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 Ansvar / frist 

1. STATUSOPPDATERING 
Ny prosjektleder 
- Rolf David Ramslien er ny prosjektleder for KVU Hønefoss. Han jobber 

på samfunnsseksjonen i region sør og har tidligere jobbet med KVU 
Tønsberg. 

Ringeriksbanen/E16 
- Ringeriksbanen og E16 prosjektet har lagt til grunn nåværende stasjon. 

Alle regiontog vil stoppe på eksisterende stasjon, men på lengre sikt 
utredes det to alternativer i forhold til frekvens: 30 og 15 minutter. Det 
arbeides fortsatt frem mot fristen 31. oktober. Spørsmål: Skal KVUen 
legge dette som en premiss allerede nå? Svar: Dette er ikke politisk 
behandlet, og det ville være feil å avgjøre noe nå. Vi er nødt til å være 
sikre på de premissene som legges. 

- Det vil bli gjennomført følsomhetsberegniger knyttet til Ringeriksbanen 
med tanke på befolkningsvekst. På denne måten vil robustheten til 
konseptene bli vurdert. KVU Hønefoss vil legge til grunn den samme 
veksten som Jernbaneverket. Veksten er ikke bestemt ennå, men den vil 
antagelig vær høyere enn høyvekst alternativet til SSB. Det vil bli tatt 
utgangspunkt i at befolkningsveksten vil komme innfor eksisterende 
byområde.  

- Ringerike kommune har kommet med innspill til Jernbaneverket 
angående fremtidig befolkningsvekst. Dette brevet vil også bli sendt til 
Statens vegvesen slik at arbeidet mellom etatene kan samkjøres. 

Nymoen – Eggemoen 
- Det har kommet bestilling på prosjektet Nymoen – Eggemoen. 

Prosjektlederen vil være i fra region øst, og det er satt i gang å rigge 
prosjektorganisasjonen. Det vil på strekningen bli gjennomført enten 
kommunedelplan eller reguleringsplan med konsekvensutredning (KU). 

- Prosjektet Nymoen – Eggemoen vil ikke inngå i 0- konseptet til KVUen 
siden det ikke foreligger noen bevilgning. Prosjektgruppen vil likevel ha 
oversikt over virkningene til dette prosjektet. Det skyldes at det er 
gjennomført følsomhetsberegninger knyttet til Nymoen-Eggemoen og 
fordi dette prosjektet inngår som hovedelement i konsept 4. 

Kostnader 
- Delrapporten om kostnader ble sendt ut på forhånd av møtet 
- Kostnadene har siden forrige møte blitt kvalitetssikret og justert til 

2014- kroner 

Prosjektet har vært i kontakt med Brakar for å finne ut hvor mye 
driftstilskuddet må øke pr. år når frekvensen øker i de ulike konseptene. 
Innspill: Disse tallene må formidles videre til fylkeskommunen.  
 
Effektmål 
- Beskrivelsen av effektmålene ligger vedlagt referatet  
- Klimagassutslipp: Reduksjonen for Ringerike kommune er ikke 

tallfestet. Ringerike er ikke en del av storbyområdet eller fremtidens 
byer, og det gjelder å finne et ambisiøst mål som tar utgangspunkt i 
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 Ansvar / frist 

nasjonale målsettinger. 
- Reisemiddelfordeling: Det må undersøkes hva som skal inn i de ulike 

transportgruppene. 
- Bymiljø: En reduksjon i Kongens gate på 25 % vil gi 15 000 i års 

døgntrafikk på Hønefoss bru. Reduksjonen må også tallfestes for 
Osloveien og Hønengata, men det handler om å finne en god balanse i 
forhold til flyt og tilgjengelighet. Spørsmål: Hvorfor er det så lav 
forskjell mellom 2024 og 2040? Svar: Trafikale restriksjoner har den 
største effekten. 

- Sykkel: Det er vanskelig å sette konkrete mål for gange og sykkel. En 
hastighet på 25 km/t krever en høy standard på sykkelvegnettet.  

- Næringstransport: Et av tiltakene i konseptene er å sette ned hastigheten 
i sentrum, og det må bli tatt hensyn til dette når fremkommelighet for 
næringstransport skal være den samme.  

 
Innspill:  
- Hva ligger bak tallene? Svar: Det er tatt utgangspunkt i de første 

beregningene av konseptene, samt ambisjoner i fra sentralt hold. 

2. MÅL OG SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 
Trafikktall 
- Presentasjonen som ble gitt ligger vedlagt referatet 
- Tiltaket som har sterkest innvirkning på trafikktallene er 

trafikantbetaling. Hvis målet er at flere skal bruke kollektiv, gange og 
sykkel må det være et attraktivt tilbud for disse gruppene samt 
restriksjoner på biltrafikken. 

- Dagens situasjon i transportmodellene er 2010 
- K0 er referansesituasjonen med prosjekter som har bevilgning  
- Innføring av restriksjoner gjør at trafikken i sentrum reduseres. De økte 

kostnadene gjør at bilistene enten velger andre destinasjoner eller bytter 
transportmiddel. 

- I beregningene for 2040 er det lagt inn økt befolkning og økonomisk 
vekst 

- K3 sentrumskonseptet er utfordrende å få beregnet i den regionale 
transportmodellen, og derfor må Aimsun benyttes for å få et bedre 
grunnlag. Dette konseptet gjør at bilistene kommer raskere til 
destinasjoner, noe som slår negativt ut i forhold til de andre konseptene. 

- Tiltaket Nymoen – Eggemoen har ikke mye å si for trafikken i sentrum. 

Effektberegninger 
- Presentasjonen som ble gitt ligger vedlagt referatet 
- Effekt baserer seg på bruttokostnadsberegninger 
- Alle konseptene har negativ nettonytte, og dette innebærer at de har en 

større kostnad enn nytte for samfunnet. Dette skyldes at trafikantnytten 
overskygges av trafikantbetaling og parkeringsrestriksjoner. 

- I 2024 kommer K1 best ut. Nettonytten for trafikanter er mindre negativ 
i K2 enn K1+. Dette skyldes at K2 har flere tiltak som er til nytte for 
trafikantene. 

- I 2040 kommer K1 best ut. De andre konseptene har lavere trafikant 
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nytte på grunn av restriksjoner. 
 

Innspill: 
- Modellene gir som oftest negativ nytte, men tallene kan brukes til å 

sammenligne hvilke av konseptene som kommer best ut. 
- Går det an å skille kollektiv og bilister i trafikantnytte? Svar: Det er en 

økning i nytte for kollektivtrafikken, men den er ikke stor nok til å veie 
opp for bilistene. Disse detaljene vil komme frem i en egen delrapport. 

- En bompengeperiode er over 15 år. Svar: Prosjektet tar utgangspunkt i 
at alt åpner i 2040 og ved å fjerne bompenger vil trafikken gå opp. 

- K3 er mer robust i forhold til en fremtidig jernbane og legger til rette for 
et bilfritt sentrum. Svar: Prosjektet må gjøre en vurdering av trafikale 
virkninger og hva det har å si for sentrum. 

Rushtidsberegninger 
- Presentasjonen som ble gitt ligger vedlagt referatet 
- Det arbeides med å samkjøre modellene Aimsun og regional 

transportmodell (RTM). Aimsun er en mer detaljert modell enn RTM, 
og tar for seg kapasitet i sentrum og kryssløsninger. 

- Det ble presentert foreløpige kart i fra Aimsun. Foreløpige beregninger 
av sentrumskonseptet (K3) viser ingen problemer med 
trafikkavviklingen. Den dimensjonerende faktoren vil være kryss.  

Ikke-prissatte virkninger 
- Presentasjonen som ble gitt ligger vedlagt referatet 
- Det at tiltakene i KVUen ikke forholder seg til en bestemt linje eller 

plassering gjør at analysen baserer seg på en sannsynlig virkning 
- I den foreløpige gjennomgangen kom K2 Miljøkonseptet best ut både 

for 2024 og 2040 
- I løpet av 14 dager vil delrapporten om ikke- prissatte virkninger bli 

sendt ut til dialogforumet. Innspillene kan enten komme skriftlig tilbake 
til prosjektet eller i neste dialogforumsmøte. 

Innspill:  
- Sentrumskonseptet (K3) vil redusere trafikktrykket på utsatte områder 

og gjøre det lettere å bruke verneverdige bygninger. Svar: Metodikken i 
ikke-prissatte konsekvenser handler mye om hva kommunene ønsker å 
utvikle i byen. Dette vil legge premisser for videre planlegging. 

- Vil ikke restriksjoner i sentrum gi nye reisemål for handel? Svar: 
Prosjektet er bevist denne balansen, og vil gjøre vurderinger omkring 
dette. 

- Kan anbefalingen bli en blanding av konsepter? Svar: ja, det er ofte at 
anbefalingen blir satt sammen av de beste tiltakene i de ulike 
konseptene. 

2. Eventuelt 
- Det er usikkert om det vil bli avholdt møte den 23. oktober, men datoen 

holdes av i kalenderen foreløpig. 

 

 


