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KVU for en eventuell Ringerikspakke - oppstartsmøte 
 
Møte nr: 1/2012 

Sted: Fylkeshuset, Biskopsrud 

Møteleder: Morten Eriksrød 

Til stede: Morten Eriksrød, Ulf Haraldsen, Kjell Inge Danvik, Gunnar Lien, Dagfinn 
Fløystad, Hans Jan Håkonsen, Heming Herdlevær, Hilde Brørby Fivelstad, 
Wenche Grinderud, Lars Olsen, Trond Johansen, Gro R. Solberg, Lars Rugtvedt,  
Inger Kammerud, Stine Mari Haaland 
 

Forfall: May-Britt Nordli, Kjell B.Hansen, Ståle Tangestuen, Per Berger, Runar 
Hannevold, Olav Uldal, Liv Bulling, Anette Karlsnes 

  

 
 

 
 Ansvar / frist 
01/1 Velkommen v/Morten Eriksrød, Fylkesordfører 
 
Morten Eriksrød ønsket velkommen. Eriksrød innledet med viktigheten av en 
satsning på utvikling av kommunikasjon og samferdsel i Ringeriksregionen. Det 
har vært en stor satsning på Buskerudbyen og nå er det viktig å få med 
Ringeriksregionen som en del av regionsutviklingen i Buskerud.  
 

 

02/1 Bakgrunnen for møtet v/Gro Ryghseter Solberg, Samferdselssjef 
Buskerud fylkeskommune 
 
Solberg innledet med bakgrunnen for konseptvalgutredningen (KVU) (se 
vedlagte presentasjon – vedlegg 1).  Bakgrunnen for KVU arbeidet er 
transportutfordringer i og rundt Hønefoss. Fylkesveg (fv.) 35 går gjennom byen 
og har høy trafikk. Det foreligger i dag ingen planer for vegen og 
trafikkavviklingen, noe som også gir en negativ konsekvens for 
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 Ansvar / frist 
næringsutviklingen i byen. Ringerike kommune har jobbet med en 
kommunedelplan for et nytt hovedvegsystem gjennom Hønefoss som ble 
behandlet i 2008. Her ble det gjort vedtak om å gå videre med alternativ 0+, en 
utvikling av eksisterende veg. Dette var da et samarbeidsprosjekt med Statens 
vegvesen (svv) som den gang var vegeier. Fram til 2010 var vegen en riksveg. 
Ved forvaltningsreformen i 2010,fikk vegen status som fylkesveg 
 
I februar 2010 var det et møte med administrasjonen i Ringerike kommune og 
Buskerud fylkeskommune (bfk). Bfk ønsket å tenke helhetlig og se kollektiv, 
gang-, sykkelveg og biltrafikk i sammenheng. Svv fikk i oppdrag å utarbeide et 
notat på dette. I mars 2010 ble Ringerikspakken drøftet. September samme år 
ble KVU drøftet i Samferdselsdepartementet. I desember 2010 ble det gjort 
vedtak om KVU prosess.  
 
Bfk vil gå inn for å få utført dette arbeidet da de ser det er byutfordringer i 
fylket vårt, og påpeker at dette er en god start på arbeid i riktig retning. 
 
03/1 Informasjon om KVU v/ Inger Kammerud 
 
Inger Kammerud som er prosjektleder for arbeidet med konseptvalgutredningen 
orienterte om KVU arbeidet.  (Se vedlagt presentasjon- vedlegg 2).   
 
KVU er et oppdrag vi skal utføre på vegne av staten. KVU er blant annet aktuelt 
i byområder der man ser for seg trafikantbetaling som et virkemiddel.  KVU er 
en statlig, faglig utredning etter fastlagt metodikk som kommer FØR 
planlegging etter plan- og bygningsloven.  
 
En KVU skal munne ut i et anbefalt konsept (en prinsipiell løsning). KVU 
danner grunnlaget for å etablere en bypakke senere. 
 
Firetrinnsprinsippet er en metodikk for å brette ut et mulighetsrom for 
eventuelle tiltak; fra tiltak som kan påvirke transportbehovet i distriktet til 
utvikling av det systemet som er i dag, og eventuell nybygging. Kommunen har 
ansvaret for arealplanleggingen. Arealbruken er en viktig premiss for 
utviklingen av transportsystemet. 
 
Geografisk avgrensning og grensnittet mot andre prosjekter  
I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet er formuleringen at man skal 
gjøre en utredning av de trafikale forhold i Hønefoss.  
 
Kommentarer: 

- Det er tett kontakt mellom de tre kommunene som er representert på 
møtet, og det er naturlig å tenke Hønefoss inkludert ringvegsystemet 
rundt som den geografiske avgrensningen. Koplingen mellom 
kommunene i Ringeriksregionen er viktig.  

- Det er viktig å se til ny E 16 og trasevalg. Hvor ser man for seg 
koplingen mellom E16 og Hønefoss? Dette har ikke vært oppe til 
politisk behandling, og det er viktig for det videre arbeidet at dette 
defineres og blir politisk forankret. 
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 Ansvar / frist 
- Ringeriksbanen er en premiss i dette arbeidet. Det kan ikke lages en 

KVU uten at Ringeriksbanen er en del av løsningen 
- Det som kan være en diskusjon er hvor stasjonsområdet skal ligge. Her 

verserer det til nå to ulike alternativer 
Svar:  
Vi tar med oss innspillene. Prosjektet vil nå i samarbeid med Vegdirektoratet 
lage en prosjektplan 
 
Organisering (se vedlegg 2): 
Gjennom deltakelse i et dialogforum og prosjektgruppe har kommunen og 
fylkeskommunen mulighet for medvirkning i KVU-arbeidet.     

 
 Det er viktig å få kartlagt på hvilken måte kommunene og fylkeskommunen 
ønsker å delta inn i prosjektgruppen. Påvirkningskraften er stor i denne gruppen, 
men det krever at kommunen/fylkeskommunen har personer med 
arbeidskapasitet, altså tid og ressurser, til å jobbe med KVU.  
 
Kommentarer: 

-  Vi(Fylkeskommunen og kommunene) ønsker å delta aktivt inn i 
prosjektgruppen. Det er viktig for oss å kunne bidra både med den 
kunnskapen vi har, men også få påvirkningsmulighet.    

 
Svar:  
Kommunene og fylkeskommunen vil få en skriftlig invitasjon over nyttår der de 
blir bedt om å komme med konkrete navn.  
 
04/1 Prosess, framdrift og medvirkning v/Inger Kammerud 
 
Det ble redegjort for prosessen fremover (se vedlegg 2).  
 
Kommentarer: 

- Hvordan henger dette sammen med NTP- løpet og finansieringen av 
tiltakene i bypakken? 

Svar: 
KVU er ikke en finansieringsplan. Når det gjelder konkrete muligheter for 
finansiering av bypakken, så vil det i en forlengelse av KVU- arbeidet være 
naturlig å gjennomføre en «mulighetsstudie» der en utreder grunnlaget for 
trafikantbetaling. Trafikantbetaling vil være et av elementene som danner 
grunnlaget for finansiering av en bypakke. KVUen vil kunne være klar før 
neste NTP 2018-2027. 
 
Medvirkning 
Ideverkstedene er et sentralt element i KVU- arbeidet og en viktig arena for 
innspill fra de ulike interessentene. Det vil i denne sammenheng også lages en 
egen kommunikasjonsplan og nettside hvor en kan følge KVU-arbeidet.  
Ideverksted blir sannsynligvis en dato i april.   
 
Fremdrift 
Et KVU arbeid tar normal sett 2 år. Det tilsier at vi leverer en ferdig KVU -
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 Ansvar / frist 
rapport til Vegdirektoratet 4. kvartal 2014.  
 
Kommentar: 

- Dette er langt fram i tid. Vi i kommunene er veldig utålmodige 
 
Svar: 
Erfaringsmessig for å få en god rapport med de beregninger og vurderinger som 
skal gjøres, vil 2 år være helt realistisk.  
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