
 
Statens vegvesen 

 
 
 
Referat 
Dato: 4.2.2014 
Tid: 9:00-12:00 
Referent: Ole Magnus Haug 
 
 
 
 
KVU for transportsystemet i Hønefoss-området – møte i dialogforum 
 
Møte nr: 6/2014 

Sted: Hole herredshus, Samfunnsalen 

Møteleder: Prosjektleder Inger Kammerud 

Til stede:  Hilde Brørby Fivelstad, Kjell B. Hansen, Knut E. Helland, Per Berger, Lars 
Olsen, Torild Hage, Hilde Bendz, Gro R. Solberg, Tore Kaurin, Hans Jan 
Håkonsen, Ole Magnus Haug 

Forfall: Dag Stenersen, Jørgen Moe, Liv Bulling, Morten Eriksrød, Adnan Afzal, Jan 
Erik Gjerdbakken, Reidar Olsen, Olav Uldal 

Kopi til: May-Britt Nordli, Runar Hannevold, Ståle Tangestuen, Tore Isaksen, Anette 
Karlsnes 

 
 
 
 
 
 Ansvar / frist 
AGENDA 

1. Referat fra forrige møte  
2. Status 
3. Trafikkberegninger 

- 0-alternativet 
- Partielle studier 

4. Skisser til konsepter 
5. Ringeriksbanen – oppdragsbrev/mandat for koordinering mellom SVV 

og JBV 
Hvordan berører dette KVU Hønefoss? 
 

 

1. REFERAT FRA SIST MØTE 
- Det har ikke kommet bemerkninger til referatet 

 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Ole Magnus Haug - 40243350 

Vår dato: 6.2.2014 

Vår referanse:  
  
 
 

 
Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen Telefaks: 37 01 98 01 Hensmoveien Statens vegvesen 
Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3516 HØNEFOSS Regnskap 
Postboks 723 Stoa   Båtsfjordveien 18 
4808 Arendal Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 
   Telefon: 78 94 15 50 
   Telefaks: 78 95 33 52 
 



2 
 

 Ansvar / frist 
2. STATUS 

Det ble gitt en gjennomgang av status i prosjektet, se vedlagt PowerPoint 
- Samfunnsmålet gitt av Samferdselsdepartementet er i tråd med 

forslaget til Statens vegvesen: I år 2040 skal transportsystemet i 
regionsenteret Hønefoss være miljøvennlig og effektivt slik at 
Ringeriksregionens konkurransekraft er styrket. 

- Det er ikke gjennomført en egen reisevaneundersøkelse (RVU) med 
tilleggsuttak i Hønefoss. Prosjektet kjenner derfor ikke nåsituasjonen 
i Hønefoss. For neste RVU har BFK bestilt eget uttak for Hønefoss,  

- Sykkelandelen i effektmålene må minimum være 8 %. Dette er 
målsettingen i Nasjonal transportplan. 

- Prosjektet følger fremdriftsplanen 
 

 

3. TRAFIKKBEREGNINGER 
Reisemiddelfordeling, se vedlagt PowerPoint:  

- Det er gjennomført to estimeringer av reisemiddelfordelingen i 
Hønefoss. Sintef har utarbeidet tall med bakgrunn i sammenlignbare 
byer, samt at det foreligger gjennomsnittstall for Norge med unntak 
av de tre største byene.  

- I kollektivandelen inngår reiser med skolebarn  
- Prosjektet har hatt møte med Brakar. I møtet kom det frem at 

bussene må ha 5-6 passasjerer for å kunne være miljøvennlige. Dette 
gjør det vanskelig med en tung satsing på kollektivtransport. 
 

Innspill fra dialogforumet: 
- Tallene er til å kjenne igjen. Busstilbudet oppfattes ikke som 

attraktivt i dag og det må gjøres noe dramatisk med tilbudet. 
- Bussen skal i dag innom hver minste krok, noe som gjør at den 

bruker lang tid. Svar:Brakar ser for seg noen hovedruter i Hønefoss. 
Det er viktig at arealbruken bygger opp om mer kollektivbruk. 

- Hønefoss er bygd for bilen.  
- I dag kjøres det med store busser. Hadde det vært mulig å teste 

minibusser, med plass til 10-15 stykker, som dekker et mindre 
område i stedet? Svar (BFK): Det er dyrt å ha en kombinert 
busspark. Det vil bli satt i gang bestillingstransport i områder hvor 
det ikke er riktig å kjøre tett med busser. Faktorer for å lykkes med 
kollektivtransport fremover er lenger avstand mellom holdeplasser 
og rettere linjer 

 
Transportmodellen: 

- Det er tekniske problemer med den regionale transportmodellen 
- Venter ny godsmatrise i april 
- Ikke stor forskjell mellom beregnet og reell ÅDT 

 
Reisetidregistering: 

- Det er forsinkelser i sentrum nær Hønefoss bru.  
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Trafikk beregninger: 

- Beregninger av ÅDT og kapasitet i 2010 viser anstrengt kapasitet på 
Hønefoss bru 

- I 2024 er det også beregnet anstrengt kapasitet på E16. Ny trase er 
ikke lagt inn 

 
Partielle studier: 

- Det er gjennomført en egen KVU der forbindelsen Nymoen – 
Eggemoen er inne i anbefalingen. Det vil bli gjennomført en partiell 
studie for å avklare om denne strekningen skal inngå i KVU 
Hønefoss. Hvis den påvirker trafikksituasjonen inne i byen, er det 
naturlig at den legges inn i konseptene.  

 
Innspill fra dialogforumet: 

- Gjennomføres det tiltak på fv. 241 hvis strekningen Nymoen – 
Eggemoen er med i konseptene? Svar: I den partielle studien 
undersøkes virkningen på fylkesvegen.  

- «Vesttangenten» er diskutert i 30 år, og kommunen ønsker å få den 
henlagt. Kommunen har gått for et 0+ alternativ. Svar: Konseptene 
må være realistiske hvis de skal bli testet ut. Viktig at kommunen er 
tydelige på om det er aktuelt å gå videre med dette 
løsningselementet. I KVUen er «Vesttangenten» ikke et tiltak for å gi 
mer bilkapasitet, men for å få til en kollektivakse i et 
byutviklingsperspektiv.   

- Antall offentlige parkeringsplasser komme til å synke. I fremtiden 
vil det i hovedsak være private. Svar: Dette vil kunne inngå i shared 
pay faktoren. 

 
4. SKISSER TIL KONSEPTER 

Det ble gitt en gjennomgang av hvert enkelt konsept. På forhånd var det sendt ut 
en beskrivelse av dem.  

- SVV: En forbindelse over Petersøya er foreløpig anslått å koste mellom 
200-400 millioner kroner om den skal være en kryssing dimensjonert for 
kollektiv, 80-160 millioner kroner med kun gang og sykkelkryssing. 
Koblingen over Petersøya med kollektiv er så langt silt ut på grunn av 
lavt passasjergrunnlag og kollektivandel.  
Svar(kommunen): Kommunen ønsket seg denne brua i 2008 siden den 
viste seg å gi god effekt. 
Svar(SVV): Ifm arbeidet med kommundelplanen i 2008, ble ei bru over 
Petersøya vurdert som et tiltak for å øke kapasiteten for bil i sentrum, i 
KVUen vurderer vi løsningen som et kollektivtiltak .  
Svar (SVV):Viktig at SVV ikke kommer i en situasjon der vi tar ut tiltak 
som kommunen gjerne vil ha vurdert. Vi tar tiltaket inn og utreder en 
ren kollektivbru over Petersøya. 

- Hvordan er koblingen mot ny E16? I dag har er det to alternativer for 
kobling. I tillegg bør man se på Ve-krysset. Svar: Prosjektet kan ikke 
legge inn annet enn dagens situasjon, eller tiltak som har bevilgning. I 
dag er eventuell ny tilkobling en usikkerhet som vil bli omtalt. 

- Det forgår en planprosess for Krakstadmarka. Kommunen synes det er 
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 Ansvar / frist 
greit med gang- og sykkelkryssing, mens Statens vegvesen mener det 
må være bilveg. Svar: Det må lønne seg å være syklist eller gående. Det 
kan gjøres ved at bilisten må kjøre omveg. Vi kjenner ikke detaljene i 
denne planen, men det er viktig at Statens vegvesen er samkjørte. 

- Viktig å bemerke at pendlerparkeringene også kan fungere som 
innfartsparkeringer 

- K4, Miljøaksekonseptet: Statens vegvesen er i gang med å tegne ut 
mulighet for elvekrysning mellom sentrum og nordsiden. Dette er et 
sårbart område og vil muligens få konsekvenser for eksisterende 
bebyggelse 

- K5, Ringveg øst: Denne ideen er forkastet pga høy kostnad/store 
tekniske vanskeligheter med å få bygget en veg i et utfordrende terreng. 
Svar(kommunen): «Vesttangenten» var også veldig dyr. Velger man bort 
det ene tiltaket så bør man også velge bort det andre hvis det avhenger 
av kostnadene 
Svar(SVV): I tillegg til kostnader ser vi at konseptet ikke vil oppfylle 
målet om mindre bilbruk, fordi tiltaket er et rent vegtiltak som vil gi økt 
kapasitet for bil. Vi tror mer på en videre utvikling av fv. 241 i stedet. 
Man kunne eventuelt sett på en ringløsning som går enda lengre ut, men 
da møter man nesten på eksisterende fylkesveg. Konklusjonen er at vi 
ikke går videre med dette alternativet. 

- Ligger E16 for langt unna byen, den var ment for å avlaste byen som en 
omkjøringsvei? Svar: Med forkortning Nymoen- Eggemoen vil man 
kanskje få flere til å kjøre rundt Hønefoss, enn de som velger å kjøre 
gjennom Hønefoss i dag eller bruker fv.241.  

- Det er utviklet mange spennende konsepter som tegner ulike løsninger 
 

5. RINGERIKSBANEN 
Oppdragsbrevet og mandatet for koordinering mellom Statens vegvesen og 
Jernbaneverket ble sendt ut i forkant av møtet. 

- Prosjektplanen for Ringeriksbanen skal oversendes til 
Samferdselsdepartementet 1. februar. Innen 15. juni skal grenseflatene 
mellom E16 og Ringeriksbanen være avklart. Forprosjektet skal være 
ferdig innen oktober i år.  

- I kritiske punkter må veg og bane gå i samme trase. I disse punktene vil 
jernbanelinjen være styrende pga sammenhengen mellom kurvatur og 
hastighet 

- Plassering av stasjonsområdet er usikkert. Tidligere forslag har vært 
Tolpinrud eller eksisterende stasjonsområde. Plasseringen kan få 
betydning for retningen i byutviklingen. Nytt stasjonsområde vil gi et 
nytt pendlingsomland. Akseptabel pendlingstid anses å utgjøre 1 time. 

- Hvordan tas de ulike scenariene opp i KVU som skal leveres i 
desember? Svar: Gjennom Metode 21 der KVUen er en case for å se på 
scenariometodikk, er ikke intensjonen å vurdere nye utviklingsretninger 
for byen, men å vurdere konseptene slik at de ikke hindrer en videre 
utvikling i en mulig framtidssituasjon som er beskrevet i scenariet 

 
Diskusjon om hvordan dette berører KVU Hønefoss: 

- Det er viktig med en KVU som tar med seg usikkerhetselementene. Det 
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har blitt ventet lenge på en KVU, men den bør ta opp i seg flere signaler 
slik at det blir gjort vurderinger. 

- Det vil tegne seg ut noen løsninger frem til sommeren. KVUen kan 
fortsette utredningen, men være avventende frem til juni. På dette 
tidspunktet kan status igjen vurderes. 

- KVUen handler om Hønefoss by, men påvirkes også av 
omkringliggende prosjekter.  

- Det kan gjøres en jobb internt i byen for så å trekke seg utover. De to 
alternativene på E16, samt Ve-krysset kan være utgangspunkt for ulike 
scenarier. Jernbanen vil være styrende for utviklingen og være med å 
løfte Ringerike. Et stasjonsområde tett på byen vil gjøre at det skjer en 
oppblomstring. Et jernbaneområde på Tolpinrud må kobles til E16. 

- Når vil en vite mer om plassering av stasjonsområdet? Svar (JBV): Kan 
ikke svare på dette ennå, men ut fra framdriftsplan for forprosjektet vil 
det kunne tegne seg noe i løpet av sommeren.  

- Det er gjort en analyse for kobling av E16 til Hønefoss by. I rapporten 
kommer det frem at koblingspunktet har begrenset påvirkning for 
trafikken i sentrum, fordi trafikkbelastningen i Hønefoss i hovedsak er 
lokalt skapt. Svar (kommunen): Rapporten til Rambøll har også en 
annen konklusjon. Svar (SVV): Det er riktig at innfartsvegene vil få mer 
belastning, og det blir en ulik fordeling alt etter hvilken innkjøring som 
velges. Svar(kommunen): Ringerike kommune går inn for Hvervenkastet 
som hovedinnfartsåre.  

- KVUen vil stå sterkere hvis den fanger opp E16 og Ringeriksbanen. 
Hvis ikke må den oppdateres. 

- Vil KVUen ta høyde for potensiell befolkningsvekst i forhold til 
jernbane? Svar: Det er mulig å legge inn en høyere vekst. I tillegg kan 
det være en omfordeling i grunnkretsene, men dette er en krevende 
oppgave som gir behov for en diskusjon.  

- Hvilken betydning Ringeriksbanen og E16 skal ha i KVUen får 
betydning for ressursinnsatsen til Statens vegvesen. Dumt å legge mye 
penger i noe som kan være bortkastet. Dette kan gi en forsinkelse i 
forhold til leveransetidspunkt. 

 
Konklusjon: 

- Dialogforumet er enige om at KVUen jobber videre med interne 
oppgaver, men at det eksternt er en time-out frem til 15. juni. Det  
avventes å jobbe videre med konseptene til det foreligger en avklaring 
for et stasjonsområde. SVV tar beslutningen i Dialogforum opp med 
Vegdirektoratet 
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