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1 REFERAT FRA SIST MØTE 
Ingen innspill til referatet fra sist møte. 
 

 

2 STATUS OG FREMDRIFT 
Verkstedet 22.-23. april 
Det er utarbeidet en rapport som oppsummerer det som kom frem på verkstedet. 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Ole Magnus Haug - 32214355 

Vår dato: 24.6.2013 

Vår referanse:  
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Postboks 723 Stoa   Båtsfjordveien 18 
4808 Arendal Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 
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 Ansvar / frist 
Rapporten vil bli lagt ut på hjemmesiden til KVU Hønefoss samt at den vil komme i 
papirutgave. I tillegg får kommunene noen eksemplarer til servicetorget. 
 
Verkstedet var godt gjennomført, og det var stort engasjement blant deltagerne. 
 
Kommentarer: 

- Det var et stort engasjement samt at det var spennende. 
- Det var mange av ideene som egnet seg for Hønefoss. Mye felles tenkning og 

få avvik. 
- Næringslivet var i mindre grad representert på verkstedet enn Statens vegvesen 

og kommunene. Disse gruppene har ikke sammenfallende interesser, og det er 
viktig å få frem meningene til de som lever av byen. Svar: De næringsdrivende 
var invitert, men det kan være at det var vanskelig for dem å avsette to dager 
til verksted. 
 

Utfordringsnotatet 
På forrige møte ble det gitt en gjennomgang av utfordringsnotatet med utgangspunkt i 
avgrensning tematisk og geografisk. Dette notatet har nå blitt sendt til 
Samferdselsdepartementet, og ut i fra dette vil det bli utarbeidet et mandat for KVUen. 
På bakgrunn av mandatet vil prosjektet kunnes spisses ytterligere.  
 
Innspill: 

- Hvordan kobles verksted, ungdomsverksted og mandat?  
Svar: Utfordringsnotatet er utarbeidet før verkstedene, mens det nå har blitt 
spilt inn flere utfordringer og behov gjennom verkstedene. Notatet danner 
rammen for KVUen. I mandatet kan det fra nasjonalt hold bli gitt føringer på 
forhold som bør vektlegges ekstra. 
 

Undersøkelse av bussreisende:  
Brakar gjør en undersøkelse rettet mot de bussreisende. Statens vegvesen er invitert 
med i dette arbeidet. Vi har noen tilleggsspørsmål., Statens vegvesen er spesielt 
interessert i kunnskap om hele reisekjeden – fra du forlater hjemmet til du f.eks. er på 
arbeidsplassen. Hele reisekjeden beskriver da mer enn bare bussreisen. 
 
Reisetidsregistreringer:  
Reisetidsregistreringene er gjennomført på en metodisk måte, og foreløpige kart er 
presentert i vedlagt PowerPoint. Det presiseres at kartene ikke er kvalitetssikret.  
 
Oppfattelsen av kø er subjektiv, og derfor er forsinkelse brukt som indikator.  
I kartene gis det et bilde på reisetiden gjennom byen, hvor det er flaskehalser samt hvor 
det kan være behov for å gjøre tiltak.  
 
Innspill: 

- Fremkommer sårbarheten i at det kun er to bruer i Hønefoss? Svar: Dette vil 
komme frem i risiko- og sårbarhetsanalysen.  

- Har lysreguleringen noe å si? Svar: Reisetid er ibregnet normale stopp i  
lyskryss. Lysregulering som er i takt er løsningen. Kongens gate og Hønengata 
er vanskelig å få til å henge sammen, fordi avstanden mellom kryssene er stor. 

 
Registreringer av syklende og gående  
Statens vegvesen region sør ligger i forkant med innhenting av kunnskap om gående. 
Gående har tidligere vært sett på som en gruppe sammen med de syklende. Disse to 
trafikantgruppene vil bli behandlet separat.  
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 Ansvar / frist 
 
I uke 24 og 25 gjennomføres det registreringer av gående og syklende i Hønefoss, for å 
få frem et hverdagsbilde. Snittene i tellingene tar utgangspunkt i registreringene som 
ble gjort i 1995 for å finne ut om situasjonen har endret seg, samt at det er lagt til noen 
nye snitt. Utover tellingene skal det gjøres oppholdsregistreringer på Søndre torg og 
Brutorget i uke 25. Dette er ingen dyptgående analyse, men en case som gir et 
øyeblikksbilde.  
 
Kunnskapsinnhenting om syklende foregår i samarbeid med Ringerike kommune. 
 
Innfartsparkeringsundersøkelse 
Registreringene tar for seg blant annet dekningsgrad, hvor pendlerne kommer fra og 
reisemønster. 
 
Innspill:   

- Dette er informasjon som kunne være aktuelt for kollektivtransportselskapene. 
 
Etablering av delområdemodell 
Konkurransegrunnlaget er sendt ut, og i denne står det at områdemodellen skal være 
etablert 1. oktober. Vi venter nå på tilbydere. 
 
Sammenhenger mellom oppgaver 
Det arbeides nå med situasjons- og behovsanalysen. I sommerferien vil det bli jobbet 
med prosjektutløsende behov. Behovsanalysen vil bli sendt til 
Samferdselsdepartementet sammen med et forslag til samfunnsmål. Samfunnsmålet 
blir foreslått av prosjektet, men avgjørelsen blir tatt av departementet.  
 
Fremdrift  
Fremdriften til prosjektet går som planlagt, og sluttdato er i fjerde kvartal 2014. Over 
sommeren vil vi være ferdige med behovsanalysen, slik at målene kan presenteres på 
neste dialogforumsmøte.  
 
3 MØTEPLAN FOR HØSTEN 
Nye møtedatoer: 

- Uke 38: 20. september, 9-12 med etterfølgende lunsj. Sted: Rådhuset i 
Ringerike kommune. 

- Uke 45: 7. november, 9-12 med etterfølgende lunsj 
- Uke 50: 11. desember, 9-12 med etterfølgende lunsj 

 
Kommentarer: 

- Send invitasjon til Trond Johansen, fylkets trafikksikkrhetsutvalg.  
Svar: Han var invitert med til verkstedet 

- Knut Helland trer inn i dialogformsgruppen i stedet for Wenche 
Grinderud, som går av som rådmann i Ringerike kommune.  

 

 

4 UNGDOMSVERKSTED 
Ungdommene vil forberedes med en busstur i Hønefoss-området 14. juni. I 
tillegg vil Tekna holde foredrag om fremtidstenkning samt at Tronrud eiendom 
vil snakke om det å jobbe med konsepter i workshop. 
 
Den17. juni arrangeres ungdomsverkstedet. Ungdommene vil utarbeide en 
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 Ansvar / frist 
verkstedsrapport med hjelp fra Statens vegvesen sin grafiske avdeling. 
 
Innspill: 

- Er det sett på muligheten for å premiere beste forslag? Svar: Det vil 
være en konkurranse om å finne navn på prosjektet KVU Hønefoss. 
Dette vil bli premiert med Flax-lodd. 

5 SITUASJONSBESKRIVELSEN 
I referatet gjengis kun innspillene i fra Dialogforumet. Det henvises for øvrig til 
vedlagt PowerPoint. 
 
Befolkningsutvikling:  

- Er befolkningsutviklingen som vises i figuren for Hønefoss? Svar: Det 
er vanskelig å finne tall for Hønefoss som enhet, men ser at det er viktig 
å bryte det ned. Dette spørsmålet vil bli rettet til Ringerike kommune for 
å se om vi kan få tall fra kommunen. 

 
Befolkningsframskriving:  

- Befolkningsframskrivingen tar ikke hensyn til Ringeriksbanen. Svar: 
Dette forholdet vil bli tatt med inn i usikkerhetsanalysen.  

- Hvorfor vokser befolkningen markant i Jevnaker? Svar: Veksten 
kommer hovedsakelig fra tilflyttere, men dette går i bølger. 
Svingningene følger utbyggingstakten i boligområdene. Pendlingen fra 
Jevnaker går mot Ringerike og i liten grad til Oslo. Gardermoen- 
effekten har uteblitt. 

 
Arbeidsmarked:  

- Kartet må endres for å få med innpendlingen. 
 
Sysselsetting etter næring:  

- Jevnaker og Ringerike har en del industri, men er den høyere enn 
landsgjennomsnittet?  

- SSB henger etter med statistikken sin, dette er tall for 2011. Det er tapt 
mange industriarbeidsplasser siden den gang. Svar: Tallene oppdateres 
før levering med det nyeste av data.  

 
Samferdsel - buss:  

- En er i ferd med å gå bort fra ringbusser. Ut i fra verkstedsrapporten er 
kollektivtrafikken viktig. 

- Hønefoss er en norsk småby med stort omland. Gjøres det 
bærekraftsanalyser av kollektivtransporten? Svar: Prosjektet er nødt til å 
si noe om hvor det er hensiktsmessig å ha god kollektivdekning, og i 
Buskerudbyen var en tydelige på en økning av frekvensen i tettstedene. 
De stedene hvor dette ikke var effektivt ble transporten mer basert på 
bil.  

- Kollektivdekningen må ses ut i fra arealutviklingen i kommunen, og den 
er det lokalpolitikerne som styrer. 

- Det er ikke nok pendlerparkeringsplasser rundt byen. 
- Undersøkelser viser at det behov for innføring av restriktive virkemidler 

og godt busstilbud for å få vridning i reisemiddelbruken. 
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 Ansvar / frist 
- I dag er det et godt parkeringstilbud i byen, men hvis en innfører 

parkeringsavgift vil dette få betydning for handelen i sentrum. Svar: 
Utredninger viser at det er muligheter for fortetting, noe som gir et økt 
kundegrunnlag. I tillegg vil et godt kollektivtilbud kunne øke 
tilgjengeligheten til sentrum. Ut over dette er det behov for å endre 
vanene til folk i Hønefoss-området. I fremtiden kan det ikke forventes at 
det blir mulig  å kjøre fra dør til dør.  

- Det finnes mange eksempler på at sentrum tømmes for butikker i 
innenlands byer, og derfor må også bilen være en del av fremtidsbildet. 
Svar: Dette blir noe av utfordringen. Hønefoss er ikke en storby, og det 
er behov for å tilpasse tiltakene etter dette. 

- Om 10-15 år går Ringeriksbanen til Hønefoss, og da kan ikke bilbruken 
være som i dag i sentrum. Innspill: Det må være mulighet for å kjøre 
med bil inn til sentrum, men trafikantgruppen skal kanksje ikke ha 
prioritet. 

- Hønefoss har ikke kjøpesenter utenfor bykjernen og dette er et fortrinn. 
Utfordringene er ikke kjempestore i dag, men en kan ikke vente til disse 
kommer.  

- Det er behov for å se bilbruk og en levende by i sammenheng. 
 
Sykkel: 

- Det er et stort potensiale for sykkel, men utfordringen er 5 minutter ned 
til sentrum og 20 minutter opp igjen. Svar: topografien rundt Hønefoss 
er en utfordring.  El-sykkel er en mulighet. 

- Klimaet er en utfordring. Svar: Et eksempel er København hvor 
sykkelvegen brøytes før bilvegen. 

 
Næring:  

- Treklyngen er ikke med, og bør komme inn. 
- Follum-området ligger vanskelig til i forhold til kommunikasjon til 

byen. Svar: Samordnet areal og transportplanlegging er viktig.   
 
6 BEHOVSANALYSEN 
I referatet gjengis kun innspillene fra Dialogforumet. Det henvises for øvrig til 
vedlagt PowerPoint. 
 
Nasjonale behov:  

- Sykkelandelen nasjonalt skal økes fra 4 % til 8 %. Innspill: 
Byer/tettsteder bør forvente å ta større andeler. Hva er rimelig andel for 
Hønefoss?  

- Nasjonal gåstrategi har som mål at flere skal gå mer. Innspill: Det er en 
grense hvor langt du går.  

- Restriktive tiltak for bilbruk er politisk forpliktet. 
- Nå er det normalt å ha 2 til 3 biler. Bygges det mer veg fører det til at 

det kjøres mer. Klimaet kan påvirke til bruk av elbiler, men bilene vil 
fortsatt være der.  

- Vi blir stadig flere mennesker og dette fører igjen til flere biler. Men vi 
blir også mer urbane, og det skjer et generasjonsskifte. I fremtiden blir 
det en større andel eldre som kanskje ikke får lov å kjøre bil. 
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 Ansvar / frist 
- Er det skrevet noe om bevaring av bymiljøer som bør komme med i 

analysen?  
- Det har vært en nedgang i ulykker i forbindelse med bygging av 

midtdeler, men i byene har ikke ulykkesfrekvensen gått ned. 
Trafikksikkerhet er viktig. 

 
Regionale og lokale behov: 

- Miljøaspektet luft-støy er ikke synliggjort. Sjekk om dette er omtalt. 
- Folkehelseperspektivet bygger opp om bruk av sykkel-gange, men bør 

nevnes spesifikt.  
- Regionale behov er også et vegsystem som skal tilrettelegge for 

næringsutvikling. 
- Se på kommuneplanene til Jevnaker og Hole for hvordan de ønsker å 

relatere seg til Ringerike. 
 
Interessentanalyse: 

- Ta med handelsstanden inn i analysen. De ønsker at folk skal komme til 
byen. 

- Er offentlig tjenesteyting en interessent? Svar: De kommunale behovene 
kommer under lokale behov. 

- Statens vegvesen er ikke en interessent siden etaten ikke bygger veg for 
Statens vegvesen. 

 
Det er ønskelig med tilbakemeldinger på analysene hvis en skulle komme på 
noe i etterkant av dialogforumsmøtet – sendes på mail til prosjektet.  
 
7 EVENTUELT 
Tilbakemeldinger på møtet fra deltagerne: 

- Det var et interessant møte. 
- Hvordan tenkes det at KVU-arbeidet skal foregå, og hvordan kobles 

dette mot dialogforumet? Svar: Dette er en statlig utredning, og 
gjennom dialogforumet kan deltagerne være med å påvirke. I disse 
møtene tar vi opp essensen av diskusjonene som gjelder prosjektet. 

- Møtet har vært nyttig, og dette er et viktig forum. Det forventes at 
prosjektet er tydelig på valgene som kommer og at forumet kan komme 
med innspill. 
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