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AGENDA 
1. Statusoppdatering 
2. Presentasjon av resultater 

 ROS-analyse 
 Trafikale virkninger  
 Følsomhetsberegninger 
 Prissatte virkninger  
 Ikke prissatte virkninger 

3. Videre framdrift 

 

1.  STATUSOPPDATERING 
- KVU rapporten vil ikke bli levert før etter 31. januar. På den måten kan 

konklusjonen basere seg på det arbeidet som er gjort med 
Ringeriksbanen og E16. 

- Siden forrige dialogforumsmøte har det blitt arbeidet videre med 
analysene av konseptene. 
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2. PRESENTASJON AV RESULTATER 
ROS-ANALYSE 

- Det har blitt gjennomført et ROS-verksted med fagfolk på 
trafikksikkerhet (TS) og i fra kommunen. Verkstedet var to delt, og 
bestod av samfunnssikkerhet og TS.  

- Trafikksikkerhet: Trafikkmengden er avgjørende for 
trafikksikkerheten. I analysen har det blitt sett på fordeler (+) og 
ulemper (-) av tiltak. I tillegg har det blitt vurdert om tiltaket ikke gir 
noen endring (0). Vurderingene har blitt gjort for ulike risikofaktorer. 
På bakgrunn av denne analysen har det blitt gjort en rangering av 
konseptene, og K4 kom best ut. 
Innspill: Det er viktig å omtale fv. 241 siden den vil få en større 
belastning og bli et utrygt område 

- Samfunnssikkerhet: Tiltakene i konseptene ble vurdert etter 
sikkerhetskritiske forhold, og etter på rangert. K4 kom best ut av 
konseptene. 

TRAFIKALE VIRKNINGER 
- Virkningene av gang- og sykkeltiltak fremkommer ikke på en god måte i 

modellen. Det er derfor gjort tilleggs vurderinger av potensiale for 
gående og syklende samt helsegevinst.  

- Det vil bli gjennomført beregninger som undersøker virkningen av 
Nymoen – Eggemoen sammen med konseptene K2 og K3 

- Innspill fra dialogforum: 
- Hvordan har effektmålene blitt satt? Svar: Effektmålene kommer i fra 

behovsanalysen og har blitt tallfestet ut i fra potensial og nasjonale 
føringer 

- I et 30-års perspektiv er både Ringeriksbanen og E16 bygget. Hvordan 
er økt befolking tatt inn i arbeidet? Svar: I K0 inngår kun prosjekter som 
har bevilgning. Det vil bli gjennomført følsomhetsberegninger for å 
undersøke robustheten til konseptene med tanke på økt befolkning. I 
dette arbeidet benyttes forutsetningene fra prosjektet 
Ringeriksbanen/E16. 

- Blir det kapasitetsproblemer ved økt belastning på E16? Svar: Det er 
ikke gjort noen vurderinger av dette. 

- Restriksjoner kan føre til utbygning i randsonen og at sentrum forflyttes 
Svar: Det er lagt inn restriksjoner i konseptene, men det er viktig å finne 
et nivå som ikke utarmer eksisterende sentrum. 
 

FØLSOMHETSBEREGNINGER 
- Innspill fra dialogforum: 
- I tillegg til Ve, Styggedalen og Tolpinrud er også Hvervenmoen med i 

utredningen av stasjonsområder 
- Trafikkmønsteret vil endres i forhold til plassering av stasjonsområdet 

og anslagspunkt for E16 
- Rådmannen har i brev til prosjektet presisert at ulike 

stasjonsplasseringer må fanges opp i KVUen. Svar: Kan ikke avslutte 
prosjektet før dette er vurdert. 
 

 



3 
 

 Ansvar / frist 

PRISSATTE VIRKNINGER 
- Konseptene med restriksjoner får høy negativ trafikantnytte. K1 får 

negativ trafikantnytte siden hastigheten gjennom sentrum reduseres. 
- Når konseptene skal vurderes må det tas utgangspunkt i netto nytte.  
- Den samfunnsøkonomiske helsegevinsten ved gåing og sykling er 

henholdsvis 52 og 26 kroner per kilometer. Disse tallene er hentet fra 
Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser.  
 

IKKE PRISSATTE VIRKNINGER 
- De ikke prissatte virkningene ble lagt frem i forrige dialogforumsmøte, 

men det har siden blitt gjort noen endringer. Disse er at faseinndelingen 
har blitt fjernet og det vurderes små endringer for enkelt temaer. I tillegg 
vil det inngå en vurdering av sykkel samt muligens regionale virkninger.  

- Videre ble det lagt opp til en diskusjon om de regionale virkningene av 
konseptene, og under presenteres innspillene:  

- Hensikten med fremtidens byer er å endre transportmidler og unngå 
byspredning. Dette gjør at utvikling i Hønefoss må forholde seg til 
bygrensen slik den er i dag. 

- Restriksjoner gjennomføres for å endre transportmidler, men kan også 
føre til nye kjøremønstre. I tillegg er det viktig å finne det rette balanse 
punktet. 

- Flere av konseptene tilrettelegger for utvikling av bolig, handel og 
næring i sentrum. Adferden i en mindre innenlands bykommune tilsier at 
folk ikke vil kjøre buss til sentrum. Dette vil kunne gjøre at handel og 
næring utvikler seg i randsonen som følge av enkel biladkomst og gratis 
parkering. Dette finnes det mange eksempler på i andre norske byer. Det 
skulle ikke være behov for å gjøre det vanskelig å komme til sentrum 
hvis en ønsker en levende by.  

- Byplanleggerne i Hønefoss ser ikke at byfortetting kan bli en utfordring. 
En stasjonsplassering på utsiden av byen kan føre til at det må 
planlegges for nye bydeler. Kan ikke se at konseptene er i konflikt med 
denne typen scenarier.    

- Dette ligner mye på Buskerudbyen. Det som oppleves i Drammen er at 
målsetningene ikke blir oppnådd, noe som er en erfaring det advares 
mot. Det er vanskelig å få til en nedgang i bilbruk samtidig som det er 
befolkningsvekst. Antallet busspassasjerer skal dobles, men det er i 
virkeligheten færre som benytter bussen. Dette gjør det viktig å være 
realistisk i planleggingen. Kravet om bompengefinansiering er tatt bort. 

- Det er riktig at kvaliteten i bypakker ikke måles opp i mot restriktive 
tiltak, men målene ligger der fortsatt 

- Til sammenligning med Drammen har Hønefoss småskala utfordringer, 
men noen problemstillinger ligner. Tiltaket Nymoen – Eggemoen vil 
avlaste sentrum svært mye. Er det noe som er til hinder for å lage 
konsepter som utvikler seg i flere steg. På denne måten legger 
konseptene til rette for en utvikling som er nærmere virkeligheten.  

- Hønefoss er en regionhovedstad, og det er et stykke til nærmeste senter i 
Drammen og Sandvika. Ringerike er en stor kommune i utstrekning og 
kundene vil komme fra steder uten kollektivtilbud. Det er viktig å tenke 
på hvordan de vil bevege seg. 



4 
 

 Ansvar / frist 

- Hovedproblemet med trafikken i Hønefoss er at interntrafikken kjører på 
en 5-6 kilometer lang lenke. Det kan ikke kun tenkes utvikling rundt 
Søndre torg, men også ekspansjon av nordre bydel. Som konsepter er 
forslagene innfor det som skal til for å få gode samferdselsløsninger.  

- Det vil ta tid før Ringerikingene venner seg til å ta bussen til sentrum. 
Atferdsendring er krevende å ta opp i seg. 

- Det er viktig å tenke robusthet i forhold til den utviklingen kommunen 
ønsker seg. Skal tiltakene finansieres er det nesten et absolutt krav om 
restriksjoner og de har en restriktiv effekt. 

- Konseptene tilfredsstiller en ønskelig byutvikling 
- Nymoen – Eggemoen er en jokker i forhold til utvikling i Hønefoss. Når 

departementet har satt i gang planlegging må det tas utgangspunkt i at 
pengene kommer. I så fall må rammene i NTP økes. 

- I K0 og K1 gjøres det små tiltak som ikke kommer godt ut i forhold til 
byutvikling. K2 og K3 legger til rette for en positiv byutvikling. I tillegg 
må det vurderes hvor mye det skal strammes inn med restriksjoner. K4 
kommer litt dårligere ut siden det blir press på arealene utenfor byen. En 
kombinasjon av K2 og K3 kan være gunstig. 

- Ringerike er en bykommune, og byen er større på grunn av satellittene. 
Dette gjør sirkelen rundt sentrum større. 

- Trafikksystemet må bygge opp under stasjonsplasseringen siden folk vil 
pendle inn og ut. Det må derfor være en sammenheng mellom tog og 
interntransport i Hønefoss. Dagens buss system må forsterkes og det må 
være gode valg muligheter for å komme til stasjonen. 
Sentrumskonseptet legger bedre til rette for dette. Det foreligger rapport 
fra Asplan Viak om stasjonsplassering. 

- Utviklingen av Hønefoss vil endres om det etableres stasjon på 
Tolpinrud. Ny stasjonsplassering vil kunne føre til at byen vokser i 
andre områder og at det ikke kun genereres trafikk i sentrum. 

- Konseptene gir bedre samferdselsløsninger, styrker byen og konkurranse 
evnen 

3. VIDERE FRAMDRIFT 
- Frem i mot jul ferdigstilles i størst mulig grad hovedrapporten og 

delrapporter. På nyåret vil det jobbes med anbefalingen. Anbefalingen er 
en intern prosess, men det ønskes en tett dialog frem i mot dette. 

- Det vil også  bli gjennomført følsomhetsberegninger som baserer seg på 
vurderingene fra Ringeriksbanen/E16. KVUen tar sikte på leveranse i 
februar, men det tas forbehold om endringer. 

- Videre vil KVUen bli sendt på høring, og dette vil skje parallelt med 
KS1. I denne perioden vil det bli stille fra prosjektet. 

 

4. EVENTUELT 
- Ringerike kommune, ved Gunnar Hallsteinsen, la frem kommunen sin 

vurdering av barriere virkninger fra en indre omkjøringsveg (K2). Den 
indre omkjøringsvegen vil følge jernbanen på deler av strekningen og på 
den måten ikke skape noen ny barriere i byen. I tillegg flytter den trafikk 
slik at sentrum kan utvikles mot elven. 

- Hallsteinsen presenterte i tillegg et innspill om hvordan Hønefoss kan se 
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ut i fremtiden. Innspillet er en gave fra Sparebankstiftelsen til 
kommunen. Sentralt i planen som ble fremlagt var Vesttangenten, og at 
eksisterende gate gjennom sentrum skulle ha prioritet for gange, sykkel 
og kollektiv. 
Innspill: Det var enighet i dialogforum om at den fremlagte skissen kan 
betraktes som en variant av konsept K3. 

 


