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STATUS 

Arbeid som er ferdigstilt 

- Rapportene «Kyllingstup – KVU ungdomsverksted», «Myke trafikanter 

i Hønefoss» og vedlegget «Myke trafikanter i Hønefoss» er ferdigstilte.  

Rapportene vil bli tilgjengelige på hjemmesiden til prosjektet. 

Papirversjoner  ettersendes ved henvendelse til prosjektet. 

 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Ole Magnus Haug - 40243350 

Vår dato: 14.11.2013 

Vår referanse:  
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 Ansvar / frist 

Pågående arbeid 

- Det jobbes med etablering av transportmodell. Denne er forsinket, men 

dette er ikke kritisk. Modellverktøyet er i utvikling og forsinkelsen 

skyldes ventetid for en en ny matrise for gods. Hyttetrafikken påvirker 

trafikkbildet mer enn forventet, og det er derfor også gjort et 

tilleggsarbeid her. Når modellen er klar vil det bli kjørt en 0-situasjon 

(ingen tiltak) for trafikken i 2024 og 2040. 

- Det arbeides med anskaffelse av konsulent som skal jobbe med 

transportmodellen. Venter på godkjenning av valgt konsulent 

- Mangler tilbakemelding fra flere i dialogforumet angående 

scenarioverksted/Metode 21. Dette er en metode for at Statens vegvesen 

og Jernbaneverket skal utvikle mer robuste beslutninger inn i fremtiden. 

Det er utarbeidet fire framtidsscenarioer hvor deltagerne på verkstedet 

skal bidra.  

 

Fremdrift 

- Fremdriften er justert litt, men dato for levering av prosjektet til 

Vegdirektoratet står fast.  

 

MANDATET 

I mandatet er det to punkter som skal vurderes spesielt: 

- Ringeriksbanen: «SD ber VD vurdere om dette på sikt vil kunne få 

konsekvenser for transportsystemet i Hønefoss og mot Oslo-området» 

- Miljøvennlige transportformer: «Departementet har merket seg at 

potensialet for å overføre trafikanter fra bil til kollektivtransport, sykkel 

og gange anses som stort i Hønefoss. Virkningene av slike tiltak vil 

derfor kunne bli en viktig del av regjeringens beslutningsgrunnlag for 

valg av konsept» 

- I tillegg fremheves hensynet til jordvern 

 

Ringeriksbanen:  

- Metode 21 er en måte å svare ut virkningen av noe vi mener kan skje inn 

i fremtiden. Det må avklares med Samferdselsdepartementet om M-21 

svarer ut det som forventes i mandatet.  

 

Miljøvennlig transportformer: 

- Transportmodellen (RTM) håndterer biltrafikk, men den er ikke god på 

gange og sykkel. I dag kan gange/sykkel ikke modelIeres, men i stedet 

brukes en ATP-modell som kan si noe om potensialet for å bruke 

gang/sykkel etter tiltak. Om mandatet krever metodeutvikling på dette 

punktet er et sentralt spørsmål. KVU- arbeid er utviklingsarbeid. 

 

 

BEHOVSVURDERING/SAMFUNNSMÅL 

De viktigste trafikale utfordringene i Hønefoss: 

- Høy bilandel – privatbilisten er den prioriterte trafikantgruppen 

- Fv. 35 aksen sør – nord. Har flaskehalser og barrierevirkning 

 

Innspill fra dialogforumet: 

- Det må på plass et godt kollektivtilbud i Hønefoss, for i dag er tilbudet 
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 Ansvar / frist 

dårlig utenfor skoletid. Dette skyldes at midlene til kollektiv brukes i 

Drammenspakken. Svar: Hønefoss er en mellomstor by og alle deler av 

den kan ikke få like god dekning. I dette arbeidet må prosjektet gjøre en 

avveining 

- Aksen sør-nord er en utfordring. Hønefoss er utformet med akser som 

utgjør en stjerne, men de andre aksene inne i byen brukes for lite  

- Den høye bilandelen har sammenheng med bilkulturen i byen  

- Hønefoss sentrum er en halvøy som gir avgrensede muligheter. 

Løsningen ligger i å finne en balanse mellom effektivitet og 

tilgjengelighet 

- Fortetting er en kommunal prosess. Det snakkes om en fortetting 

mellom bruene, men dette området er alt høyt befolket. En videre 

utvikling kan gjøre det aktuelt å danne et sentrum på nord-siden. Svar: 

Innbyggerne i Hønefoss bor på nordsiden og jobber i sentrum eller på 

sørsiden. Arealbruken er med å styre reisemiddelvalg, slik at areal og 

transport henger sammen 

- Det bør utvikles et bilfritt sentrum. Hvordan en skal få til en slik ring 

rundt sentrum er en utfordring. Svar: Et slikt tiltak er en 

løsningsmulighet 

- I mandatet skrives det at konsekvensene av Ringeriksbanen må 

vurderes. Dette vil innebære en befolkningsvekst. Svar: Økt 

befolkningsutvikling, som en konsekvens av Ringeriksbanenen, vil bli 

vurdert i Metode-21 

- Det arbeides med en regional areal- og transportplan for Oslo og 

Akershus. Det kunne vært aktuelt å se til dette arbeidet for KVU 

Hønefoss. Ellen Grepperud er kontaktperson 

- Hva ligger i belønningspakken? Svar: KVU Hønefoss tar ikke for seg 

finansiering, men har som hensikt å begrense bilbruken via 

målsetningen i NTP. Det forgår en prosess knyttet til fremtidens byer. 

Det er de byene som inngår i fremtidens byer som er mottakere av  

belønningsmidler. Det må jobbes både politisk og faglig for at også 

andre byer skal kunne få ta del i belønningsmidlene. Så langt er ikke 

Hønefoss en del av fremtidens byer 

- Med en eventuell Ringeriksbane vil inngangen til byen bli annerledes. 

Svar: Dette er en usikkerhet, men vil bli prøvd ut i M-21 

 

Prosjektutløsende behov 

- I forrige møtet ble prosjektet utfordret til å forklare begrepet «kompakt 

by» i det prosjektutløsende behovet. Revidert forslag er «Behov for å 

utvikle et transportsystem i mer miljøvennlig retning som legger til rette 

for fortetting og fremmer utviklingen av et attraktivt sentrum»    

- Notatet som blir oversendt fra Vegdirektoratet til 

Samferdselsdepartementet gjøres også tilgjengelig for dialogforumet 

 

Samfunnsmål 

- Forslaget til samfunnsmål er: «I 2040 skal transportsystemet i 

regionssenteret Hønefoss være miljøvennlig og effektivt, slik at 

Ringeriksregionens konkurransekraft er styrket» 

- Miljøvennlig knyttes til nasjonale målsetninger samt lokal 
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 Ansvar / frist 

arealdisponering  

- Det effektive knyttes til bedre fremkommelighet og pålitelighet for 

kollektiv- og næringstransport samt myke trafikanter  

- Effektmål beskriver det brukerne skal oppleve 

 

Innspill fra dialogforumet: 

- Vil reduserte klimagassutslipp knyttes til absolutte tall? Det er vanskelig 

å se for seg en befolkningsvekst uten økte utslipp. Svar: Tallene er ikke 

definert ennå, men dette arbeidet vil gjøres i dialog med Vegdirektoratet 

- Vil det bli tatt hensyn til klimaplanen når klimagassutslipp skal 

tallfestes? Svar: Vi skal se på dette i vårt arbeide 

- Det er viktig å satse på en holdningsendring hos ungdommen for å nå 

effektmålene. Svar: Hønefoss har en bilkultur som må endres- 

holdningskampanjer er en løsningsmulighet  

 

PRINSIPIELLE LØSNINGSMULIGHETER 

Gjennomgang av prisipielle løsningsmuligheter, se vedlagte PP-presentasjon 

Innspill fra dialogforumet: 

Kollektiv 

- Det er viktig ikke å være i bakkant når Ringeriksbanen og E16 kommer.   

Det som jobbes fram nå, må sikre at planene for disse prosjektene ikke 

forhindres 

- Når det gjelder planene for Ringeriksbanen hefter det mye usikkerhet, 

men JBV går i gang med planlegging i 2014 – og det er å håpe på at man 

ser noen konturer raskt. 

- Pendlertrafikken dreier seg ikke bare om pendlingen inn mot Oslo- 

området. Pendlings- markeringene vil også være for de som pendler inn 

mot Hønefoss. 

- Det er mange kollektivløsninger som krever store investeringer. Det må 

være realisme i prosjektene – for at ikke alt går i stå. Det er viktig å 

prioritere de prosjektene som tar vekk den største biltrafikken.      

- Mye av det vi ser av løsninger ligger inne i den gamle tenkemåten.  Det 

nye er brua over Petersøya. Det er en god ide å bygge opp knutepunktet i 

sentrum.    

- Departementet har bedt om en KVU. Dette er Ringerikssamfunnets 

sjanse til å få innpass i NTP. Hønefoss i likhet med Tønsberg ligger 

utenfor bymiljøavtalene – de er knyttet til fremtidens byer- og disse 

disponerer over belønningsmidlene sånn det er i dag.  Det jobbes mye 

med dette internt i Statens vegvesen for å se på muligheten for å utvide 

disse. 

- Knutepunktene må fungere. Et godt grep med en kollektivakse mot 

Tolpinrud er bra. 

- Viktig å se til andre steder i verden- og hva man har fått til f.eks 

Botniabanen og  og byen örnskjöldsvik i Sverige 

Gange og sykkel: 
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 Ansvar / frist 

- Sykkel og vinterdrift er et viktig poeng. På vinterstid må det være et 

alternativ til sykkelen 

- Igjen er det viktig å se andre steder. Hva er oppnådd i Trondheim? 

Hvilke tall kan vi hente herfra? 

- Mange steder satses det på oppvarmede fortau for å gjøre sykling og 

gåing attraktivt også om vinteren. 

Veg: 

- Hvordan skal vegstrekningen Nymoen og Eggemoen håndteres? 

Svar:Strekningen må med, men vi påregner å gjøre en partiell studie som kan si 

noe om hvilke trafikale virkninger den vil ha for trafikken inn mot Hønefoss. 

 

Restriksjoner: 

- Det er viktig at næringslivet er med i den diskusjonen. Næringslivet er 

opptatt av funksjonalitet og konkurransekraft. Med restriksjoner 

«konkurranseutsettes» Hønefoss i forhold til Oslo/Bærum. Her må vi 

være i takt med resten av landet. Hva er tålegrensen? 

- Hva med en bonusordning? – å belønne folk for ikke å kjøre gjennom 

byen. Passeringer som ikke er brukt gir bonus. F.eks 20 «gratis-

passeringer årlig. De som bor utenfor Hønefoss bør ikke straffes for å 

bruke byen. Dette vil kunne hindre varehandel. 

- En bom på bruene gir en sentrumsoppfatning rundt Søndre torv, men vi 

må erkjenne at det er en boligkonsentrasjon også på nordsiden. Hvis 

næringsliv er viktig, må man innse at Hønefoss er en langstrakt by. En 

bom vil kunne bety at mye handel vil flyttes til nordsiden. Det er 

proteksjonistisk å verne om sentrum. 

- I Hønefoss er det to tyngdepunkter – en på sørsiden og en på nordsiden. 

Det kan ikke være riktig å bare planlegge for et sentrum. På nordsiden 

bor det like mange som i Haugsbygd. Dette er en struktur som ligger der 

i dag. 

- Det kan være en mulighet med bom – men bare for å kjøre ut. Det må 

ses på helhetsløsninger. Nordsiden og Hvervenkastet er nye 

tyngdepunkter i byen. Å legge til rette for utvikling i andre tyngdepunkt  

kan legge sentrum øde.    

- Det er også viktig å legge til rette for randsoneutvikling. Å revitalisere 

en indre sirkel kan være for snevert. Viktig å se på løsninger både på 

kort og lang sikt. 

Prosjektet tar med alle innspill i det videre arbeidet 

IKKE – PRISSATTE TEMAER 

Gjennomgang av ikke-prissatte temaer, se vedlagt PowerPoint. 

- De ikke-prissatte virkningene er likeverdige med de prissatte, og brukes 

til å rangere konsepter 
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 Ansvar / frist 

 

Innspill fra dialogforumet: 

- Grunnvann vil bli en mangelvare i fremtiden. Dette bør inngå i 

naturressurser 

- Dette er en nyttig oversikt i en kommune som ønsker vekst. Analysen 

bygger stolthet ut i fra verdiene. Dette burde bli presentert på et allmøte 

for å motivere folk i prosessen. I tillegg bidrar det til forståelse for bruk 

av kollektiv fremfor bil. Svar: Denne analysen kan også brukes i de 

neste plannivåene 

 

EVENTUELT 

Møtedatoer våren 2014: 

- 6. februar, klokken 9:00-12:00. Møtet arrangeres i Hole kommune 

- 3. april, klokken 9:00-12:00 

- 12. juni, klokken 9:00-12:00 

 

I etterkant av møtet er dialogforumsmøtene i februar og juni blitt endret: 

 

Møtedatoer for våren 2014:  

- 4. februar, klokken 9:00-12:00. Møtet arrangeres i Hole kommune 

- 3. april, klokken 9:00-12:00, Comfort hotell, Ringerike 

- 18. juni, klokken 9:00-12:00, Comfort hotell, Ringerike 

 

Neste møte 

- 11. desember, klokken 09:00-12:00 på Comfort hotel, Ringerike 

 

 

 


