikling mot flere bominnkrevinger. 

- Vi må også gå inn i en dialog om hva som er Hønefoss. Skal satellittene 
(Heradsbygda- Haugsbygda) utvikles? Hvis ja- oppnår vi da en utvikling 
med de bydelene vi har med en bomring? Hvis det kommer bom kan det 
virke mot sin hensikt. Det er viktig å se at store grep har store kostnader 
– dette er viktig å debattere. 

- I Trondheim er det gode erfaringer med bompengeinnkreving i rush. Ca. 
50 % av inntektene brukes ikke til veg-prosjekter.  Dette har gitt 
finansiering av mange andre tiltak, pluss at staten bidrar med midler. 
Svar: De 13 største byområdene i Norge er en del av «Framtidens 
byer». Det er disse byområdene som pr. i dag har mulighet for å få 
belønningsmidler. Det jobbes med å se på løsninger for de byene som 
ikke er en del av denne ordningen.  

- Å ha bomring i ytterkant vil ikke gi mye når interntrafikken er stor. Skal 
det fungere og få ned trafikken må det andre tilbud til som parkering, 
ruslebuss, et bilfritt sentrum. I tillegg må internkjøringen på kryss og 
tvers stanses. 

- Å få til et bilfritt sentrum er ikke lett. Hønefoss har et stort omland, og 
det må spørres om hvor p-plassene utenfor byen er. Vi har ønske om 
fortetting, og mye er mulig. Det er ikke like lett å føre fram nye bruer for 
gange- og sykkel i en by som har topografien langs elva mot seg.  Svar: 
Vi har vegplanleggere i gang med å se på krysningsmuligheter av elva. 
Vi benytter tidligere planer der kryssinger er utredet. Det er viktig å 
forstå at vi i KVUen ikke planlegger, men kun utreder om det er en 
mulighet å få til en kryssing for så å lage et «regneeksempel» på f. eks 
hvor mange flere personer som eventuelt ville kunne benytte ei ny 
gang/sykkelbru.        

- Uansett hva slags trafikantbetaling det siktes mot er det viktig å 
synliggjøre effekt av det som gjøres. 

- Det vil være umulig å skille dette fra annen kommunal behandling. Vi 
forutsetter allerede at det kommer 4- felt E16 og Ringeriksbane. De 
SSB- tallene som brukes vil ikke være realistiske, og det må påregnes en 
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helt annen utvikling. Vi må ikke risikere at KVUen blir irrelevant før 
den er gått igjennom KS1. Svar: I KVUen er vi forpliktet til å bruke 
SSB-tall. Vi vurderer å gjøre en såkalt «følsomhetsanalyse» der vi kan 
konsentrere befolkningsutviklingen ytterligere til Hønefoss innenfor 
kommunen. Vi har ikke mulighet innenfor prosjektet «å hente inn» 
mennesker fra Oslo- området og plassere disse i Ringeriksregionen.  I 
tillegg jobber vi med M-21- scenariemetodikken for å vurdere denne 
usikkerheten når konseptene er utformet.  Vi vil i arbeidet også ha 
referanseår i 2024 og 2040. Det betyr at det kan knyttes faseinndeling til 
konseptene for å muliggjøre korrigeringen inn i framtiden. 

- Ringeriksregionen forutsetter at Ringeriksbanen og 4-felt E16 står ferdig 
i 2024. Det er viktig det som er påpekt. Spørsmål som hvor mye skal 
Hønefoss vokse, og hvordan det skal løses er nødt til å løses i 
kommuneplanen. Det må tenkes langsiktig. 

- Hole har vokst mest relativt sett i Ringeriksregionen. I gjennomsnitt 2 % 
årlig siden 2003.  Veksten presser seg ut av Oslo-området, først nå til 
Hole, men neste vil være Hønefoss. Det er viktig å ta høyde for at 
veksten kan måtte justeres om. Det finnes flere kommuner som ikke 
ønsker sterk vekst, som f. eks Bærum, som er vår nabokommune. Dette 
kan få konsekvenser for vår region.  

- Vi må forholde oss til KVU- mandatet, men det kan være 
hensiktsmessig å se på metningspunktet for Hønefoss. Hvor stor vekst er 
man i stand til å ta? Hva er da den optimale transportløsningen? Med 
Ringeriksbanen kan man se for seg utviklingen av en helt ny bydel. 

- Det er viktig å se for seg noen prinsipper for byen. Skal vi ha et gang-
sykkelfokus? Vil vi bli en ny sykkelby? 

- Før det skjer noe med biltrafikken, må det være alternativer på plass. 
Det er viktig å starte med det positive før vi kastes ut i restriksjoner. Se 
på dette som en pyramide med mange positive ting i bunn. Svar: Det vil 
være en helhet av «pisk og gulrot» i et system som skal føre til reduksjon 
av privatbilismen. I KVUen er oppdraget å vurdere hvilken kombinasjon 
som gir en ønsket effekt, samtidig som man oppnår attraktivitet og en 
ønsket byutvikling i Hønefoss.    

- Med bompenger er det viktig at bussen kommer fram i rush. Det kan bli 
nødvendig med dobbeltsett av busser i denne perioden. Mange synes det 
er dyrt å reise kollektivt. Da kan det være riktig at bussen er gratis 
utenfor rush. Da får du fulle busser både i og utenfor rush. Svar: I følge 
Brakar må det være et visst belegg på bussen for at den skal være et 
miljøvennlig alternativ. Er det færre enn 5-6 passasjerer på en avgang 
er den ikke miljøvennlig. Dette er fagkunnskap vi forholder oss til når vi 
jobber fram konseptene. 

 
Parkeringsrestriksjoner 
Innspill fra dialogforumet: 

- Det er viktig å hindre pendlere å parkere i sentrum, uten at handelen 
rammes.  Da kan det være aktuelt å øke avgiften på langtidsparkeringen, 
og redusere antall langtidsparkeringsplasser. Svar: En utfordring i 
Hønefoss er at mange av p-plassene er private. Kommunen har ikke 
styringsrett over disse. Det betyr at kommunen ikke kan bestemme å 
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sanere private plasser, ei heller bestemme avgiften på dem. 

- Når Ringeriksbanen kommer vil det være behov for mange nye p-plasser 
i nærheten av stasjonsområdet for de som skal pendle. I tillegg vil det bli 
behov for tilbringertjeneste. Svar: Kommunen har mulighet til å styre p- 
mulighetene i nye planer f.eks. ved å sette et tak på antall plasser.  

- Et riktig fokus for parkering i bysonen kan være å finne metningspunktet 
for parkering, og ikke kapasitetsnivået.  Det er bra at det testes ut en 
reduksjon i antall plasser. Svar: Prosjektet lager et regneeksempel   

 
Stenging av gater 
Innspill fra dialogforumet 

- Det er greit å teste ut dette prinsippet. Noen av gatene har liten trafikk i 
dag. Svar: Ved å bruke Aimsun- modellen, som sier noe om 
sammenhengen mellom kryss i byen, vil vi ved stenging av gater kunne 
moddellere hvor trafikken da vil flytte seg.  

- Testes det ut rene kollektivgater? Svar: Vi ønsker å se på muligheten  
inne i sentrum.Så vil vi måtte trafikkberegninge og se på 
samfunnøkonomien i et slikt tiltak.    

 
Fra veg til gate 
Innspill fra dialogforumet: 

- Det er viktig å bestemme hvor i Hønefoss dette skal testes ut. Svar: Det 
vil være hovedinnfartene til byen – sentrumsnært der dette vil være 
aktuelt.  

Møteplan 
- Nestemøte er 4. februar i Hole kommune 
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