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ettersyn  
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EVENTUELT 

Ringerike kommune, 04.03.2015 

 

JOHN BAKKEN 

LEDER 



   

 Sak 1/15 

 Side 2   

 

 

  

Godkjennelse av møte møteprotokoll – Møte 02.12.2014 

Arkivsaksnr.: 15/1884   Arkiv:   

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Trafikkrådet 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

 



   

 Sak 2/15 

 Side 3   

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig ettersyn  

 

Arkivsaksnr.: 14/1924   Arkiv: 141  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

208/14 Formannskapet 02.12.2014 

/ Inkluderings- og integreringsråd  

6/15 Råd for funksjonshemmede 03.03.2015 

2/15 Trafikkrådet 10.03.2015 

2/15 Ungdomsrådet 10.02.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Sammendrag 
Viser til vedlagte høringsdokumenter.  

 

Vedlegg 
0. Høringsbrev med vedlegg:  

1. Saksprotokoll fra formannskapets behandling 02.12.2014 sak 208/14 

2. Saksframlegg til formannskapets behandling datert 18.11.2014 

3. Kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast 

4. * Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel 

5. * Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014 

6. * Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014 

 

Lenker 
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan  

 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



  Sak 2/15 

 

 Side 4   

 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen  

saksbehandler: Guro Skinnes 

 

 

 

 



   

 Sak 3/15 

 Side 5   

 

 

Skolevei Monserud  

 

Arkivsaksnr.: 15/1498   Arkiv: Q10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Trafikkrådet 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

 

leder: Roger Sørslett 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 

 



   

 Sak 4/15 

 Side 6   

 

 

Vegkryss - Øvre veien gård  

 

Arkivsaksnr.: 15/439   Arkiv: Q14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Trafikkrådet 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

 

 

 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 

 



   

 Sak 5/15 

 Side 7   

 

 

Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

Arkivsaksnr.: 14/2951   Arkiv: Q10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/14 Trafikkrådet 02.12.2014 

5/15 Trafikkrådet 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

Sammendrag 
Oppfølgingssak fra tidligere møter i trafikkrådet. 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 

 



   

 Sak 6/15 

 Side 8   

 

 

Trafikksituasjonen i Åsbygda  

 

Arkivsaksnr.: 14/2955   Arkiv: Q10  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  

6/15 Trafikkrådet 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

Sammendrag 
Saken ble vedtatt utsatt på Trafikkrådets møte 2.des. 2014 i påvente av redegjørelse fra 

Statens vegvesen. 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 

 



   

 Sak 7/15 

 Side 9   

 

 

Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 

Arkivsaksnr.: 14/2936   Arkiv: Q37  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/14 Trafikkrådet 02.12.2014 

/ Trafikkrådet  

7/15 Trafikkrådet 10.03.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

 

leder: Roger Sørslett 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Inkluderings- og integreringsråd 

Råd for funksjonshemmede 

Trafikkrådet 

Ungdomsrådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1924-8   Arkiv: 141  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - høring og offentlig 

ettersyn  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Sammendrag 
Viser til vedlagte høringsdokumenter.  

 

Vedlegg 
0. Høringsbrev med vedlegg:  

1. Saksprotokoll fra formannskapets behandling 02.12.2014 sak 208/14 

2. Saksframlegg til formannskapets behandling datert 18.11.2014 

3. Kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast 

4. * Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel 

5. * Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014 

6. * Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014 

 

Lenker 
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan  

 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.12.2014 



 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen  

saksbehandler: Guro Skinnes 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
 
Iht. liste  
 
 
  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1924-7 6304/14 141  10.12.2014 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - VARSEL OM HØRING OG 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune sendes nå ut på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Høringsfristen er satt 
til 9. februar 2015. Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument for 
perioden 2015 til 2030, og inneholder forslag til både mål, visjon og slagord.  
Vi ønsker tilbakemeldinger og synspunkter på hele forslaget til samfunnsdel.  
 
Formannskapets vedtak 
Formannskapet behandla saken 02.12.2014, sak 208/14, og fattet følgende vedtak:  

1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden 2015-

2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 

11-14. 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.  

3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt 

i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.  

4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et 

visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.  

 
Endringer foreslått ved formannskapets behandling 
I formannskapet ble det fremmet flere forslag til konkrete endringer i rådmannens forslag til 
samfunnsdel. Det ble enighet om at disse blir tatt inn i høringsbrevet.  

Senterpartiets representant Hans-Petter Aasen foreslo følgende endringer:  

- Kapittel 3.7 om kommunereform utgår.  
- Tillegg til punkt 1d side 16 om prioriterte lokalsamfunn: Den prosentvise fordelingen 

skal ikke være til hinder for bærekraftige utbygginger også andre steder i kommunen.  
- Punkt 2b side 17 om jordvern endres til: Praktisere et sterkt jordvern.  
- Punkt 2e side 17 endres til: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men 

bør være i tilknytning til eksisterende boligklynger og må ikke komme i konflikt med 

jordvernet.  
 
Solidaritetslistas representant Einar Zwaig foreslo følgende endringer:  

- I punkt 1j på side 16 strykes følgende setning: Boligutvikling skal skje i områder med 

gangavstand til sentrum og i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud.  
- I punkt 2d side 17 strykes deling av eiendommer, slik at punktet blir som følger:  

En restriktiv holdning til boligbygging i store sammenhengende LNF-områder.  
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Uttalelser 
Frist for å gi uttalelser er 09.02.2015. Uttalelser sendes på e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til:  
Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss. 
 
Saksdokumenter 
Saksdokumenter følger vedlagt til regionale myndigheter og e-postmottakere. Saksdokumenter 
er tilgjengelig på www.ringerike.kommune.no/kommuneplan og på Servicetorget. På nettsiden 
ligger også planprogram, planstrategi og andre grunnlagsdokumenter.  

1. Saksprotokoll fra formannskapets behandling 02.12.2014 sak 208/14 
2. Saksframlegg til formannskapets behandling datert 18.11.2014 
3. Kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast 
4. Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel 
5. Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014 
6. Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014 

 
 
Saksbehandler svarer gjerne på spørsmål. 

 

 

 

Med hilsen 
 
Guro Skinnes 
Saksbehandler 
Tlf: 95 96 84 80 
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Adressater 

Nabokommuner 

Søndre land kommune epost@sondre-land.kommune.no 

Gran kommune postmottak@gran.kommune.no  

Jevnaker kommune postmottak@jevnaker.kommune.no  

Lunner kommune post@lunner.kommune.no  

Oslo kommune Rådhuset, 0037 Oslo 
Bærum kommune post@baerum.kommune.no  

Hole kommune postmottak@hole.kommune.no  

Modum kommune post@modum.kommune.no  

Krødsherad kommune krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no  

Flå kommune postmottak@flaa.kommune.no  

Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no  

Overordna myndigheter 

Tunsberg bispedømmeråd tunsberg.bdr@kirken.no  

Direktoratet for mineralforvaltning mail@dirmin.no  

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  postmottak@dsb.no  

Forsvarsbygg servicesenter@forsvarsbygg.no  

Fylkesmannen i Buskerud, kommunal 
samordningsenhet postmottak@fmbu.no 

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen  postmottak@bfk.no 

Mattilsynet, distriktskontoret for Hadeland og 
Ringerike  postmottak@mattilsynet.no  

Nordre Buskerud politidistrikt  nordre.buskerud@politiet.no 

Luftfartstilsynet postmottak@caa.no 
Jernbaneverket, region vest  postmottak@jbv.no 

Norges vassdrags- og energidirektorat rs@nve.no  

Statens vegvesen, region sør  firmapost-sor@vegvesen.no 

Norges geologiske undersøkelse                  ngu@ngu.no  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
 
Organisasjoner  

Ringerike NæringsForum  post@rnf.no  

Ringerike Utvikling  post@ringerike-utvikling.no  

Fortidsminneforeningen lokallag Ringerike  
hekvamm@online.no  og 
knutridderhus@gmail.com 

Ringerike Musikkråd v/Steinar Braaten  Vaagaard, 3515 Hønefoss 
Naturvernforbundet i Buskerud c/o Thor Erik Jelstad Søyaveien , 3340 Åmot 
Ringerike Turistforening  rt@ringerikes-turistforening.no  

Syklistenes landsforening v/Reidar Olsen Livvn 24, 3513 Hønefoss 
Forum for Natur og Friluftsliv - Buskerud Pb 305 Bragernes, 3001 Drammen 
Ringerike idrettsråd v/Bjørn Marseth buskerud@fnf-nett.no  

Ringerike o-lag v/Morten Dåsnes m-daasne@online.no  

Ringerike kirkelige fellesråd v/kirkevergen  kirkeverge@ringerike.kirken.no 
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Oslo og Omland friluftsråd Storgata 28, Pb. 8896, Youngstorget, 0028 Oslo 
Petersøyas venner v/ Hans Bergan Schjongsgt. 8, 3510 Hønefoss 
Sokna Utvikling v/Astrid Berg Langvandsbråten ar-langv@online.no  

Hallingby Vel  runavold@online.no  

Nes vel og bygdeutviklingslag v/Anders H. Holthe ahe-ho@online.no  

Heradsbygdakomiteen v/ Atle Olav Ljåstad atlelja@gmail.com 

Ask Utvikling v/ Anders Lerberg Kopstad Sandakerveien 422, 3519 Hønefoss 
Tyristrand Landsbyforening v/ Vigdis Jægersborg vigdis.jagersborg@ringerike.kommune.no 

Haugsbygd idrettsforening v/Øystein Olsen oyo@tekna.no  

Åsa vel v/ Rønnaug Nordby Smørås 
 

Nordbyveien 48, 3512 Hønefoss 
 

Internt i Ringerike kommune  

Kommunalsjef tekniske tjenester Knut.e.helland@ringerike.kommune.no  
Kommunalsjef helse, omsorg og velferd christine.myhre.brathen@ringerike.kommune.no  

Kommunalsjef oppvekst og kultur  Magnar.Agotnes@ringerike.kommune.no  
Kommunalsjef oppvekst og kultur  marianne.mortensen@ringerike.kommune.no  
Kommunalsjef økonomi gyrid.lovli@ringerike.kommune.no 

Brann og redning tollef.uppstad.buttingsrud@ringerike.kommune.no 

Tekniske tjenester  asle.aker@ringerike.kommune.no  

Byggesakskontoret  arne.hellum@ringerike.kommune.no  
Oppmålingskontoret  einar.brinch@ringerike.kommune.no 

Landbrukskontoret  heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

Forurensningsmyndigheten  astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 
Miljørettet helsevern  unni.suther@ringerike.kommune.no  

Barnerepresentanten  geir.svingheim@ringerike.kommune.no  
Ungdomsrådet sekretariat@ringerike.kommune.no 

Eldrerådet sekretariat@ringerike.kommune.no 

Trafikkrådet sekretariat@ringerike.kommune.no 

Kommunalt råd for funksjonshemmede  sekretariat@ringerike.kommune.no 

Rådmann Tore Isaksen tore.isaksen@ringerike.kommune.no  

Regionkoordinator Lars Olsen  lars.kr.olsen@ringerike.kommune.no  
Kulturtjenesten kari.gustavson@ringerike.kommune.no  

Kommunikasjonsrådgiver mats.oieren@ringerike.kommune.no  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1924-5  Arkiv: 141  

 

Sak: 208/14 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden 2015-

2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 

11-14. 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.  

3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt 

i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.  

4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et 

visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.  

 
 

Behandling i Formannskapet 02.12.2014: 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

 

«Tillegg pkt 1 

  

Med følgende endringer: 

  

-          Pkt 3.7 utgår 

-          Tillegg s 16 pkt 1d: Den prosentvise fordelingen skal ikke være til hinder for 

bærekraftige utbygginger også andre steder i kommunen. 

-          Tillegg s. 17 pkt 2b endres til: Praktisere et sterkt jordvern. 

-          Pkt 2e s 17 endres til: Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder kan gis, men bør 

være i tilknytning til eksisterende boligklynger og må ikke komme i konflikt med 

jordvernet. « 

 

Forslag fra Einar Zwaig (Sol): 

 

1. «Pkt. 5.1. j (s. 16)  2. setning strykes. 

2. Punkt 2 d:  Stryker ….. deling av eiendommer og…. 

3. s. 11/17:  Nytt slagord bør man invitere til ide-dugnad.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 



Aasens og Zwaigs forslag ble enstemmig vedtatt tatt inn i høringsbrevet. 



 

 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1924-2   Arkiv: 141  

 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1. GANGSBEHANDLING  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune for perioden 

2015-2015 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-14. 

2. Til sluttbehandling av samfunnsdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser, og foreslå justeringer ut fra dette.  

3. Planarbeid for "Byplan Hønefoss" skal startes opp. Planarbeidet skal ta utgangspunkt 

i kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" i forslag til samfunnsdel.  

4. Som en del av planstrategien som skal vedtas i 2016 skal det utarbeides et 

visjonsprosjekt som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.  

 

Sammendrag 
Våren 2013 starta arbeidet med å revidere kommuneplanen for Ringerike. Nå legges forslag 

til ny samfunnsdel fram til politisk 1. gangsbehandling. Samfunnsdelen varsler en langsiktig 

satsing på befolkningsvekst. Dette er i tråd med anbefalinger i utviklingsprosjektet 

Ringerike 2020 og kommunal planstrategi. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Formannskapet vedtok i møte 12.03.2013, sak 31/13, oppstart av revidering av 

kommuneplanen, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 

 Kommunal planstrategi for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret 

20.06.2013, sak 75/13.  

 Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble 

fastsatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 76/13.  

 Kommunestyret vedtok 26.06.2014 sak 85/14 at føringene i rapporten "Ringerike 

2020" skal ligge til grunn for revisjon av kommuneplanen, handlingsprogram 2015-

2018 og budsjett.  

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget 

Planforslaget består av to dokumenter; selve samfunnsdelen og en planbeskrivelse. 

Beskrivelsen utdyper samfunnsdelen, og begrunner planforslaget. Planen tar for seg 

tidsperspektivet 2015-2030. Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i 

kommunen. Dette skjer i handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.  

 



Forslag til samfunnsdel legges fram før arealdelen. Hensikten med dette er å få en 

sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Mål og føringer fra samfunnsdelen skal 

legges til grunn for arealdelen og annet plan- og utredningsarbeid. 

 

Langsiktig satsing på vekst 

Samfunnsdelen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og 

helsefremmende lokalsamfunn. Ringerike ønsker en planlagt høy vekst, og i samfunnsdelen 

er det foreslått følgende målsetting: Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike 

kommune. 

 

Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det 

som i dag er Ringerike kommune. Dette er en svært høy vekst, som må ses i sammenheng 

med planlagte samferdselsprosjekter. Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig 

vekstregion i Oslo-området. Begrunnelsen for å planlegge for en slik høy vekst er blant 

annet å bygge opp under de planlagte samferdselsinvesteringene, for å få en bedre 

samfunnsnytte av disse.  

 

I første 4-årsperiode 2015-2018 legges det opp til en vekst på i underkant av 1 %, jf. forslag 

til handlingsprogram. Kommunen skal bruke denne perioden til å legge til rette for en 

høyere vekst videre fram mot 2030. Fra 2020 til 2030 kan det bli en høyere vekst når 

samferdselsprosjektene blir realisert. Kommunen skal planlegge for en vekst på om lag 2,5 

% vekst i denne perioden.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kapittel 6 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er det beskrevet hvordan forslag til ny 

samfunnsdel følger opp overordna planer og føringer. Aktuelt her er:  

 Nasjonale forventninger 

 Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging  

 Nasjonale samferdselsprosjekter:  

o KVU Hønefoss 

o E16 

o Ringeriksbanen og InterCity 

 Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 

 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling – høringsutkast 

 Lokale føringer: kommunal planstrategi, gjeldende kommuneplan, 

Energi&klimaplan, Folkehelsemeldinga, Ringerike 2020, planprogram m.m.  

 

Kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal 

revideres. Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv 

arealdisponering. Dette er fulgt opp i forslag til samfunnsdel.  

 

Juridiske forhold  
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen 

tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet 

og kommunen som organisasjon, jf. plan- og bygningsloven § 11-2.  

 

Det kan ikke fremmes innsigelse til kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen danner 



grunnlag for handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel 

skal følge opp føringene i samfunnsdelen. 

  

Økonomiske forhold 
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike 

kommune i underkant av 1 %. Det er ikke lagt inn økning i tjenesteproduksjonen. Denne 

perioden vil bli brukt til å investere for å bli mer effektive, med fokus på byen Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå 

for å kunne drive effektive tjenester.  

 

På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor 

investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og 

det må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for 

økt volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og 

rammetilskudd må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte 

pensjonskostnader og økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, 

hvor utbygging av plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert. 

 

I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser. 

Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom 

tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt. 

I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike være rustet til å ta imot en befolkningsvekst med 

effektive og moderne tjenester. Økte inntekter som følge av befolkningsveksten kan benyttes 

til å øke volumet i tjenestene. Økte inntekter vil også være med på å dekke økte 

finanskostnader til investeringene i tjenester til den eldste delen av befolkningen. 

 

Behov for informasjon og høringer 
I kapittel 7 i planbeskrivelsen (vedlegg 2) er opplegg for medvirkning så langt i 

planprosessen beskrevet. Kort oppsummert er følgende utført:   

 Innspill til oppstart av planarbeidet.  

 Gjestebud.  

 Barn og unge: Barnetråkkregistrering og medvirkningsdag i skoler.  

 Møte med lokale foreninger.  

 Møter med næringslivet og Ringeriksvirkninger.  

 Intern organisering som sikrer medvirkning fra alle sektorer.  

 Innspill på Ringeriksdagen.  

 Formannskapet har som kommuneplanutvalg vært tett involvert i prosessen. 

 

Skriftlige innspill til planarbeidet  

Ringerike kommune varsla oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 21.03.2013, og 

kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.03.2013, samt på kommunens nettsider. Det kom inn 

totalt 17 uttalelser i denne perioden. Disse ble oppsummert og vurdert i sak om fastsetting av 

planprogram.  

 

Videre ble det invitert til innspill gjennom annonse i Ringerikes blad 29.06.2013. I samme 

annonse ble vedtatt planstrategi og fastsatt planprogram kunngjort. Fristen for innspill til 

innhold i ny plan var 30.08.2013. Det kom da inn ca. 120 innspill til innhold i ny 

kommuneplan. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om konkrete forslag til ny 



arealbruk. Formannskapet fikk alle innspill til orientering i sak 136/13 15.10.2013. 

Innspillene som gjelder samfunnsdelen er oppsummert og kommentert i vedlegg 4. Høsten 

2014 mottok rådmannen skriftlige innspill fra 4 partier. Disse følger som vedlegg 5. 

Ringerike venstre sendte et eget innspill i 2013, og dette er oppsummert og kommentert i 

vedlegg 4.  

 

Rådmannens vurdering 
Innspill 

Rådmannens vurdering av innspill til innhold i samfunnsdelen framgår i vedlegg 4.  

Innspill fra formannskapet og politiske partier er brukt i rådmannens framstilling.  

Rådmannen har gjennomgått og vurdert innspillene, og gjort noen justeringer som følge av 

disse.  

 

Arealdel og byplan for Hønefoss 

Det er behov for en byplan for Hønefoss. I løpet av det nærmeste halvåret vil det trolig 

komme flere avklaringer i de store samferdselsprosjektene, og det vil være enklere å ta fatt 

på arbeidet med en byplan. KVU Hønefoss og planene for E16 og Ringeriksbanen nærmer 

seg planavklaringer. Arbeidet med byplan vil starte opp parallelt med revidering av 

arealdelen.  

 

Kommunal planstrategi 2016 

Kommunal planstrategi skal vedtas hver kommunestyreperiode, seinest et år etter at nytt 

kommunestyre er konstituert. Det vil si at neste planstrategi skal vedtas seinest høsten 2016. 

Rådmannen foreslår at det som en del av neste planstrategi jobbes med et visjonsprosjekt 

som tar for seg Ringerike og Hønefoss i 2060.  

 

Langsiktig satsing på vekst 

Rådmannen presiserer at målet om 40 000 innbyggere i 2030 forutsetter en svært høy vekst. 

Rådmannen mener det er urealistisk å gå høyere.   

 

Samla vurdering 

Forslag til samfunnsdel er grundig gjennomarbeida og legger et godt grunnlag for 

utfordringene Ringerike står ovenfor i åra som kommer. Med bakgrunn i dette anbefaler 

rådmannen at forslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Vedlegg 
1. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2014, rådmannens forslag datert 18.11.2014.  

2. Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, datert 18.11.2014.  

3. Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014.  

4. Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014. 

5. *Mottatte innspill fra politiske partier høsten 2014: 

a. Arbeiderpartiet. 

b. Høyre.  

c. Kristelig folkeparti.  

d. Senterpartiet.   

6. *Rapport fra gjestebud, datert 20.08.2014.  

7. *Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.2013. 

8. *Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.2013. 

 



Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.11.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

saksbehandler: Guro Skinnes 
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Plansystemet 
I begynnelsen av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi. 
Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for 
å møte kommunens behov.  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen 
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner grunnlag for handlingsdelen, årlige 
budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel skal følge opp føringene i 
samfunnsdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 Miljøverndepartementet.   

1.2 Plansystemet i Ringerike 
Ringerike kommunes overordna mål og strategier har i hovedsak ligget fast gjennom flere 
rulleringer av kommuneplanen. Dette har bidratt til forutsigbarhet for aktører som 
samarbeider med kommunen, eller driver sin virksomhet i Ringerike.  
 
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015 ble vedtatt av kommunestyret 
20.06.2013. Planstrategien fastslår at hele kommuneplanen skal revideres, både samfunns- og 
arealdel. Satsingsområder skal være:  

Befolkningsvekst   Styrka næringsgrunnlag  Effektiv arealdisponering 

Tidsperspektivet i denne kommuneplanen er 2015-2030. Planen varsler en langsiktig satsing 
på befolkningsvekst – attraktive og helsefremmende lokalsamfunn. Det er også lagt vekt på å 
spesifisere konkrete mål og peke ut satsingsområder for å få en mer handlingsretta plan.  
Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i kommunen. Dette skjer i 
handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.  

I forbindelse med revisjon av kommuneplanen er det utarbeida en rekke temautredninger, som 
er en del av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet. Oversikt over temautredningene finnes i 
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen utdyper temaene i dette dokumentet, og begrunner 
planforslaget. Planbeskrivelse følger vedlagt, og følger samme disposisjon som 
samfunnsdelen.  
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2 RINGERIKES UTVIKLING 

2.1 Hønefoss og lokalsamfunna 

Ringerike er en stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere, og et areal på 1552 km2. 
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i 
og rundt Hønefoss, mens i andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Lange 
avstander gjør at flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen 
Hønefoss må inneha de viktigste.  

Hønefoss by skal være motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig 
godt samspill mellom byen og lokalsamfunna rundt. Framtidig vekst skal være knytta til de 
prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud her. I tillegg til Hønefoss er de prioriterte 
lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand.  

 
2.2 Befolkning 
I forhold til sammenlignbare kommuner har Ringerike en befolkning med større andel eldre 
og færre i de yngste aldersklassene. Befolkninga har et lavere utdanningsnivå og lavere 
gjennomsnittsinntekt. I følge SSBs prognoser vil aldersgruppa 67-79 år i 2040 være 62 % 
høyere enn i 2014. Aldersgruppa 80 + vil nesten fordoble seg fra 2014 til 2040.  

 

Ringerike har hatt en ganske jevn vekst i befolkninga de siste åra (mellom 0,5 og 1 %), og 
nærmer seg 30 000 innbyggere. I år 2000 passerte vi 28 000 innbyggere, slik det var satt mål 
om i den første kommuneplanen i 1988!  

Veksten har likevel vært svak i forhold til landet og fylket. De siste åra har vi ligget under 
landssnittet og SSBs framskrivninger for middels nasjonal vekst. Ringerike har i denne 
perioden mista et betydelig antall arbeidsplasser. Ringerike har veksla på å ha netto 
innflytting og netto utflytting til andre deler av Norge, og samtidig veksla mellom å ha 

Figur 2. Folketall i Ringerike kommune.  

Kilde: Telemarksforskning. 
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fødselsoverskudd og underskudd. Lavt fødselsoverskudd har sammenheng med 
aldersstrukturen. Veksten skyldes innvandring fra utlandet.  

Ringerike rekrutterer innflyttere, men har en utfordring i å beholde flere innbyggere. Det er 
med andre ord et vekstpotensial i å få folk til å bli boende på Ringerike. Denne målgruppa er 
lettere å nå enn potensielle innflyttere. Ringerike har hatt en bedre nettoflytting enn 
arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringen er at Ringerike drar fordel av å være en 
forholdsvis stor kommune. Nettoflyttinga har likevel vært bedre enn forventa, selv etter å ha 
trukket fra fordelen ved å være en stor kommune.  

Dette tyder på at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.  
 

2.3 Næring 
Antall arbeidsplasser i Ringerike har økt med 4,1 % siden 2000, mens Norge har hatt en vekst 
på 15,8 % i samme periode. Offentlig sektor har vokst, mens nesten 700 arbeidsplasser i 
næringslivet har blitt borte siden 2008. Basisnæringene (landbruk, industri og teknologiske 
tjenester) har hatt en kraftig nedgang. Dette skyldes først og fremst nedgang i industrien, med 
en halvering av antall arbeidsplasser siden 2000. Ringerike har hatt en uheldig bransjestruktur 
i basisnæringene, med mange arbeidsplasser i bransjer med sterk nedgang. Besøksnæringene 
(butikker, overnatting, servering og aktiviteter) har nesten ikke hatt vekst.  

Ringerike har imidlertid hatt ganske sterk vekst i de regionale næringene, som består av bygg 
og anlegg, engros, transport og diverse tjenesteytende næringer. Dette viser at kommunen har 
vekst med utgangspunkt Hønefoss sin rolle som regionsenter.  
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3 UTFORDRINGER OG MULIGHETER 

3.1 Økonomisk bærekraft  
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike 
kommune i underkant av 1 %. Ut fra dette, er det ikke lagt inn økninger i 
tjenesteproduksjonen. Denne tidsperioden vil bli brukt til å investere for å bli mer effektive, 
med fokus på byen Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale 
bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå for å kunne drive effektive tjenester.  

På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor 
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og det 
må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for økt 
volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd 
må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte pensjonskostnader og 
økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, hvor utbygging av 
plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert. 

I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser. 
Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom 
tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt. 

I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike kommune være rustet til å ta imot en befolkningsvekst 
med effektive og moderne tjenester. Økte inntekter som følge av befolkningsveksten kan 
benyttes til å øke volumet i tjenestene. Økte inntekter vil også være med på å dekke økte 
finanskostnader til investeringene i tjenester til den eldste delen av befolkningen. 

3.2 Vekst  
Ringerike har hatt befolkningsvekst i nedgangstider, og dette tyder på at det er et stort 
potensiale for vekst i regionen. Vekst medfører både utfordringer og muligheter. Økt 
befolkning tilfører kommunen aktivitet, nye impulser og inntekter, og bidrar til å skape 
omdømme som en attraktiv kommune. Målet med økt vekst er å få mulighetene til å utvikle 
en enda bedre kommune.  
 
Samtidig må det legges til rette for veksten med utvikling av kommunale tjenester som 
barnehage, skole, helse og infrastruktur. Det må settes av arealer til utbygging av bolig, 
næring og sosial og teknisk infrastruktur. Usikkerhet knytta til befolkningsutvikling gjør at 
Ringerike må ha god planberedskap. Dette gjelder både arealressurser og en effektiv 
organisasjon som kan ta i mot initiativ.  
 
Ringerike ønsker en planlagt høy vekst, og har følgende målsetting:  

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. 
 
Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som i 
dag er Ringerike kommune. Dette er en svært høy vekst, som må ses i sammenheng med 
planlagte samferdselsprosjekter. Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig 
vekstregion i Oslo-området. Begrunnelsen for å planlegge for en slik høy vekst er blant annet 
å bygge opp under de planlagte samferdselsinvesteringene, for å få en bedre samfunnsnytte av 
disse.  
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Figur 3. Flytskjemasomviserulike faserfremmot2030i kommunensplanlegging.

I første4-årsperiode2015-2018leggesdetopptil envekstpåca.1 %, jf. forslagtil
handlingsprogram.Kommunenskalbrukedenneperioden til å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjekteneblir realisert.Kommunenskal planleggefor envekstpåom lag2,5%
veksti denneperioden.

Figur 4. Illustrasjonavmulig befolkningsutvikling.
Kilde: Folketall er hentafra SSBog viserantall innbyggerevedinngangeni 3. kvartal 2014.
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3.3 Ringeriksregionen og samferdsel 
Ringerike er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. I denne kommuneplanperioden har 
Ringeriksregionen ut fra beliggenhet og planlagte samferdselsprosjekter bedre forutsetninger 
enn de aller fleste andre regioner for å utvikle seg til et attraktivt samfunn for bolig- og 
næringsutvikling. Dette krever god samhandling i regionen.  
 
Arbeidsmarkedsintegrasjon handler om hvordan et sted henger sammen med områdene 
utenfor. Dette påvirker vekst og utvikling, og pendling er en indikator. Bedre 
samferdselsløsninger vil bidra til økt arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst.  
 
Gode kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å utnytte Ringeriksregionens potensial, og 
en forutsetning for å realisere vekstambisjonene. Bedre forbindelser bidrar til økt vekst, og økt 
vekst gjør samferdselsinvesteringene mer samfunnsøkonomisk lønnsomme.  
Jo flere passasjerer, jo større nytte får samfunnet av investeringene.  
 
Utbygging av Ringeriksbanen og E16 mot Sandvika og Gardermoen vil bidra til en vesentlig 
høyere vekst enn SSBs framskrivinger viser. Disse prosjektene vil redusere reisetida til Oslo 
og Gardermoen. Dette vil øke regionens attraktivitet, både når det gjelder bosted, bedrift og 
besøk. KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Hønefoss-området og ei eventuell 
Ringerikspakke vil kunne bidra til et miljøvennlig og effektivt transportsystem i Hønefoss-
området.  
 

  

 

Figur 5 IC prosjektene. Dagens reisetid med jernbane står i parentes.  

Kilde: Jernbaneverkets presentasjon på ROM-konferansen 21.10.14.  
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3.4 Attraktivitet 
Innbygger, ildsjeler, næringsliv, folkevalgte 
og byråkrater påvirker alle kommunens 
attraktivitet. Tilhørighet til lokalsamfunnet 
og egen kommune er viktig for at innbyggere 
skal være gode ambassadører for Ringerike.   
Strategien i tida framover må være å 
kommunisere og forbedre Ringerikes 
attraktivitet. 
 
Figuren til høyre viser tre dimensjoner for 
attraktivitet, som alle er viktige å jobbe med 
for å oppnå vekst.  
 

Figur 6. Attraktivitetsmodellen 
Kilde: Telemarksforskning  

3.5 Folkehelse 
God helse innebærer evne til å mestre hverdagens utfordringer, og handler både om 
livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. Helsefremmende arbeid er å gjøre folk 
i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. Helse skapes i 
lokalsamfunna, der vi lever våre liv. Kommunen skal legge til rette for økt mestring i 
befolkninga, og dermed en bedre folkehelse. Fysisk aktivitet, utdannelse og psykososiale 
faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning for helsa.  
 

3.6 Frivillighet, lag og foreninger 
Ringerike har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og i kommunens oversikt er det registrert 
ca. 150 lag og foreninger. I Norge utgjør frivilligheten over 100 milliarder i verdiskaping, og 
48 % av befolkninga gjør en innsats i det frivillige. En aktiv frivillig sektor er grunnleggende 
for et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, og deltakelse i seg selv er bra for helsa. Frivillig 
arbeid gir gevinst både for den som gir og den som mottar tjenesten. Kommunens rolle er å 
være en tilrettelegger. Samspill mellom kommune og frivillighet gir gjensidig læring. 
 

3.7 Kommunereform – Ringerike en del av en større kommune? 
Kommunereformen (2014) tar sikte på å legge til rette for at flere kommuner slår seg 
sammen. Færre og større kommuner vil gi bedre mulighet til å ivareta og videreutvikle 
kommunale tjenester.   
 
Kommunereformens anbefalinger om ny kommunestruktur viser at Ringerike kommune i dag 
har en størrelse som kan sikre god oppgaveløsning. Det er likevel naturlig å vurdere om 
regionen vil stå enda bedre rusta for framtidig nærings- og tjenesteutvikling ved å slå oss 
sammen med våre nabokommuner. Det er naturlig at prosessen tar utgangspunkt i det 
samarbeidet kommunen har gjennom Rådet for Ringeriksregionen.  
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4 VISJON OG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030 
 
Tabellen nedenfor viser Ringerikes slagord, visjon og hovedmål. På de neste sidene (kap 4.1-
4.4) beskrives et framtidsbilde og strategier for hvert av de 4 målområdene.  

 
Slagord 

 

 

Nærmest det meste 
 

 
Visjon 

 
Ringerike skal være det mest  

spennende vekstområdet på Østlandet 

 
 

 Mål 
Befolkning Ringerike skal være en 

attraktiv bokommune, 
spesielt for unge og 
familier i 
etableringsfasen. 
 

Innen 2030 skal det bo 
40 000 innbyggere i 
Ringerike kommune. 

Helse i alt vi gjør, og 
aktivitet for alle 
i Ringerike. 

Næring Økt verdiskaping og 
produktivitet i 
Ringerike.  
 

Ringerike og omland 
skal ha effektive  
samferdselsløsninger.  
 

Ringerike skal ha 
relevant kompetanse for 
framtidas arbeidsliv.  
 

By- og 
lokalsamfunn 

Ringerike skal ha en 
livskraftig vekst og 
utvikling av by og 
lokalsamfunn. 

Ringerike skal være et 
forbilde innen 
energieffektivisering, 
bruk av fornybar energi 
og reduksjon av utslipp. 
 

Hønefoss skal være en 
attraktiv handelsby 
regionhovedstad.  
 

Kommunen 
som 
organisasjon 

Kommunen skal være 
en effektiv og 
spennende 
organisasjon, med god 
kvalitet på tjenestene.  

Å jobbe i kommunen 
skal gi helse til 
medarbeiderne.  

Kommunen skal være 
en tydelig, ærlig og 
løsningsvillig 
organisasjon.  
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4.1 Befolkning 
 
I 2030 bor det 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Ringerike er et godt sted å bo, med 
aktive innbyggere som har sterk tilhørighet til eget lokalsamfunn og kommune. Det er tett 
samarbeid og kontakt mellom kommunen, frivillighet, lag og foreninger – og sammen utvikler 
vi Ringerike videre. Det er lett å være aktiv i Ringerike, og gang- og sykkel er en naturlig 
transportmåte for stadig flere.  
 

M
ål

 

Ringerike skal være 
en attraktiv 
bokommune, spesielt 
for unge og familier i 
etableringsfasen. 
 
 

Innen 2030 skal det bo 
40 000 innbyggere i 
Ringerike kommune. 

Helse i alt vi gjør, og 
aktivitet for alle 
i Ringerike. 

D
et

te
 s

ka
l g

je
nn

om
fø

re
s 

ve
d 

å 

være best for barn  
 
 
 

tilby gode og varierte og 
boligtilbud, med 
variasjon i områder, 
boligtype, størrelse, 
beliggenhet og pris. 
 
 
 

ha et godt samarbeid 
mellom kommunen og 
frivillighet, lag og 
foreninger.  
 

ha høy kvalitet i 
barnehager og skoler, 
og barnehageplass til 
alle på ettårsdagen.   
 
 
 

ha en effektiv plan- og 
byggesaksbehandling og 
høy utbyggings- og 
vedlikeholdstakt på veg, 
vann og avløp.   
 

 

 

 

la innbyggere medvirke i 
planprosesser og utvikling 
av kommunens 
tjenestetilbud.  
 
 

legge til rette for at 
innbyggere i alle 
livsfaser skal oppleve 
stedlig tilhørighet, og 
være med på å utvikle 
lokalsamfunna og byen. 
 
 
 
 

sikre planavklarte 
boligområder.  
 

 

 

 

 

 

legge til rette for et 
sammenhengende  
gang- og sykkelnett, og god 
tilgang på aktivitetsanlegg, 
utearealer og turmuligheter.  
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4.2 Næring 
 
I 2030 har Ringerike et aktivt næringsliv, med en bred bransjefordeling, og høy verdiskaping 
og produktivitet. Ringeriksbanen og E16 er bygd ut, og dette har styrka regionens 
konkurransekraft og gitt en økt integrasjon med områdene rundt. Kompetansenivået 
gjenspeiler bredden i næringslivet, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er en viktig 
aktør i Ringerikssamfunnet. Antall arbeidsplasser har økt i takt med befolkningsveksten fram 
mot 40 000 innbyggere. Arbeidsplassvekst og samferdselsutbygging har vært viktige 
forutsetninger for å nå målet om 40 000 innbyggere i 2030.  
 

M
ål

 Økt verdiskaping og 
produktivitet i 
Ringerike.  
 

Ringerike og omland 
skal ha effektive  
samferdselsløsninger.  
 

Ringerike skal ha 
relevant kompetanse 
for framtidas 
arbeidsliv.  
 

D
et

te
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ve
d 

å 

ha god bredde i 
næringslivet. 
 
 
 
 
 
 

økt integrasjon med 
arbeidsmarkedene rundt.   

medvirke til utvikling 
av Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold 
og de videregående 
skolene. 
 

utvikle nye næringer og 
klynger innen bioenergi, 
luftfart og høyteknologisk 
industri.  
 
 
 
 

være pådriver for en 
raskest mulig utbygging av 
Ringeriksbanen og E16.  
 

styrke 
kompetanseutviklingen.  
 

skape flere arbeidsplasser 
i basisnæringene, 
besøksnæringene og 
næringer knytta til 
Hønefoss som 
regionhovedstad.  
 
 
 

utvikle infrastruktur som 
øker mulighetene for 
næringsutvikling.  
 
 

øke yrkesdeltagelsen.  
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4.3 By- og lokalsamfunn  
 
I 2030 er Hønefoss en attraktiv og urban handelsby, og er en motor for næringsutvikling i 
regionen. Det er et godt samspill mellom byen Hønefoss og de livskraftige lokalsamfunna 
rundt, og dette bidrar vekst og utvikling. Ringerike har kommet langt innen 
energieffektivisering og bruk av fornybar energi, og utslippene er redusert. Gjennom god 
arealplanlegging har transportbehovet blitt redusert, og folk flest går og sykler dit de skal.   
 

M
ål

 

Ringerike skal ha en 
livskraftig vekst og 
utvikling av by og 
lokalsamfunn.  
 

Ringerike skal være et 
forbilde innen 
energieffektivisering, 
bruk av fornybar 
energi og reduksjon av 
utslipp. 
 

Hønefoss skal være en 
attraktiv handelsby og 
regionhovedstad. 

D
et

te
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om
fø
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s 

ve
d 

å 

planlegge for 70 % av 
befolkningsveksten i 
Hønefoss-området,  
og 30 % i de prioriterte 
lokalsamfunna: 
Haugsbygd, 
Heradsbygda, Hallingby, 
Nes i Ådal, Sokna og 
Ask/Tyristrand. 
 

sikre god vannkvalitet og 
økt bruk av fornybar 
energi.  
 
  

utvikle Hønefoss med et 
variert tilbud av 
opplevelser, handel, 
kontor, service, boliger, 
utdannings- og 
kulturtilbud. 

legge til rette for åpenhet 
og god integrering av 
nye innbyggere. 

redusere 
transportbehovet og 
tilrettelegge for 
kollektivtransport, 
gående og syklende 
gjennom 
arealplanlegging.  
 
 

utforme Hønefoss for å få 
det beste forholdet mellom 
butikker, grøntstruktur, 
torv/møteplasser, gående 
og syklende og parkering.  
 

utvikle fysiske 
omgivelser som skaper 
trivsel for innbyggere og 
besøkende. 
 
 
 
 

gjennomføre 
energieffektivisering av 
kommunale bygg og 
anlegg og redusere 
utslipp. 
 
 
 
 

utvikle Hønefoss med 
flere lokalsentre.  
Hønefoss sentrum er 
midtpunkt med lokalsentre 
i nord, sør og vest.   
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4.4 Kommunen som organisasjon 
 
I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og 
effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette. 
Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon. 
 

M
ål

 

Kommunen skal være en 
effektiv og spennende 
organisasjon, med god 
kvalitet på tjenestene.  

Å jobbe i kommunen skal 
gi helse til 
medarbeiderne.  

Kommunen skal være 
en tydelig, ærlig og 
løsningsvillig 
organisasjon.  
 

   
   

   
   

   
   

 D
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å 

gi høy kvalitet på 
tjenestene innen 
barnehage, grunnskole og 
læringssenteret for 
voksne.  

utvikle et kreativt og åpent 
miljø med medarbeidere 
som er stolte av 
arbeidsplassen sin. 

sette tydelige mål som 
gjøres godt kjent, 
evalueres og justeres.  

ha gode læringsmuligheter 
i jobben som bidrar til 
utvikling og 
effektivisering av 
tjenestene. 
 

legge til rette for at alle 
medarbeidere skal delta i 
utvikling av egne områder. 
 
 

være ærlig og åpen i 
møte med andre. 

utvikle fremmende 
lederskap og 
medarbeiderskap.  

utvikle et godt 
arbeidsmiljø hvor 
medarbeiderne har gode 
holdninger. 

finne de gode 
løsningene i det daglige 
arbeidet.  
 

 
             Figur 8. "Huset" gir et bilde på helheten og sammenhengen i strategiene    
             for å skape helsefremmende arbeidsplasser og oppnå økt nærvær som effekt.  
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5 EFFEKTIV AREALDISPONERING 
 
Effektiv arealdisponering betyr at arealene forvaltes på en hensiktsmessig og realistisk måte. 
Strategiene for effektiv arealdisponering bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen. 
Gjeldende arealdel er utgangspunktet for utvikling av revidert arealdel.  

Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av arealdelen, men også fungere 
som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt 
framtidig byplan for Hønefoss. Prinsippene for Hønefoss by skal også ligge til grunn for 
utviklingen av de prioriterte lokalsamfunna (Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, 
Sokna og Ask/Tyristrand), men da tilpasset stedets egenart og skala. 

Arealstrategiene må ses i sammenheng med overordna føringer fra nasjonalt og regionalt 
hold. Revidert arealdel skal ta opp i seg utviklinga i perioden 2015 og fram mot 2030. Tidlig i 
denne planperioden vil det bli tatt nasjonale beslutninger når det gjelder de store 
samferdselsprosjektene. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av arealdelen og 
andre planer. 

1. Ringerike skal ha en livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:  
a. Utnytting av fortettingspotensialet før nye store utbyggingsområder tas inn i 

kommuneplanen.  
b. Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 
c. En arealdel som setter langsiktige grenser for vekst rundt Hønefoss by, med klar 

avgrensning mellom tettsted/byggeområde og omkringliggende områder.  
d. Å planlegge for 70 % av befolkningsveksten i Hønefoss-området, og 30 % i de 

prioriterte lokalsamfunna: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna 
og Ask/Tyristrand. 

e. Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse.  
f. Utvikling av framtidige Hønefoss stasjon som et knutepunkt med god 

tilgjengelighet og høy tetthet av bebyggelse.  
g. Forutsigbarhet fra kommunen, og tydelige føringer for utbyggingsprosjekter. 

Herunder stille krav til klimatilpasning, estetikk, uteområder, kvartaler og områder 
slik at de er trygge og funksjonelle.  

h. Å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i tilbudet av boliger, bomiljøer og 
fysiske omgivelser, og vurdere boligtyper og størrelser konkret ved behandling av 
de enkelte planer og prosjekter. Åpne for større tomter lenger vekk fra sentrum.  

i. At kommunen er et forbilde når det gjelder rett lokalisering. Tjenester skal 
lokaliseres i områder hvor vi ønsker utvikling. 

j. Boligutvikling som styrker sentrum, både i Hønefoss by og de prioriterte 
lokalsamfunna. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og 
i nærhet til skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

k. Å vurdere utvidelse av konsesjonsområdet for fjernvarme. Konsesjonsområdet skal 
inngå i arealdelen. 

l. Estetiske retningslinjer i kommuneplanen.  
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m. Utarbeiding av byplan for Hønefoss. Herunder innarbeide "Grønn plakat for 
Hønefoss" i planen. 

n. Parkeringsforskriften skal revideres. Langtidsparkering i Hønefoss sentrum skal i 
hovedsak være under bakken. 

 
2. Ringerike skal bevare et rikt og variert landskap, natur- og kulturmiljø gjennom: 

a. Sikring av høyfjellsplatåene og større sammenhengende og åpne naturområder.  
b. Å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot storsamfunnets 

behov.  
c. Bærekraftig forvaltning av vassdragene og hindre nedbygging av strandarealer.  
d. En restriktiv holdning til deling av eiendommer og boligbygging i store 

sammenhengende LNF-områder.  
e. Dispensasjon for nye boliger i LNF-områder skal bare gis unntaksvis, og i 

tilknytning til eksisterende boligklynger i kort avstand til sentrum. 
f. Å ivareta verneverdig bebyggelse og områder med kulturhistorisk verneverdi ved 

bruk av hensynssoner i arealdelen.   
 

3. Ringerike skal legge til rette for aktivitet for alle gjennom:   
a. Å alltid vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, 

gang- og sykkelveier, turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 
b. Sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder, 

sammenhengende blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og 
forbindelser til omkringliggende friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til 
en annen funksjon eller reguleres til annet formål, skal de erstattes med tilsvarende 
areal og funksjon. Dette gjelder særlig områder som blir brukt av barn. 

c. Et sammenhengende gang- og sykkelnett. 
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FORORD 
 
Dette er planbeskrivelsen for samfunnsdelen av kommuneplan for perioden 2015-2030. 
Planbeskrivelsen utdyper selve samfunnsdelen, og begrunner planforslaget. Planbeskrivelsen 
følger samme disposisjon som samfunnsdelen slik at det skal være enkelt å finne fram. I 
tillegg er det to ekstra kapittel til slutt som omhandler overordna rammebetingelser og 
medvirkning.  
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Plansystemet 
I begynnelsen av hver kommunestyreperiode skal det vedtas en kommunal planstrategi. 
Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for 
å møte kommunens behov.  

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsdokument. Samfunnsdelen 
tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner grunnlag for handlingsdelen, årlige 
budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens arealdel skal følge opp føringene i 
samfunnsdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kilde: Veileder T-1492 Miljøverndepartementet.   

Kommuneplanen har betydning for kommunens tjenester og drift, både på kostnads- og 
inntektssida. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens økonomiske 
handlingsrom. Denne sammenhengen framgår i handlingsdelen, som er kommunens 
økonomiske styringsdokument og angir hvordan planene skal følges opp. Kommuneplanens 
mål og strategier for befolknings- og næringsutvikling, samt føringer for arealdisponering, 
danner premisser for utvikling av kommunens tjenestetilbud. Mål og prognoser gir grunnlag 
for beregninger av framtidige behov og kapasitetsbelastning for kommunens tjenestetilbud.  
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1.2 Plansystemet i Ringerike 
Gjeldende kommuneplan  
Gjeldende kommuneplan, samfunnsdel og 
arealdel, ble vedtatt 30.08.2007.  

Ringerike kommunes overordna mål og 
strategier har i hovedsak ligget fast gjennom 
flere rulleringer av kommuneplanen. Dette har 
bidratt til forutsigbarhet for alle aktører som 
samarbeider med kommunen, eller driver sin 
virksomhet i Ringerike.  

 
Kommunal planstrategi 
Kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2013-2015 
ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2013, sak 75/13. 
Planstrategien fastslår at både kommuneplanens samfunnsdel 
og arealdel skal revideres.  

Satsingsområder skal være befolkningsvekst, styrka 

næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering.  
 
Ringerike 2020 
Kommunestyret har vedtatt at føringene i rapporten 
"Ringerike 2020" skal ligge til grunn for revisjon av 
kommuneplanen og handlingsprogram 2015-2018 og budsjett 
2015 (26.06.2014 sak 85/14). Anbefalingene i rapporten er:  

1. Spesifisering av konkrete mål –  
overordnet og for hvert driftsområde. 
Dette er fulgt opp i forslag til samfunnsdel, handlingsprogram og budsjett.  

2. Økning av kommunens inntekter:  
Egenandeler, brukerbetalinger, gebyrer og 
eiendomsskatt. Dette er fulgt opp i forslag til 
betalingsreglement for 2015.  

3. Kostnadsreduksjoner gjennom effektivisering, 
omstrukturering, og nye standarder for tildeling av 
kommunale tjenester. 

4. Langsiktig satsing på befolkningsvekst –  

attraktive og helsefremmende lokalsamfunn.  
Dette følges opp i kommuneplanens samfunnsdel 
og arealdel, samt handlingsprogram og budsjett.  
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Revidert kommuneplan 2015-2030 
Denne kommuneplanen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst – attraktive og 
helsefremmende lokalsamfunn. Dette er i tråd med anbefalinger i utviklingsprosjektet 
Ringerike 2020 og planstrategien. 

Det er også lagt vekt på å spesifisere konkrete mål og peke ut satsingsområder for å få en mer 
handlingsretta plan.  Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i 
kommunen. Dette skjer i handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.  

Forslag til samfunnsdel legges fram før arealdelen. Hensikten med dette er å få en 
sammenheng mellom samfunnsdelen og arealdelen. Føringer fra samfunnsdelen skal legges til 
grunn for arealdelen.  
 
Planprogram 
Felles planprogram for revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel ble fastsatt av kommunestyret 
20.06.2013, sak 76/13. Programmet beskriver planprosessen og 
hvilke problemstillinger som skal tas opp i planarbeidet.  

Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 23.03-
10.05.2013. Det kom inn 16 uttalelser til oppstart og forslag til 
planprogram.  

Temautredninger 
Planprogrammet legger opp til at det skal gjennomføres en del 
temautredninger i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. 
Temautredningene er en del av kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet. Noen av utredningene 
relaterer seg direkte til arealdelen, mens andre har betydning både for samfunnsdelen og 
arealdelen. Utredningene utarbeides som egne planer eller rapporter. De fleste utredningene 
legges fram for en egen politisk behandling.  

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over de ulike utredningene/planene og status per 
november 2014.  

Utredning Status/innhold 
Handels- og 
byutviklingsanalyse 
for Hønefoss 

Vedtatt som innspill til kommuneplanen, med prinsipper som skal 
legges til grunn. Analysen kan bl.a. brukes som grunnlag for å 
vurdere områder for handel, avgrensning av senterområder og 
formulering av bestemmelser. 

Ringeriksregionen 
mot 2030 

Rådet for Ringeriksregionen har fått utført noen analyser som 
kvantifiserer regionens vekstpotensial, og synliggjør 
samferdselsprosjektenes betydning for vekst og utvikling. Analysene 
er "Fortettingsanalyse for Hønefoss Nesbakken og Vik" og "By- og 
stedsutvikling i Ringeriksregionen 2030" (samferdselsanalyse).  
Disse er vedtatt som innspill til kommuneplanen. 
 

Livskraftige 
lokalsamfunn 

Utredning vedtatt som innspill til kommuneplanen.  
7 området er prioritert for utvikling og vekst: Nes, Hallingby, 
Haugsbygd, Heradsbygda, Hønefoss, Tyristrand/Ask og Sokna. 
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Folkehelsemeldingen 
2012-2030 

Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i 
handlingsprogram, kommuneplan og styringssystemer i kommunen. 
 

Energi & Klimaplan Vedtatt, og skal tas med i det strategiske arbeidet med revisjon av 
kommuneplan. 
 

Støy Under arbeid. Omfang må vurderes nærmere, og om dette skal 
knyttes til byplan for Hønefoss.  
 

Mineralske råstoffer Under arbeid. Utredninga vil gi innspill til arealdelen når det gjelder 
områder for råstoffutvinning, bestemmelser (plankrav og krav om 
konsekvensutredning). Råstoffutvinning er også aktuelt i 
samfunnsdelen, da dette er en viktig del av næringslivet i kommunen.  
Utredninga legges fram til politisk behandling. 
 

Bynære 
friluftsområder 

Utredninga gir oversikt over bynære friluftsområder, og forslag til 
retningslinjer for saksbehandling og områder som bør settes av til 
friområder i arealdelen. Utredninga vil bli lagt fram til politisk 
behandling.  
 

Gravplassutredning Vedtatt som innspill til kommuneplanen, og gjelder først og fremst 
arealdelen og områder for utvidelse av eksisterende gravplasser. 
Utredninga redegjør for dagens situasjon og hvor behovene er. 
 

Jordpolitisk 
arealvurdering 
(JAV) 

Gjeldende JAV ble vedtatt i 1994, og det er behov for revidering. 
Nye jordkvalitetskart er lagt inn i kommunens kartmodell.  
Utredninga avgrenses til Hønefoss-området, med Heradsbygda og 
Haugsbygd. Begrunnelsen for dette er at det er her utbyggingspresset 
og konfliktene er størst. Utredninga blir et grunnlag for å vurdere 
forslag til byggeområder, samt å eventuelt sette noen langsiktige 
utbyggings- eller jordvernsgrenser.  
Utredninga legges fram til politisk behandling.  
 

Kulturminner Under arbeid. Utredninga legges fram til politisk behandling.  
 

Samfunnssikkerhet 
og risiko- og 
sårbarhet (ROS) 

Overordna ROS-analyse etter Sivilbeskyttelsesloven ble vedtatt i 
2013. I kommuneplanarbeidet er samfunnssikkerhet særlig aktuelt når 
det gjelder arealdelen, og områder som settes av til utbyggingsformål.  
 

Byleik Mulighetsstudie er ferdig, og tar for seg aktuelle områder for byleik i 
Hønefoss. Rapporten er sendt som innspill til kommunedelplan for 
idrett og friluftsliv, som er under revidering. Rapporten vil være 
nyttig i framtidig arbeid med detaljert byplan for Hønefoss. 
 

Kommunedelplan 
for Steinsfjorden 

Under arbeid. Nytt planprogram ble fastsatt i august 2014. Når planen 
er vedtatt vil den formelt inngå i kommuneplanens arealdel. 
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2 RINGERIKES UTVIKLING 

2.1 Hønefoss og lokalsamfunna 
Ringerike er en stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere, og et areal på 1552 km2. 
Ringerike er både en bykommune og en landkommune. De fleste innbyggerne bor sentralt, i 
og rundt Hønefoss, mens i andre områder bor folk dels i tettstedene og dels spredt. Lange 
avstander gjør at flere av lokalsamfunna i kommunen har viktige funksjoner, selv om byen 
Hønefoss må inneha de viktigste.  

I saken om Livskraftige lokalsamfunn vedtok formannskapet at: 
  Det bør bygges opp et gjensidig godt samspill mellom byen Hønefoss og de ulike 

  tettstedene og lokalsamfunnene. 

I gjeldende planstrategi står det at:  
  Det er viktig å bygge opp under Hønefoss som et sterkt regionsenter med livskraftige 

  lokalsamfunn rundt. Funksjonsdeling mellom byen og lokalsamfunna må avklares.  

Hønefoss er regionhovedstad, knutepunkt og næringsmessig tyngdepunkt. Hønefoss by skal 
være motoren i samfunnsutviklinga, samtidig som det skal være et gjensidig godt samspill 
mellom byen og lokalsamfunna rundt. Utvikling av Hønefoss som en mellomstor by med 
urbane kvaliteter vil også være positivt for områdene rundt. Hønefoss og de mindre 
lokalsamfunnene har ulike kvaliteter å tilby innbyggerne, blant annet når det gjelder 
boligtype.  

Framtidig vekst skal være knytta til de prioriterte lokalsamfunna for å styrke lokale tilbud her. 
I tillegg til Hønefoss er de prioriterte lokalsamfunna Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, 
Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Det å satse på byen Hønefoss og noen utvalgte 
lokalsamfunn er i tråd med anbefaling fra NIBR. 

Kartet på neste side viser de ulike lokalsamfunna med avstander og reisetider. Vi ser at 
Hønefoss med sitt befolkningsgrunnlag blir et naturlig sentrum og at alle lokalsamfunnene, 
med unntak av Nes i Ådal, har en reisetid på mindre enn 25 minutter til Hønefoss. Alle unntatt 
Sokna og Nes i Ådal er innenfor en reisetid på 16 minutter.  
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2.2 Befolkning  
Befolkningssammensetning 
Sammenligner vi Ringerike med KOSTRA-gruppe 13 (gjennomsnitt av ca. 40 utvalgte 
store/mellomstore kommuner), Buskerud og landsgjennomsnittet ser vi at kommunen har en 
forholdsvis lav andel av befolkningen som er under 18 år og en høyere andel som er fra 67 år 
og oppover. Vi ser også en høy andel uførepensjonister under 67 år og en høy andel 
arbeidsledige sammenligna med gjennomsnittstallene. I perioden 2008-2012 har antall 
yrkesaktive i kommunen gått ned, selv om befolkningen har økt (jf. Ringeriksvirkninger). 

Befolkningen har et lavere utdanningsnivå og lavere gjennomsnittsinntekt. Utdanningsnivå 
har blant annet sammenheng med at Ringerike har vært en industrikommune hvor 
fagarbeiderkompetanse har stått sterkt.   

Dette har betydning for hvordan ressursbruken vil være annerledes i Ringerike enn i mange 
andre kommuner, spesielt fordeling i forhold til aldersgrupper. 

 
Figur 2. Befolkningssammensetning. Kilde: KOSTRA. 
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Befolkningsutvikling  
Ringerike har hatt en ganske jevn 
befolkningsvekst de siste åra (mellom 
0,5 og 1 %), og nærmer seg 30 000 
innbyggere.  

I år 2000 passerte vi 28 000 
innbyggere, slik det var satt mål om i 
den første kommuneplanen i 1988!  

Veksten har likevel vært svak i 
forhold til landet og fylket. De siste 
åra har vi ligget under landssnittet og 
SSBs framskrivninger for middels 
nasjonal vekst. Ringerike har i denne 
perioden mista et betydelig antall 
arbeidsplasser. Ringerike har veksla 
på å ha netto innflytting og netto 
utflytting til andre deler av Norge, og samtidig veksla mellom å ha fødselsoverskudd og 
underskudd. Lavt fødselsoverskudd har sammenheng med aldersstrukturen. Veksten skyldes 
innvandring fra utlandet. Figuren ovenfor viser Ringerikes befolkningsutvikling i perioden 
2000 til 2014.  

For å kunne påvirke befolkningsveksten er det viktig å forstå flytting, og spesielt nettoflytting. 
Vi må også forstå sammenhengen mellom arbeidsplassvekst og flytting for å forstå 
befolkningsutviklinga. Da finner vi også ut hvor viktig andre forhold er for flyttinga. Noen 
kommuner får netto innflytting sjøl om det er nedgang i antall arbeidsplasser, mens andre får 
netto utflytting sjøl om det er vekst i antall arbeidsplasser. Strukturelle forhold og ekte 
bostedsattraktivitet er andre forhold som har betydning.  

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
MMMM 29908 31249 32538 33769 34781 35589 
HHMH 29973 31884 33972 36166 38350 40542 

Figur 4. Befolkningsframskrivinger etter flere alternativ. Kilde: SSB 27.06.2014. 

Tabellen over viser SSBs befolkningsframskrivinger mot 2040, med alternativene middels og 
høy vekst. Dette er historiske framskrivninger, som ikke tar hensyn til eventuelle effekter av 
utbygging av E16 og Ringeriksbanen. 
 
 

  

Figur 3. Folketall i Ringerike kommune.  

Kilde: Telemarksforskning.  
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Bostedsattraktivitet 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeida et notat om 
befolkningsutvikling og bosettingsmønster i Ringerike. Dette var en del av bakgrunnen for 
saken om livskraftige lokalsamfunn. Notatet inneholder statistisk materiale om 
befolkningsutvikling og bosettingsmønster med kommentarer. Oppsummert er NIBRs 
kommentarer/anbefalinger slik:  

• Sentrum-periferi-perspektivet: Konfliktdebatter som følge av geografiske 
prioriteringer har i en del tilfeller ført til at ressursene "smøres tynt utover", i stedet for 
at det satses på noen utvalgte steder. NIBR stiller spørsmål ved om det finnes et 
balansepunkt hvor samarbeid og kommunikasjon mellom senter og omland fungerer 
optimalt. En utfordring for Ringerike blir å bruke ressursene på en måte som skaper 
attraktive lokalsamfunn av ulik karakter. Det er ikke realistisk å gjøre ethvert 
lokalsamfunn like attraktivt, og en må velge å satse noen steder.  

• Ringerikes situasjon og muligheter: Viktigheten av å styrke Ringeriksregionens 
posisjon i hovedstadsområdet framheves i mange sammenhenger. Ringerike vil være 
et klart definert sted, både som kommune og region. En innsatsfordeling basert på by 
+ utvalgte tettsteder som småsamfunn vil kunne være en god strategi. Byen som 
regionsenter må være prioritert. En satsing på utvalgte tettsteder for framtidig 
boligutbygging innebærer å utvikle områder som allerede fungerer som lokalsamfunn. 
Ringerike ligger på landssnittet med en videreflyttingsprosent på rundt 60. Det må 
være et mål å få en større andel til å bosette seg permanent. Dette er en målgruppe som 
allerede bor her og som lett kan nås. Det vil si at Ringerike har et stort vekstpotensial i 
å få flere av de som allerede bor her til å bli på Ringerike.  

 
Den delen av nettoflyttinga som ikke lar seg forklare av arbeidsplassvekst og strukturelle 
forhold indikerer bostedsattraktiviteten. Ringerike har hatt en bedre nettoflytting enn 
arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringa er at Ringerike drar fordel av å være en 
forholdsvis stor kommune. Nettoflyttinga har likevel vært bedre enn forventa, selv etter å ha 
trukket fra fordelen ved å være en stor kommune. Nettoflyttingen har med andre ord vært 
bedre enn statistisk normalt i de fleste perioder. 

Dette tyder på at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.  
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2.3 Næring 
Ringerike har tradisjonelt vært en sterk 
industriregion, med treforedling som kjerne. 
De største bransjene i Ringeriksregionen i dag 
målt etter verdiskaping er varehandel, teknisk 
tjenesteyting og eiendomsdrift, bygg og anlegg 
og industri inkludert skogsdrift (jf. 
Ringeriksvirkninger).  

Ringeriksvirkninger er en utviklingsanalyse 
for Ringeriksregionen, utarbeida av Agenda 
Kaupang på oppdrag fra Ringerike utvikling. I 
denne rapporten ble satsing på Treklyngen, 
Eggemoen og Hvervenmoen vektlagt. Per 
november 2014 er nye reguleringsplaner for 
Treklyngen og Hvervenmoen vedtatt, og plan 
for Eggemoen er lagt ut til offentlig ettersyn.  

Antall arbeidsplasser i Ringerike har økt med 4,1 % siden 2000, mens Norge har hatt en vekst 
på 15,8 % i samme periode. Offentlig sektor har vokst, mens nesten 700 arbeidsplasser i 
næringslivet har blitt borte siden 2008. Basisnæringene (landbruk, industri og teknologiske 
tjenester) har hatt en kraftig nedgang. Dette skyldes først og fremst nedgang i industrien, med 
en halvering av antall arbeidsplasser siden 2000.  

Ringerike har hatt en uheldig 
bransjestruktur i basisnæringene, 
med mange arbeidsplasser i 
bransjer med sterk nedgang. 
Besøksnæringene (butikker, 
overnatting, servering og 
aktiviteter) har nesten ikke hatt 
vekst, selv om disse næringene 
har vokst ganske mye på 
landsbasis.  

Ringerike har imidlertid hatt 
ganske sterk vekst i regionale 
næringer, som består av bygg og 
anlegg, engros, transport og 
tjenesteytende næringer. Dette 
viser at kommunen har vekst med 
utgangspunkt Hønefoss sin rolle 
som regionsenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Bransjefordeling. 
Kilde: Telemarksforskning. 

Figur 6. Arbeidsplassutvikling i privat/offentlig sektor. 

Kilde: Telemarksforskning.  
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2.4 Strukturelle forhold 
Strukturelle forhold som har betydning for flytting: 

1. Størrelse. 
2. Arbeidsmarkedsintegrasjon. 
3. Arbeidsplassvekst i nabokommuner.  

Arbeidsmarkedsintegrasjon handler om 
hvordan et sted henger sammen med 
områdene utenfor. Dette påvirker vekst og 
utvikling, og pendling er en indikator. Bedre 
samferdselsløsninger vil bidra til økt 
arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst.  
Ringerike har middels, men stadig økende 
arbeidsmarkedsintegrasjon.  
Ringeriksregionen har et underskudd på 
arbeidsplasser, og mange pendler ut av 
regionen på arbeid (jf. Ringeriksvirkninger). 
  

Ringerike har hatt en svak befolkningsvekst, og antall arbeidsplasser har hatt enda svakere 
vekst. Næringslivet har krympa siden 2008. Basisnæringer og besøksnæringer har ikke gjort 
det så bra. Regionale næringer og bostedsattraktivitet har vært positivt. 

Årsaker, strukturelle drivkrefter:  

• Lavt fødselsoverskudd.  
• Uheldig bransjestruktur i basisnæringene.  
• En relativt stor kommune er et pluss. 

 

 
Strukturelle forhold som  
kan påvirkes er for  
eksempel bedre  
kommunikasjon til Oslo,  
som vil gi økt  
arbeidsmarkedsintegrasjon.  
En strategi kan være å være  
godt vertskap for  
offentlige institusjoner,  
fordi det vil gi arbeidsplassvekst.   

 

Figur 7. Utvikling i pendling.  

Kilde: Telemarksforskning. 

Figur 8. Kilde: Telemarksforskning.  
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3 UTFORDRINGER OG MULIGHETER 

3.1 Økonomisk bærekraft  
I handlingsprogramperioden 2015-2018 er det lagt opp til en befolkningsvekst i Ringerike 
kommune i underkant av 1 %. Ut fra dette, er det ikke lagt inn økninger i 
tjenesteproduksjonen. Denne tidsperioden vil bli brukt til investere for å bli mer effektive, 
med fokus på byen Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn og løfte den kommunale 
bygningsmassen opp på ett tidsriktig nivå for å kunne drive effektive tjenester.  

På flere infrastrukturområder er kapasitetstaket nesten nådd, og kommunen må derfor 
investere i å øke kapasiteten. For å finansiere dette må driftsnivået i tjenestene tas ned, og det 
må tas ut en effektiviseringsgevinst. I hele handlingsprogramperioden må behovet for økt 
volum i tjenestene tas innenfor dagens driftsnivå. Økte inntekter fra skatt og rammetilskudd 
må brukes til å finansiere økte finanskostnader fra investeringer, økte pensjonskostnader og 
økt egenfinansiering av investeringer. Unntaket er barnehageplasser, hvor utbygging av 
plasser for å kunne tilby plass på 1-årsdagen vil bli prioritert. 

I 2020 forventes det at økningen i antall eldre vil gi behov for flere sykehjemsplasser. 
Kommunen må ha kontinuerlig fokus på å gi de eldre best mulig livskvalitet gjennom 
tjenestetilbudet, samtidig som de kommunale ressursene utnyttes mest mulig effektivt. 

I perioden 2020 til 2030 vil Ringerike kommune være rustet til å ta imot en befolkningsvekst 
med effektive og moderne tjenester. Økte inntekter som følge av befolkningsveksten kan 
benyttes til å øke volumet i tjenestene. Økte inntekter vil også være med på å dekke økte 
finanskostnader til investeringene i tjenester til den eldste delen av befolkningen. 

 
3.2 Vekst 
Vekstpotensial 
Ringerike har hatt befolkningsvekst i nedgangstider, og dette tyder på at det er et stort 
potensiale for vekst i regionen. Vekst medfører både utfordringer og muligheter. Økt 
befolkning tilfører kommunen aktivitet, nye impulser og inntekter, og bidrar til å skape 
omdømme som en attraktiv kommune. Målet med økt vekst er å få mulighetene til å utvikle 
en enda bedre kommune.  

Samtidig må det legges til rette for veksten med utvikling av kommunale tjenester som 
barnehage, skole, helse og infrastruktur. Det må settes av arealer til utbygging av bolig, 
næring og sosial og teknisk infrastruktur. Usikkerhet knytta til befolkningsutvikling gjør at 
Ringerike må ha god planberedskap. Dette gjelder både arealressurser og en effektiv 
organisasjon som kan ta i mot initiativ.  

Ringerike ønsker en planlagt høy vekst, og har følgende målsetting:  
 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. 
 
Dette er en svært høy vekst, som må ses i sammenheng med planlagte samferdselsprosjekter. 
Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig vekstregion i Oslo-området. Begrunnelsen 
for å planlegge for en slik høy vekst er blant annet å bygge opp under de planlagte 
samferdselsinvesteringene, for å få en bedre samfunnsnytte av disse.  
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I første4-årsperiode2015-2018leggesdetopptil envekstpå1 % (forslagtil
handlingsprogramberegnermellom0,7og0,9%). Altsåenbefolkningsvekstpåca.300nye
innbyggerehvertår.Kommunenskalbrukedenneperiodentil å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjekterblir realisert.Kommunenskalplanleggefor envekstpåomlag2,5%
veksti denneperioden.Medenslik veksterdetsnakk omat detblir envekstpådrøye800
nyeinnbyggerehvertår.

Tidsperspektiv
Samfunnsdelenharperspektivet2015-2030.Måla gjelderfor denneperioden.Veksttempovil
hasammenhengmedutbyggingenavsamferdselsprosjektene.Noeavvekstenvil kunne
kommei forkantav utbyggingen,nårbeslutningerblir tatt.

Figur 9. Illustrasjonavmuligbefolkningsutvikling. Kilde: Folketall er hentetfra SSBogviser
antall innbyggerevedinngangeni 3. kvartal 2014.
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Scenarier for vekst 
Telemarksforskning har satt opp tre vekstscenarier for Ringerike, fram mot 2040:  

Normalscenarie Framskriver sammenhenger funnet i analysen av perioden 2000-2013.  
Befolkninga vil vokse ganske langsomt, lavere enn SSBs 
framskrivninger. Antall arbeidsplasser vil nesten ikke ha vekst. 
 

Scenarie med 
historisk 
attraktivitet 
 

Dersom Ringerike opprettholder den gode attraktiviteten som bosted, vil 
befolkninga få litt høyere vekst. Men fortsetter den svake 
næringsattraktiviteten blir veksten i arbeidsplasser svakere.  
 

Høyvekstscenarie Med svært høy attraktivitet både for bosted og næring, kan det bli 40 000 
innbyggere i Ringerike før 2040.  
Krever svært høy arbeidsplassvekst, med 10 000 nye arbeidsplasser. 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Kilde: Telemarksforskning.  

 
Ringerike ligger an til å få litt vekst i folketall og arbeidsplasser de nærmeste åra, både i 
normalscenariet og med nåværende attraktivitet. For å få samme vekst som Norge må 
Ringerike ha høy attraktivitet - "statistisk unormal" god vekst.   
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3.3 Ringeriksregionen og samferdsel 
Ringerike ligger sentralt på Østlandet, bare fem mil fra Oslo, med riksveiforbindelser både 
mot Oslo, Drammen, Hadeland, Gardermoen, Valdres og Hallingdal, samt jernbane til 
Bergen. Ringerike er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. I denne 
kommuneplanperioden har Ringeriksregionen ut fra beliggenhet og planlagte 
samferdselsprosjekter bedre forutsetninger enn de aller fleste andre regioner for å utvikle seg 
til et attraktivt samfunn for bolig- og næringsutvikling. Dette krever god samhandling i 
regionen.  
 
Befolkningsprognoser viser en betydelig vekst på østlandsområdet i åra framover. Det er ikke 
mulig å bygge nok veier, og svaret er da fortetting og jernbane. Ringerike ønsker å ta del i 
veksten i hovedstadsområdet, og samarbeider i regionen for å bidra til at de muligheter som 
skapes av endringer og vekst utnyttes til det beste for innbyggerne. Ringerike må synliggjøres 
som et naturlig vekstområde i Oslo-regionen. Det er en gjensidig avhengighet mellom vekst 
og samferdselsutbygging. Gode kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å utnytte 
Ringeriksregionens potensial, og en forutsetning for å realisere vekstambisjonene. Bedre 
forbindelser bidrar til økt vekst, og økt vekst gjør samferdselsinvesteringene mer 
samfunnsøkonomisk lønnsomme. Jo flere passasjerer, jo større nytte får samfunnet av 
investeringene.  
 
Samferdselsprosjektene vil øke 
regionens attraktivitet, både når det 
gjelder bosted, bedrift og besøk, 
samt gjøre Ringerike sterkere 
integrert i hovedstadsområdet både 
gjennom flyttestrømmer, pendling 
og næringsvirksomhet.  
KVU (konseptvalgutredning) for 
transportsystemet i Hønefoss-
området og ei eventuell 
Ringerikspakke vil bidra til et 
miljøvennlig og effektivt 
transportsystem.   
 
Ringeriksbanen skal være en del av 
InterCity, og vil få en reisetid på 35 
minutter til Oslo. IC-prosjektene 
legger opp til en flerkjernestruktur 
rundt Oslo. IC-stasjonene skal 
utvikles til attraktive og 
velfungerende knutepunkt.  
 
Det er konkurranse om å ta del i 
Oslo-regionens vekst. Samferdsel 
er viktig i konkurransen, men også 
andre faktorer har betydning for om 
folk velger Ringerike framfor andre 
områder i samme avstand til Oslo. 
Vi må derfor få fram hva som gjør 
Ringerike spesielt attraktiv. 

 

Figur 11 viser IC prosjektene.  

Dagens reisetid med jernbane står i parentes. Kilde: 

Jernbaneverkets presentasjon på ROM-konferansen 21.10.14.  
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3.4 Attraktivitet 
Kommunens attraktivitet kan påvirkes, og det må 
derfor være en strategi å styrke attraktiviteten og 
kommunisere dette. Figuren til høyre viser tre 
dimensjoner for attraktivitet, som alle er viktige å 
jobbe med for å oppnå vekst.  

Innbygger, ildsjeler, næringsliv, folkevalgte og 
byråkrater påvirker alle kommunens attraktivitet. 
Tilhørighet til lokalsamfunnet og egen kommune er 
viktig for at innbyggere skal være gode 
ambassadører for Ringerike.   

Figur 12: Attraktivitetsmodellen.  

Kilde: Telemarksforskning. 

Attraktivitet kan deles inn i bostedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet. 
Bostedsattraktivitet dreier seg både om å få nye folk til å flytte hit, unngå at innflyttere velger 
å flytte videre ut av kommunen, få utflyttede ringerikinger til å velge å flytte tilbake og å få de 
som bor her til å fortsette å ha hjemkommunen som bosted. Ringerike har et stort potensiale i 
å legge til rette for at innflyttere ikke velger å flytte videre ut av kommunen.        

Attraktivitetsmodellen er utarbeida av Telemarksforskning på oppdrag for Kommunal og 
regionaldepartementet (nå kommunal- og moderniseringsdepartementet). Modellen viser 
hvordan lokal samfunnsutvikling henger sammen med vekst i folketallet. Vi bruker modellen 
for å finne ut hvor Ringerike skal satse for å oppnå utvikling. Formulering av mål tar 
utgangspunkt i attraktivitetsmodellen.  

For å kunne jobbe målretta må vi skille mellom strukturelle forhold som vi vanskelig kan 
påvirke, og forhold som vi kan påvirke. Dette vil sikre at tid, krefter og innsats brukes der det 
har mest effekt.  

Bostedsattraktivitet 
Utgangspunktet for bostedsattraktivitet er 
flyttestrømmer. Nettoflytting kan være en indikator 
for kvalitet og attraktivitet. Nettoflytting er en 
kombinasjon av flyttestrømmer og fødselsbalanse.  

Bedrifts- og besøksattraktivitet 
Arbeidsplassutviklingen kan deles i privat og 
offentlige arbeidsplasser. Næringsutvikling er sterkt 
prega av strukturelle forhold, men steder kan likevel 
oppnå en bedre utvikling enn de strukturelle 
forholdene tilsier. Dette definerer deres attraktivitet 
for bedrifter og besøk. For bedriftsattraktivitet er 
samspillskultur viktig.  
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Faktorer som påvirker attraktivitet 

Figur 13: Kilde Telemarksforskning.  

Omdømme virker inn på hvem som bosetter seg her og hvilke næringer som etablerer seg, og 
dette påvirker Ringerikes vekst og utvikling.  

Ameniteter er et samlebegrep på faktorer som ikke lar seg plassere i spesielle kategorier. Dette 
kan for eksempel være sport- og fritidstilbud, tilgang på kompetent arbeidskraft, kommunale 
tjenester, naturherligheter, tilgang til forretningstjenester o.a.  

Det tar tid å bygge en identitet og stedlig kultur som omsettes til sunn og kontrollert vekst. 
Stedsidentitet og tilhørighet er viktig fordi det skaper stolthet og tilhørighet blant de som bor 
og jobber i kommunen. Det må bygges en felles oppfatning av utfordringer i Ringerike, og 
hvordan vi sammen skal jobbe for å nå felles mål. Det er innbyggerne som utvikler 
lokalsamfunna og skaper identitet og kultur. Kommunens rolle er å være en tilrettelegger, 
blant annet gjennom å lage gode arenaer for dialog og utveksling av ideer og 
nettverksbygging. Kommunen må legge til rette for at de gode historiene blir fortalt. 
Kommunen bør ha en strategi for å skape en samspillskultur. Dette vil bidra til innovasjon og 
utvikling.  
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3.5 Folkehelse 
God helse innebærer evne til å mestre hverdagens utfordringer, og handler både om 
livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. Helsefremmende arbeid er å gjøre folk 
i stand til å ta vare på egen helse, og gir gevinst flere år fram i tid. Helse skapes i 
lokalsamfunna, der vi lever våre liv. Kommunen skal legge til rette for økt mestring i 
befolkninga, og dermed en bedre folkehelse. Fysisk aktivitet, utdannelse og psykososiale 
faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning for helsa.  
 
Nytt lovverk med nasjonale forventninger og krav til økt fokus på folkehelse gjør det 
nødvendig med nye grep og prioriteringer. Kommunen plikter iht. Lov om folkehelse, å jobbe 
helsefremmende og forebyggende samt holde løpende oversikter over helsetilstanden i 
kommunen. 

Folkehelseprofilen for 2013 viser at Ringerike ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet på 
følgende områder: 

- Befolkning: Kommunen vil ha flere over 80 år i 2020, samt høyere andel som er alene.  
- Levekår: Kommunen har færre personer med videregående eller høyere utdanning. 

Flere barn i alderen 0 - 17 år som bor i husholdninger med lav inntekt, og flere barn 
som bor med enslig forsørger enn landet for øvrig.  

- Helse og sykdom: Kommunen har høyere andel av personer med psykiske symptomer 
og lidelser, større utbredelse av hjerte og kar sykdom. Større utbredelse av type - 2 
diabetes, og sykdommer/plager knyttet til muskel og skjelettsystemet.  

I folkehelsemeldingen 2012-2030 (vedtatt i 
kommunestyret 21.02.2013) er det fastsatt tre visjoner 
for satsingsområdene som skal prioriteres i Ringerike:  
 

Motto:  Helse i alt vi gjør.  

Visjoner:  1. Ringerike – Best for barn.  

   2. Ringerike – Aktivitet for alle.  

  3. Ringerike – Folkehelsekommunen.  

 
Folkehelsemeldinga skal evalueres i løpet av 2015.  

 
3.6 Frivillighet, lag og foreninger 
Samspillskulturen mellom kommunens innbyggere har stor betydning for næringsutviklingen 
og påvirkning av stedets identitet og stedlige kultur. Ildsjeler skal få utfolde seg i Ringerike, 
og kommunen skal bidra som tilrettelegger. Samspill mellom kommune og frivillighet gir 
gjensidig læring. 

Ringerike har et rikt forenings- og organisasjonsliv, og i kommunens oversikt er det registrert 
ca. 150 lag og foreninger. I Norge utgjør frivilligheten over 100 milliarder i verdiskaping, og 
48 % av befolkninga gjør en innsats i det frivillige. En aktiv frivillig sektor er grunnleggende 
for et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn, og deltakelse i seg selv er bra for helsa. Frivillig 
arbeid gir gevinst både for den som gir og den som mottar tjenesten.  
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3.7 Kommunereform – Ringerike en del av en større kommune? 
Kommunereformen (2014) tar sikte på å legge til rette for at flere kommuner slår seg 
sammen. Færre og større kommuner vil gi bedre mulighet til å ivareta og videreutvikle 
kommunale tjenester.  Kanskje kan en også skape større vekst gjennom samspill og samarbeid 
mellom flere kommuner? 
 
Kommunereformens anbefalinger om ny kommunestruktur viser at Ringerike kommune i dag 
har en størrelse som kan sikre god oppgaveløsning. Det er likevel naturlig å vurdere om 
regionen vil stå enda bedre rusta for framtidig nærings- og tjenesteutvikling ved å slå oss 
sammen med våre nabokommuner. Det er naturlig at prosessen tar utgangspunkt i det 
samarbeidet kommunen har gjennom Rådet for Ringeriksregionen.  
 
I dag har Ringerike et godt samarbeid med Hole kommune og Jevnaker kommune i bl.a. 
Ringeriksrådet. Det finnes også interkommunalt samarbeid for ulike tjenester mellom disse tre 
kommunene. Ringerike samarbeider og leverer også tjenester til andre kommuner. 
 
En eventuell kommunesammenslåing vil berøre organisering av tjenester, som skole, 
barnehage og helsetjenester. Men også kommunens ansvar som samfunnsutvikler og den 
lokaldemokratiske arenaen berøres når flere kommuner skal slås sammen. Den kanskje største 
utfordringa med å slå sammen kommuner er innbyggernes identitet og lokal tilhørighet.  
 
Det som har vist seg å være suksessfaktorer i andre kommunesammenslåinger er:  

• Informasjon: Innbyggerne er opptatt av hva vi har, hva vi får og hva vi eventuelt 
mister.  

• At initiativet kommer fra lokale politiske og administrative ledere.  
• Åpenhet/medvirkning: Kjøre åpne prosesser der alle får mulighet til å medvirke for de 

ulike gruppene (ungdom, næringsliv, frivillighet, innflyttere m.fl.). 
• Det var avklart før folkeavstemming/høring hvor kommunesenteret skulle ligge og 

hvor rådmannen og sentraladministrasjonen skulle være lokalisert 
• Det skulle ikke skje oppsigelse av ansatte.  
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4 VISJON OG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030 
 
Tabellen nedenfor viser Ringerikes slagord, visjon og hovedmål.  

 
Slagord 

 

 

Nærmest det meste 
 

 
Visjon 

 
Ringerike skal være det mest  

spennende vekstområdet på Østlandet 

 
 

 Mål 
Befolkning Ringerike skal være en 

attraktiv bokommune, 
spesielt for unge og 
familier i 
etableringsfasen. 
 

Innen 2030 skal det bo 
40 000 innbyggere i 
Ringerike kommune. 

Helse i alt vi gjør, og 
aktivitet for alle 
i Ringerike. 

Næring Økt verdiskaping og 
produktivitet i 
Ringerike.  
 

Ringerike og omland 
skal ha effektive  
samferdselsløsninger.  
 

Ringerike skal ha 
relevant kompetanse for 
framtidas arbeidsliv.  
 

By- og 
lokalsamfunn 

Ringerike skal ha en 
livskraftig vekst og 
utvikling av by og 
lokalsamfunn. 

Ringerike skal være et 
forbilde innen 
energieffektivisering, 
bruk av fornybar energi 
og reduksjon av utslipp. 
 

Hønefoss skal være en 
attraktiv handelsby 
regionhovedstad.  
 

Kommunen 
som 
organisasjon 

Kommunen skal være 
en effektiv og 
spennende 
organisasjon, med god 
kvalitet på tjenestene.  

Å jobbe i kommunen 
skal gi helse til 
medarbeiderne.  

Kommunen skal være 
en tydelig, ærlig og 
løsningsvillig 
organisasjon.  
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4.0 Satsingsområder i planarbeidet 
Kommunal planstrategi (vedtatt 20.06.2013) fastslår at satsingsområdene i kommunens 
planarbeid skal være befolkningsvekst, styrka næringsgrunnlag og effektiv arealdisponering. 
Dette gjenspeiler seg i målområdene i forslag til ny samfunnsdel: Befolkning, næring, by- og 

lokalsamfunn. I tillegg er det utarbeida mål for kommunen som organisasjon.  

Effektiv arealdisponering er ivaretatt i kapittel 5, hvor det er formulert arealstrategier som 
skal ligge til grunn før kommuneplanens arealdel.  

I planstrategien er sammenhengen mellom satsingsområdene forklart og illustrert:  

For å stimulere til befolkningsvekst er 

det viktig å se på et bredt spekter av 

virkemidler. Næringslivet etablerer seg 

der kompetansen er. 

Kompetansearbeidstakere prioriterer et 

godt bomiljø med nødvendig service, 

skoler/barnehager, kultur, nærområder, 

blå/grønne/grå strukturer, sosiale 

møteplasser og gjerne tilgang på 

bymiljø. En av visjonene i kommunens 

folkehelsemelding er "Ringerike – best 

for barn", og en hovedstrategi her er å 

sikre barn og unge optimale 

oppvekstsvilkår.  

God planlegging, inkludert arealplanlegging, er et verktøy både for å sikre gode bomiljø og 

nødvendig forutsigbarhet for investorer og næringslivet. Endret samferdselsinfrastruktur vil 

gi nye muligheter. 
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4.1 Befolkning 
I 2030 bor det 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Ringerike er et godt sted å bo, med 
aktive innbyggere som har sterk tilhørighet til eget lokalsamfunn og kommune. Det er tett 
samarbeid og kontakt mellom kommunen, frivillighet, lag og foreninger – og sammen 
utvikler vi Ringerike videre. Det er lett å være aktiv i Ringerike, og gang- og sykkel er en 
naturlig transportmåte for stadig flere. 
 
Mål for befolkning fokuserer spesielt på Ringerike som en attraktiv bokommune. 
Telemarksforskning sin rapport indikerer at Ringerike er en nokså attraktiv bokommune. 
Dette er kvaliteter som kan bygges videre på. I forhold til sammenlignbare kommuner har 
Ringerike en befolkning med større andel eldre og færre i de yngste aldersklassene. Med 
bakgrunn i dette framheves unge og familier i etableringsfasen som en viktig målgruppe for å 
oppnå vekst og utvikling. Med bakgrunn Ringerikes folkehelseprofil er "Helse i alt vi gjør og 
aktivitet for alle" løfta fram som et hovedmål.  
 

4.2 Næring 
I 2030 har Ringerike et aktivt næringsliv, med en bred bransjefordeling, og høy verdiskaping 
og produktivitet. Ringeriksbanen og E16 er bygd ut, og dette har styrka regionens 
konkurransekraft og gitt en økt integrasjon med områdene rundt. Kompetansenivået 
gjenspeiler bredden i næringslivet, og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) er en viktig 
aktør i Ringerikssamfunnet. Antall arbeidsplasser har økt i takt med befolkningsveksten fram 
mot 40 000 innbyggere. Arbeidsplassvekst og samferdselsutbygging har vært viktige 
forutsetninger for å nå målet om 40 000 innbyggere i 2030. 
 
Økt verdiskaping og produktivitet er foreslått som et hovedmål, i tråd med forslag til 
hovedmål i Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud som var på høring 
høsten 2014. Videre er effektive samferdselsløsninger et hovedmål som vil bli spesielt aktuelt 
i kommuneplanperioden. Dette vil bidra til økt arbeidsmarkedsintegrasjon og vekst. Det siste 
hovedmålet dreier seg om kompetanse, som vil være en viktig faktor i utvikling av 
næringslivet.  
 

4.3 By- og lokalsamfunn 
I 2030 er Hønefoss en attraktiv og urban handelsby, og er en motor for næringsutvikling i 
regionen. Det er et godt samspill mellom byen Hønefoss og de livskraftige lokalsamfunna 
rundt, og dette bidrar vekst og utvikling. Ringerike har kommet langt innen 
energieffektivisering og bruk av fornybar energi, og utslippene er redusert. Gjennom god 
arealplanlegging har transportbehovet blitt redusert, og folk flest går og sykler dit de skal.   
 
Dette målområdet fokuserer på samspillet mellom by- og lokalsamfunn i Ringerike. Hønefoss 
sin rolle som regionhovedstad, med lokalsamfunn rundt er en kvalitet ved Ringerike. 
Hønefoss får spesiell oppmerksomhet, og skal være motoren i utviklinga framover.  
Hovedmål fra Energi & Klimaplan er tatt inn.  
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4.4 Kommunen som organisasjon – Ringerikshuset 
 
I 2030 er Ringerike kommune en effektiv organisasjon med høy kvalitet. Ledelse, god og 
effektiv organisering og høy kompetanse i alle ledd har vært nøklene for å oppnå dette. 
Ringerike kommune gir innbyggerne forutsigbarhet gjennom god kommunikasjon. 

 

Ringerikshuset er utviklet etter prinsipielle føringer fra kommunestyret om å utarbeide 
langsiktige strategier for utvikling av Ringerike kommune med tanke på en varig bærekraftig 
økonomi og utvikling. Det blir trukket frem fra flere kilder at den viktigste strategien for å 
oppnå varig bærekraft er å skape, ivareta og utvikle en stor arbeidsstyrke (Kilde: NOU 2005:5 

og SSB, Statistisk analyse av indikatorer for bærekraftig utvikling). For å oppnå varig bærekraft sier 
kildene at det må være en balanse mellom økonomisk kapital, sosial- og humankapital og 
ressurs- og miljøkapital. Ringerikshuset gir uttrykk for de to første aspektene.  

Norge er aktivt med i det europeiske nettverket for helsefremmende arbeidsplasser  
(European Network Workplace Health Promotion) og Statens arbeidsmiljøinstitutt er det 
nasjonale kontaktkontor. I arbeidet med å skape, ivareta og utvikle en stor arbeidsstyrke har 
Ringerike kommune siden 2007 jobbet etter prinsippene i Langtidsfrisk – helsefremmende 
ledelse og medarbeiderskap. Statens arbeidsmiljøinstitutt har sammen med partene i 
arbeidslivet forfattet Lillestrømerklæringen for helsefremmende arbeidsplasser (vedlegg 1). 
Disse prinsippene er også ivaretatt i Ringerikshuset. En kan forstå Ringerikshuset ut fra 4 
grunnelementer, som er beskrevet nedenfor.  
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1 Fundamentet – Grunnmuren 

TÆL – står for en kommune med mye energi og iver i utøvelse av våre verdier. Vi har 
pågangsmot og stå-på-vilje i forhold til de utfordringer og oppgaver som ligger foran oss. 

• Tydelig – er en forutsetning for forutsigbarhet og forventningsavklaring. Verdien 
betyr også at vi kommuniserer på en måte som gjør at vi blir forstått, og at kolleger, 
samarbeidspartnere og innbyggerne vet hva de kan forvente av oss. 

• Ærlig – er en forutsetning for samhold, omdømme og er en grunnleggende faktor når 
det gjelder å skape tillit internt, hos samarbeidspartnere og hos innbyggerne. I tillegg 
betyr det at vi er pålitelige som mennesker og organisasjon.  

• Løsningsvillig – er en forutsetning for å finne de gode løsningene i det daglige 
arbeidet. Det innebærer også at vi ser på mulighetene som ligger i lover og regler, vi 
praktiserer godt skjønn i forvaltningen av offentlige ressurser og vi har innbyggernes 
beste i fokus.  

Resultatformel: For å oppnå gode resultater som er holdbare, viser det seg at om en sørger 
for at faktorene i denne formelen er tilstede, så er sjansene større for å lykkes. Faktorene er 
rangert etter hvor viktig de er for å oppnå et resultat. Alle faktorene må ha innhold når 
budskapet formidles. 

• Mening - Alle involverte parter må oppleve mening med det som skal iverksettes. Det 
kan lettere skapes ved at alle er involvert i prosessen. 

• Motivasjon - Alle involverte parter må oppleve motivasjon for å iverksette evt. tiltak. 
Indre motivasjon kan oppnås ved at alle er delaktig i prosessen og blir sett og hørt. 
Delaktighet fremmer motivasjon, arbeidsglede, engasjement og trivsel. 

• Kommunikasjon - God kommunikasjon skaper gode relasjoner. Det er viktig å skape 
arenaer for god kommunikasjon mellom innbyggerne og tjenestene, mellom 
medarbeidere og mellom medarbeidere og ledelse.  

• Kompetanse – Gode forutsetninger for å oppleve at en gjør en god jobb er å ha 
nødvendig kompetanse og erfaring for å kunne utføre de oppgaver en er satt til.  

• Ressurser - En må ha de nødvendige ressursene for å kunne utføre de oppgaver en er 
satt til. 
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2 Fokusområder– Bærevegg1

• Fremmendelederskapog medarbeiderskap- Lederenogmedarbeiderneer
hverandresviktigsteforutsetningerfor åkunnelykkes.Framsnakkingavhverandreog
vilje til ågjørehverandregodevil fremmetillit, initiativ, arbeidsgleder,engasjement
oget anerkjennendemiljø.

• Kreativt ogåpent miljø - Et kreativtogåpentmiljø pregesav å væreprestisjeløst,
fritt for drakampermellomprofesjonerog individer, samtvilje til vedvarende
inkluderendeutvikling. I detliggerdetatalle medarbeidereharverdi i dendeerogdet
er romfor alle somvil bidratil utvikling påtvers avkompetanse,alder,kjønn,
ledernivå,stillingsstørrelsem.m.Miljøet vil skape godeforutsetningerfor å forløse
potensialetsomligger i vår viktigsteressurs– nemlig medarbeiderneog ledernevåre.

• Tydelige mål - Gir meningogmotivasjonfor målrettethandlingsomeren
forutsetningfor å oppnågoderesultater.Måleneer utarbeideti samarbeidmedalle
parter;arbeidsgiver,arbeidstaker,tillitsvalgt ogverneombud.Målenekommuniseres
bådeinnadogutad,og er synlig i dendagligevirksomhet.
���� Det viktigste er å jobbe meddet en er godepå, og å stimulere hverandre til å
skapebevegelsei helsefremmenderetning – det er helsefremmendelederskapog
medarbeiderskapi praksis.

3 Effekter – Bærevegg2
• Kvalitet på tjenestene- Opplevdkvalitet ift. mulig standardinnenforrammeneenhar

til rådighet(forventningsavklaring).
Måling: Brukerundersøkelser,standardbeskrivelserfor kvalitet.

• Helsetil medarbeiderne- Verdenshelseorganisasjon(WHO) sierat Helseer en
tilstandav fullkommenfysisk,psykiskog sosialvelvære- ikkebarefraværav sykdom
eller svakhet.ProfessorPeterF Hjorth harlagetdennedefinisjonenpåhelse:God
helsehar densomhar evneogkapasitettil å mestre og tilpasseseglivetsuunngåelige
vanskeligheterog hverdagenskrav.
Måling: Medarbeiderundersøkelse(10påtopp),Fraværsprosent.

• Effektivitet i organisasjonen
i. Bestmulig brukav pengene(Stramprioritering mellomdeulike tjenesteneog

hvilketnivå deskalligge på)
ii. Bestmulig organiseringav tjenestene(Hovedmålfor enheten,identifisere

kjerneaktivitet,og strukturereogorganiseretjenesten/enheteni forhold til det)
iii. Måling: Tjenesteproduksjonettergitt standardinnenfor eksisterenderammerx

opplevdmottattkvalitet x helsetil medarbeiderne.

� Dissetreuttalteeffektenebørværebalanserti forholdtil hverandrefor å kunneoppnåog
utvikle enbærekraftigorganisasjon.
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4 I daglig drift – Hverdagsaktivitet innenfor husets rammer 
 
Inkluderende utvikling - Fremmende leder- og medarbeiderskap som har et åpent og 
kreativt samarbeid i utforming av felles og tydelige mål. 

1 Plan  - Planlegg og fastsett mål og tiltak.  
- Skap forutsetninger for å gjøre. 
- Avklar hva, hvem, hvordan, hvorfor og når. 

2 Gjøre - Gjør de planlagte tiltakene. 
- Oppfølging av planen underveis for å sikre iverksettelse av tiltak etter 

plan 
3 Evaluere - Evaluere om resultatene er i henhold til fastsatte mål. 

- Innhente tall og/eller vurderinger som viser evt. måloppnåelse. 
- Identifisere suksessfaktorer og utviklingsfaktorer ved tiltaket  

4 Justere - Juster kurs utfra evalueringen i forrige punkt 
- Avgjør hva som standardiseres inn i vanlig drift og hva som må gå en 

runde til i dette utviklingshjulet 
 
Suksessrike bedrifter kjennetegnes ved god flyt og ved at de er selvforbedrende virksomheter 
(kilde: Magnus Lord 29.8.2014). Strukturer for å etablere en organisasjon med god flyt og 
selvforbedring er: 

• Pulsmøter: Daglige evalueringsmøter av dagens gjøremål og forbedringer til neste dag. 
• Utviklingsmøter: Jevnlige utviklingsmøter med felles behandling av utviklingsforslag. 
• Visualisering: Synliggjøring av rammer og utvikling slik at en kan gjøre seg kjent med 

status i løpet av «et øyekast». 
• Eskalering: System i organisasjonene som muliggjør informasjonsflyt mellom 

beslutningsnivåene, og dermed mulighet for beslutninger, mulig i løpet av kort tid. 

Dette er ivaretatt ved våre utviklingstavler: 
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5 EFFEKTIV AREALDISPONERING 
 

Effektiv arealdisponering betyr at arealene forvaltes på en hensiktsmessig og realistisk måte. 
Strategiene for effektiv arealdisponering bygger opp under målsettingene i samfunnsdelen. 
Gjeldende arealdel er utgangspunktet for utvikling av revidert arealdel.  

Strategiene skal først og fremst legges til grunn for revisjon av arealdelen, men også fungere 
som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Dette gjelder spesielt en 
framtidig byplan for Hønefoss. Prinsippene for Hønefoss by skal også ligge til grunn for 
utviklingen av de prioriterte lokalsamfunna (Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, 
Sokna og Ask/Tyristrand), men da tilpasset stedets egenart og skala. 

Arealstrategiene må ses i sammenheng med overordna føringer fra nasjonalt og regionalt 
hold. Revidert arealdel skal ta opp i seg utviklinga i perioden 2015 og fram mot 2030. Tidlig i 
denne planperioden vil det bli tatt nasjonale beslutninger når det gjelder de store 
samferdselsprosjektene. Dette vil gi nye premisser som kan utløse revisjon av arealdelen og 
andre planer. 
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6 RAMMEBETINGELSER  
 
I planprogrammet for revisjon av kommuneplanen er det i kapittel 2 vist til rammer og 
premisser for planarbeidet – både nasjonalt, regionalt og kommunalt. I dette kapittelet gjør vi 
kort rede for samfunnsdelens forhold til de mest sentrale rammebetingelsene.   

6.1 Nasjonale føringer 
Nasjonale forventninger 
Gjeldende nasjonale forventninger ble vedtatt 
under forrige regjering ved kongelig resolusjon 
24.06.2011. Den blå-blå regjeringa har foreløpig 
ikke lagt fram noe nytt forventningsdokument, 
men det er antyda at dette vil komme våren 2015. 
Det vil si at forslag til ny samfunnsdel må forholde 
seg til gjeldende nasjonale forventninger.  

Nasjonale forventninger er fulgt opp i kommunal 
planstrategi for Ringerike og i fastsatt planprogram 
for revisjon av kommuneplanen. Forslag til ny 
samfunnsdel følger igjen opp disse dokumentene.  

Tabellen nedenfor viser hovedtemaene i nasjonale forventninger og kort hvordan disse er 
fulgt opp i samfunnsdelen. Det er vist til relevante kapitler i samfunnsdelen. 

Tema Oppfølging i Ringerike 
Klima og energi - Tilknytningsplikt for fjernvarme skal legges inn i 

kommuneplanens arealdel.  
- Hovedmål fra Ringerikes Energi & Klimaplan er innarbeida i mål 

og strategier, kapittel 4.3. 
- Utvikling av nye næringer og klynger innen bioenergi er en 

strategi i kapittel 4.2 Dette er også i tråd med forslag til regional 
plan for verdiskaping og næringsutvikling for Buskerud.  

- Overordna risiko- og sårbarhetsanalyse iht. sivilbeskyttelsesloven 
ble utarbeida i 2013. ROS-analyser er også en del av arealdelen.  

- Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Se egen omtale 
nedenfor.  

By- og 
tettstedsutvikling 

- By- og lokalsamfunn er et eget målområde i kapittel 4.3.  
- Ringerike kommune deltar aktivt i KVU Hønefoss. Se egen 

omtale nedenfor.  
- Kommuneplanen skal sikre viktige landbruks-, natur- og 

friluftsområder.  
- Det skal utarbeides en egen plan for Hønefoss by, som en 

oppfølging av revidert arealdel.  
- Fortetting i Hønefoss-området.  
- Temautredning om kulturminner er en del av arealdelen.  
- "Helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike" er et hovedmål 

i kapittel 4.1.  
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Samferdsel og 
infrastruktur 

- Ringerike kommune er en pådriver i å samordne og få fortgang i 
statlige og regionale prosesser ifm. samferdselsprosjekter. 
Herunder spesielt KVU Hønefoss, E16 og Ringeriksbanen.  

- Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Se egen omtale 
nedenfor.  
 

Verdiskaping og 
næringsutvikling 

- Næring er et eget målområde i kapittel 4.2. Her er økt 
verdiskaping og produktivitet, effektive samferdselsløsninger og 
relevant kompetanse for fremtidas arbeidsliv hovedmål.  
 

Natur, 
kulturmiljø og 
landskap 

- I kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" er det utarbeida 
arealstrategier som skal ligge til grunn for revidert arealdel.  
Her er hensyn til natur, kulturmiljø og landskap sentralt.  
 

Helse, 
livskvalitet og 
oppvekstmiljø 

- I 2013 ble folkehelsemeldinga for Ringerike vedtatt. Denne har 
vært en viktig del av grunnlaget for arbeidet med samfunnsdelen.  

- "Helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike" er et hovedmål 
i kapittel 4.1.  

- Under målsettinga om at Ringerike skal være en attraktiv 
bokommune er "Best for barn" en hovedstrategi.  

 

Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 
26.09.2014 kom det en ny statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og 
transportplanlegging, som erstatter rundskriv T-5/93.   

Oppfølging i Ringerike:  

- Ringerike kommune er en pådriver i å samordne statlige og regionale prosesser i 
forbindelse med store samferdselsprosjekter. Ringerike skal være en pådriver for 
raskest mulig utbygging av Ringeriksbanen og E16, og gir dette arbeidet høy prioritet.  

- Fortettingspotensialet i Hønefoss er kartlagt.  
- Framtidig befolkningsvekst skal skje i Hønefoss-området  

(70 %) og Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand 
(30%). Se kapittel 4.3.  

- Kapittel 5 "Effektiv arealdisponering" inneholder arealstrategier som skal ligge til 
grunn for revidering av arealdelen. Arealstrategiene følger opp planretningslinja.  

- Som en del av kunnskapsgrunnlaget til revidering av arealdelen utarbeides det en egen 
utredning som skal erstatte gjeldende jordpolitiske arealvurdering (JAV). Hensikten er 
å ha et godt grunnlag for vurdering av omdisponering av matjord.  

- Sammenhengende gang- og sykkelnett er en strategi i kapittel 4.1. Statens vegvesen 
region sør har i samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Ringerike kommune 
kartlagt dagens situasjon for myke trafikanter i Hønefoss. Dette blir et viktig grunnlag 
i framtidig planarbeid, herunder kommuneplanens arealdel og byplan for Hønefoss.  
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KVU for transportsystemet i Hønefoss 
KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i 
Hønefoss-området og ei eventuell Ringerikspakke vil kunne 
bidra til et miljøvennlig og effektivt transportsystem i 
Hønefoss-området.  

Det prosjektutløsende behovet i KVU-en er:   
  Hønefoss har behov for et miljøvennlig 

  transportsystem som legger til rette for fortetting og 

  fremmer utviklingen av et attraktivt sentrum.  

Samfunnsmålet er:  
  I år 2040 skal transportsystemet i regionsenteret 

  Hønefoss være miljøvennlig og effektivt, slik at  

  Ringeriksregionens konkurransekraft er styrket. 

Mål og arealstrategier i samfunnsdelen bygger opp under dette.  

6.2  Regionale føringer 
Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 
Regional planstrategi for Buskerud ble vedtatt av 
fylkesutvalget i Buskerud 06.12.2012 og godkjent av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 03.02.2014.  

Visjonen i planstrategien er:  
  Et bærekraftig og innovativt Buskerud som 

  fremmer næringsutvikling og bolyst.  

Mål- og strategier i samfunnsdelen for Ringerike bygger 
opp under denne visjonen.  

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i 
Buskerud var på høring høsten 2014. Planens visjon er:  
  Buskerud kjennetegnes av lønnsom nyskaping, 

  verdiøkende samspill og globale vinnere.  

 

Hovedmål for planperioden 2015-2020 er økt verdiskaping 

og produktivitet.  

Det er foreslått 6 delmål:  

1. Å tiltrekke og beholde kapital, bedrifter og talenter 
(vertskapsattraktivitet)  

2. Mer relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv 
(kompetanse)  
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3. Flere sterke klynger og nettverk med verdiskaping som hovedmål (klynger og 
nettverk)  

4. Å fremme flere vekstetablerere med innovasjonshøyde (entreprenørskap)  
5. Flere innovative virksomheter i nasjonal og global konkurranse (forskning, utvikling 

og innovasjon)  
6. Å påvirke til mer effektiv transport av personer og gods for næringslivet (samferdsel)  

 
Næringsutvikling er et av satsingsområdene i planstrategien og samfunnsdelen i Ringerike. 
Herunder er blant annet økt verdiskaping og produktitet, samferdsel, kompetanse og klynger 
en del av mål og strategier. Dette har god sammenheng med den regionale planen for 
verdiskaping og næringsutvikling.  

 
6.3 Lokale føringer 
Gjeldende kommuneplan, planstrategi, planprogram og 
Ringerike 2020 er omtalt i kapittel 1.2 i planbeskrivelsen. 
Folkehelsemeldinga er omtalt i kapittel 3.5. Sammen danner 
dette grunnlag for samfunnsdelen. 

Energi & klimaplan 
Energi og klimaplan for Ringerike ble vedtatt av 
kommunestyret 02.12.2010.  

Hovedmål fra planen er innarbeida i mål i kapittel 4.3 i 
samfunnsdelen.  
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7 MEDVIRKNING  
 
7.1 Innspill ved oppstart av planarbeidet 
Ved oppstart av planarbeidet og høring av forslag til 
planprogram våren 2013 ble det invitert til innspill gjennom 
annonsering i Ringerikes blad 21.03.2013 og på internett.  
I tillegg ble det sendt brev til regionale myndigheter, 
nabokommuner og diverse organisasjoner. Det kom inn 17 
innspill til planprogrammet. Disse ble omtalt og vurdert i sak 
om fastsetting av planprogram.  

Videre inviterte vi til innspill på nytt etter at planprogrammet var 
fastsatt, med annonse i Ringerikes blad 29.06.2013 og på 
kommunens nettsider. Fristen for innspill til innhold i ny plan var 
30.08.2013. Det kom da inn ca. 120 innspill til innhold i ny 
kommuneplan. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om 
konkrete forslag til ny arealbruk.  

Formannskapet fikk alle innspill til orientering i sak 136/13 
15.10.2013.  

 

7.2 Gjestebud 
Vinteren 2013/2014 ble det gjennomført gjestebud. Gjestebud innebærer at engasjerte 
personer i alle lag av befolkninga blir kontakta av kommunen og spurt om å være 
gjestebudsverter. Verten arrangerer et gjestebud for sine venner og bekjente. I gjestebudene 
som er arrangert i Ringerike ble temaer knytta til kommuneplanen diskutert. Oppsummering 
av diskusjonen er rapportert i et referat til kommunen. Tilbakemeldingene fra gjestebudene 
skal brukes i arbeidet med å utforme overordna mål og strategier i kommuneplanens 
samfunnsdel, og eventuelt arealdelen og andre planer og andre sammenhenger der det er 
aktuelt. Det kom inn totalt 6 gjestebudreferat. Referatene er oppsummert samla i denne 
rapporten, som vil følge den politiske saken til formannskapet når forslag til visjon, mål og 
strategier skal behandles. Rapporten blir publisert på kommunens nettside, og sendt til hver 
enkelt gjestebudvert, Ringerikes blad samt Norsk institutt for by- og regionalforskning og 
Telemarksforskning. Et av målene med gjestebud er å nå de som ofte ikke gir innspill i 
ordinære planprosesser. Disse vil vi nå gjennom å bruke engasjerte mennesker i befolkninga 
som gjestebudsverter.  

7.3 Barn og unge 
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen jobbes det spesielt med medvirkning fra barn 
og unge. Det er gjennomført barnetråkksregistrering ved Hallingby skole, og en 
medvirkningsdag på Hov ungdomsskole. Arbeidet vil bli videreført.  
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7.4 Møte med lokale foreninger 
I mars 2014 arrangerte rådmannen et møte med 
lokale foreninger fra de prioriterte lokalsamfunna i 
Ringerike: Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, 
Nes i Ådal, Sokna og Ask/Tyristrand. Hønefoss ble 
ikke invitert spesielt til dette møtet, i og med at 
Hønefoss som by har andre problemstillinger enn 
øvrige lokalsamfunn. I møtet informerte kommunen 
om prosessene som går med Ringerike 2020 og 
revisjon av kommuneplan. Videre fikk de lokale 
foreningene anledning til å si litt om sitt sted og de 
utfordringene og mulighetene de ser.  

Konklusjonen i møtet var at det er nyttig å møtes og høre utfordringene for de ulike 
lokalsamfunnene. Selv om det er en kommune det er snakk om vil lokalsamfunnene har ulike 
utfordringer og roller, blant annet pga. beliggenhet. Disse bør utfylle hverandre, og bygge opp 
under felles målsettinger for Ringerike kommune. Deltakerne mente det var nyttig med tett 
dialog med administrasjonen i kommunen, men at kanskje noen politikere burde vært til stede. 
Rådmannen ønsker å følge opp med et nytt møte ved en senere anledning, for eksempel når 
kommuneplanarbeidet har kommet lenger.  

7.5 Ringeriksvirkninger og møter med næringslivet 
Areal- og byplankontoret har arrangert to egne møter 
med representanter fra næringslivet. I tillegg har areal- 
og byplankontoret deltatt på frokostmøte i regi av 
Ringerike Næringsforum, og informert om 
kommuneplanarbeidet.  

Byggesakskontoret har arrangert en egen bransjedag, 
hvor også areal- og byplankontoret informerte om 
kommuneplanen.  

Ringerike Utvikling har engasjert Agenda Kaupang AS 
til å utarbeide en utviklingsanalyse for 
Ringeriksregionen. Utviklingsanalysen ble utarbeida 
gjennom en prosess med regionens næringsliv og 
politikere, med to heldags seminarer hvert med 30-50 
deltakere. I tillegg er det gjennomført rundt 20 
bedriftsbesøk og intervjuer med sentrale bedriftsledere, 
politikere og samfunnsaktører.   

Resultatet er rapporten "Ringeriksvirkninger", som har 
vært en del av grunnlaget for utarbeidelse av samfunnsdelen.  
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7.6 Intern organisering 
Oversikten nedenfor viser hvordan arbeidet med revisjon av kommuneplanen er organisert. 

- Kommunestyret er øverste myndighet, og vil til slutt vedta den endelige 
kommuneplanen.  

- Formannskapet er den politiske styringsgruppa, og fatter vedtak underveis i 
planprosessen.  

- Rådmannens ledergruppe er den administrative styringsgruppa. Leder ved areal- og 
byplankontoret er prosjektleder, og rapporterer til den administrative styringsgruppa. 

- Areal- og byplankontoret fungerer som prosjektgruppe, og vil utføre størsteparten av 
planarbeidet.  

- I tillegg er det oppretta ei arbeidsgruppe med representanter fra de ulike sektorene i 
kommunen. Arbeidsgruppa skal sikre en god planprosess og forankring/dialog med 
alle sektorer. Arbeidsgruppa skal selv bidra direkte i planarbeidet, og skaffe 
nødvendige bidrag fra sin sektor. Det har vært avholdt 7 møter i arbeidsgruppa.  

I tillegg til ordinære saker til formannskapet, har det vært holdt to egne temamøter. Her har 
areal- og byplankontoret informert om arbeidet med kommuneplanen, og fått innspill og 
spørsmål fra formannskapet.  
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7.7 Ringeriksdagen 2014 
På Ringeriksdagen hadde kommunen en egen 
"kommunegate" hvor flere enheter fra kommunen deltok. 
Ordfører deltok også og satt på stubben og tok i mot de 
som ville slå av en prat.  

Areal- og byplankontoret hadde stand i kommunegata, og 
viste en powerpointpresentasjon med pågående prosjekter i 
Ringerike.  

I tillegg kunne folk skrive postkort med innspill til 
kommuneplanen. Innspillene er oppsummert i ordskyen 
nedenfor, og tabellen på neste side.  
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Hvordan oppfatter du 
Ringerike i dag? 

Hvordan vil du at det skal 
være i Ringerike? 

Hva er bra med Ringerike? 

Positiv Inkluderende og innovativ i 
løsninger 

 

Flott natur 
Trivelig 
Muligheter 

Tog Masse turmuligheter.  

Fattig  
Konkurs 
Trafikklys 

Rikere  
Ringeriksbanen 
Rundkjøringer 

Flott kultur og turmuligheter.  

Engasjement 
Positivt, urbant 
Sentralt 

Engasjement 
Samhold 
Folkeliv 

By og land – kort vei til alt.  

Bortgjemt 
Flott turterreng 
Pent 

Inkluderende 
Åpent 
Tilgjengelig 

Det flotte friluftsområdet med skog.  

Flott 
Vennlig 
Åpent 

God infrastruktur 
Billigere kollektivtrafikk 

Fantastisk.  

Omfavnende 
Bejaende 
Positiv 

Berikende 
Gledesspreder 
Løsningsorientert 

Land og bykommune, hånd i hånd.  

Fint rekreasjonsområde 
Fossen 
Dyktig 
økonomiforvaltning 

Nok hjelp i pleie og 
omsorgssektoren.  

Flott sted og bo.  

Bra for de aller fleste.  
Bruk ledige hender.  
Husk de svake.  

Velvære i eldre år.  Ringerike har taklet tap av store 
bedrifter (med tilhørende 
skatteinntekter), på en hederlig og 
tilfredsstillende måte.  
Klima og friluftsinteresser gir oss 
mange muligheter.  

Fattig 
Kjedelig 
Fin natur 

Liten by, men stor på kultur!   
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Forord 
Denne rapporten inngår i en serie med analyserapporter for kommuner, regioner og fylker i Norge som er utført av 
Telemarksforsking i 2014. Det er benyttet en modell for attraktivitet som er utviklet med støtte fra Oslofjordfondet i 
forbindelse med prosjektet Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon. Modellen er videreutviklet vesentlig i løpet av 
2014, blant annet gjennom at det er utviklet en scenariomodell som viser hvordan utviklingen kan bli i framtiden i ulike 
scenarier. 

De regionale analysene er svært verdifulle for forskningen i slike prosjekt, siden vi får anvendt modeller og empiriske 
metoder for ulike geografiske områder. Gjennom dette arbeidet får vi også testet relevans og kvalitet gjennom dialog med 
mange forskjellige og kompetente oppdragsgivere som arbeider profesjonelt med regional utvikling i praksis.  

Telemarksforsking har laget slike regionale analyser i en årrekke. Tidligere var analysene i stor grad deskriptive, og 
nøyde seg stort sett med å beskrive en rekke indikatorer for befolknings- og næringsutvikling. Etter hvert har vi lagt mer 
vekt på å finne sammenhenger, gjennom å koble de ulike trekkene i en region sammen i stadig mer helhetlige modeller. 
De fleste oppdragsgiverne etterspør slike rapporter fordi de skal brukes i en strategisk sammenheng. Da er det ikke 
tilstrekkelig kun å beskrive ulike utviklingstrekk hver for seg.  

For at utviklingen på et sted skal kunne påvirkes gjennom bevisste strategier, er det nødvendig å forstå sammenhengene 
og avdekke årsaker og drivkrefter til den faktiske utviklingen. Først da blir analysene virkelig nyttige i det strategiske 
arbeidet. Med den nye scenariomodellen blir den strategiske relevansen enda sterkere, fordi vi har et redskap som kan 
kalibrere målene i den regionale utviklingen for hver enkel kommune, region eller fylke. Vi kan da også vise hvordan de 
strukturelle forholdene sannsynligvis vil påvirke framtidig utvikling, og hva som skal til for at et sted kan realisere sine 
målsettinger.  

 

Bø,  

 

Knut Vareide 

Prosjektleder 
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Sammendrag 

[Klikk her og skriv ingress] 

Ringerike har hatt ganske jevn vekst i befolkningen de sist i årene, og nærmer seg 30 000 innbyggere. Ringerike har 
vekslet på å ha netto innflytting og netto utflytting til andre deler av Norge, og samtidig vekslet mellom å ha 
fødselsoverskudd og underskudd. Befolkningsveksten i Ringerike skyldes dermed innvandringen fra utlandet. Ringerikes 
nettoinnvandring har ikke vært spesielt høy i forhold til andre deler av landet.  

Utviklingen i antall arbeidsplasser i Ringerike har vært svak. Samlet sett har antall arbeidsplasser i kommunen økt med 
4,1 prosent siden 2000. I Norge har det vært en vekst i antall arbeidsplasser på 15,8 prosent i samme periode. Det har 
vært ganske sterk nedgang i antall arbeidsplasser i Ringerike etter 2008. Denne nedgangen har først og fremst kommet i 
næringslivet. 

Når vi analysere utviklingen i næringslivet i Ringerike, ser vi at de ulike næringstypene har utviklet seg forskjellig. 
Basisnæringene, som omfatter landbruk, industri og teknologiske tjenester har hatt en kraftig nedgang. Besøksnæringene, 
som omfatter butikker, overnatting, servering og aktiviteter, har nesten ikke hatt vekst i Ringerike selv om 
besøksnæringene har vokst ganske mye på landsbasis. Ringerike har imidlertid hatt ganske sterk vekst i de regionale 
næringene, som består av bygg og anlegg, engros, transport og diverse tjenesteytende næringer. 

Den svake utviklingen i basisnæringene skyldes først og fremst nedgang i industrien. Antall arbeidsplasser i industrien i 
Ringerike er halvert siden 2000. Ringerike har hatt mange arbeidsplasser i bransjer med sterk nedgang, særlig i 
prosessindustrien. Nedgangen i basisnæringene i Ringerike skyldes imidlertid ikke bare a bransjestrukturen har vært 
uheldig. Det er også svakere utvikling i næringslivet i basisnæringene bransje for bransje enn ellers i landet. Utviklingen 
har vært særlig svak de siste tre årene. 

Besøksnæringene burde ha hatt sterkere vekst i Ringerike, ettersom det har vært befolkningsvekst i kommunen. 
Besøksnæringene består av bransjer som kjennetegnes av at kundene må være personlig til stede, og påvirkes dermed av 
befolkningsvekst.  

De regionale næringene har imidlertid hatt sterkere vekst enn bransjestrukturen skulle tilsi. Det har bidratt positivt til 
næringsutviklingen i kommunen, men ikke helt veid opp for den svake utviklingen i basisnæringer og besøksnæringer. 

I rapporten har vi også analysert nettoflyttingen til Ringerike på bakgrunn av arbeidsplassutviklingen. Ringerike har hatt 
en bedre nettoflytting enn arbeidsplassveksten skulle tilsi. En del av forklaringen er at Ringerike er en forholdsvis stor 
kommune, og drar fordel av det. Befolkningsrike kommuner har systematisk bedre nettoflytting enn små kommuner. Det 
har likevel vært bedre nettoflyttingstall enn forventet, selv etter at vi har trukket fra fordelen av å være en forholdsvis stor 
kommune. Det indikerer at Ringerike er en attraktiv bostedskommune.  

Vi har også laget noen scenarier for framtidig vekst i befolkning og arbeidsplasser. I normalscenariet forutsetter vi at den 
nasjonale veksten i befolkning blir som i SSBs middelframskriving, at de strukturelle trekkene i arbeidsplassutviklingen 
fortsetter som før, og at alle kommuner utvikler seg som normalt ved at ingen har spesielt høy eller lav attraktivitet. I 
dette scenariet vil Ringerike få litt vekst de første årene, og deretter vil veksten stagnere. I det neste scenariet med 
historisk attraktivitet forutsetter vi at Ringerike beholder samme attraktivitet som de har hatt de siste ti årene. Det betyr 
over middels attraktivitet som bosted og for regionale næringer, men lav attraktivitet for basis- og besøksnæringer. Da vil 
befolkningsveksten bli litt høyere, men veksten i antall arbeidsplasser lavere. Til slutt har vi et høyvekstscenarie der 
Ringerike oppnår et folketall på 40 000 innbyggere før 2040. For å oppnå dette må Ringerike ha svært høy attraktivitet 
både for befolkning og næringsliv.  
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Innledning– notatetsoppbygging
I deførstesekskapitlenei dettenotatetvil vi beskriveoganalysereutviklingeni befolkningogantall arbeidsplasser.For
å analyseredrivkreftenei utviklingenvil vi brukeAttraktivitetsmodellen.DennemodellenharTelemarksforsking
utviklet for å forstådrivkreftenebakdenregionale utviklingen.Modellener designetspesieltfor å skille ut strukturelle
drivkrefter,detvil si drivkreftersomdetenkeltestedikke kangjørenoemed,fra detvi definerersomattraktivitet.Steder
kanværeattraktivefor bedrifterellerbesøk.Det førertil at stedetfår ensterkereveksti antallarbeidsplasseri
næringslivetenndestrukturelleforholdenetilsier. Stederkanogsåværeattraktivesombosteder,ogdermedfå en
nettoflyttingsomer høyereennforventetut fra stedetsarbeidsplassvekstogstrukturelleforhold.Summenav stedets
attraktivitetmedhensyntil bedrift,besøkogbosetting vil utgjørestedetssamledeattraktivitet.

BefolkningsutviklingArbeidsplassutvikling

Kap1

Kap2 Kap4

Figur 1: Attraktivitetsmodellen.

Attraktivitetsmodellener vist skjematiski figurenover,ogvi vil utdypehvordanmodellenvirker etter hverti notatet.
Notatetsstrukturvil følgemodellen.I kapitel1 vil vi gi enkort beskrivelseavbefolkningsutviklingen.I kapittel2 vil vi
beskriveoganalyserearbeidsplassutviklingen,ogsærligarbeidsplassutviklingeni næringslivet.I kapittel 4 bindervi
sammearbeids-ogbefolkningsutviklingen,oganalyserernettoflyttingen,destrukturelleflyttefaktoreneog
bostedsattraktiviteten.Mellom kapittel2 og4 harvi et kapittelompendlingogarbeidsmarkedsintegrasjon,fordi deter
forholdsomharbetydningfor flyttingen til stedetogsammenhengenmellomarbeidsplassvekstog flytti ng.Etterenkort
oppsummeringav stedetsattraktivitetfor detre dimensjonenei kapittel5, vil vi i kapittel6 brukeattraktivitetsmodellen
til å visescenarierfor fremtidigutvikling av arbeidsplasserogbefolkning.Dernestfølgerto kapitler somikke hardirekte
forbindelsemedattraktivitetsanalysen:Kapitel 7 er viet NæringsNM,somviserhvordannæringslivetgjør detmed
hensyntil nyetableringer,vekstog lønnsomhet.Til slutt kommeretkapittelom formelt kompetansenivåi befolkningog
næringsliv.
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1. Befolkning

Befolkningsutviklingen er nok den mest sentrale størrelsen i regional utvikling. I dette kapitlet
vil vi ganske kort beskrive hvordan befolkningsutviklingen har vært, og hvordan

befolkningsendringene er sammensatt av fødselsbalansen og flytting. Vi vil også se på
hvordan flyttingen er sammensatt av innenlands flytting og innvandring. Til slutt introduserer vi

begrepet relativ flytting, som vi vil bruke i analysene om bostedsattraktivitet i kapittel 4.

BefolkningsutviklingArbeidsplassutvikling

Kap1

Befolkningsendringerer summenav fødselsbalansenog stedetssamledenettoflyttinginkludertnettoinnvandring.I
analysenevil vi nøyeossmedå beskrivefødselsbalansenkort. I figurenharsåkalteksogenefaktorerfått engråfarge,og
fødselsbalansenharblitt definertsomeksogen.Det er fordi vi ikke forsøkerå forklareeller forståstedenes
fødselsbalanse.Det er ikke vanligå forsøkeå påvirke fødselsbalanseni regionaltutviklingsarbeid,og daer detheller
ikke såstorbetydningå forståbakenforliggendeårsaker.Vi vetat fødselsbalansener et resultatav stedetsalders-og
kjønnsfordelingog fruktbarhetblantstedetskvinner, menvi vil ikke gånærmereinn pådissefaktorene.

I stedetvil vi fokuserepånettoflyttingen.Steder, kommunerog regionersomønskerå stimuleresinbefolkningsvekst
fokusererpåå tiltrekkeseginnflyttereellerbegrenseutflyttingen.I beggetilfeller blir nettoflyttingenbedre.Derfor erdet
flyttingensomdeter behovfor å forstå.Nettoflyttingener derforensentralkomponenti Attraktivitetsmodellen.I dette
kapitletbeskrivesnettoflyttingen.Senerei notatet, etteratvi harbehandletarbeidsplassvekstenogpendlingsmønstrene,
vil vi analyserenettoflyttingenmedbakgrunni dissevariablene,for å avdekkedrivkrefterog forklaringertil at
nettoflyttingenvariererfra stedtil sted.



8 [Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]  

1.1 Folkemengden 

Ringerike har hatt en jevn befolkningsvekst de siste 
årene. Mens folketallet lå rundt 28 000 i perioden fra 
2000 til 2004, har folketallet steget jevnt siden. Ved 
utgangen av 2. kvartal i 2014 var det 29 661 innbyggere i 
Ringerike.  

 

 

 

 

 

1.2 Indeksert vekst  

Buskerud har hatt en høy befolkningsvekst de siste 
årene. Fra 2000 til 2014 har befolkningen i fylket økt 
med 15 prosent. Veksten på landsbasis har vært på 14 
prosent.  

 

Ringerike har hatt vekst, men veksten er under 
halvparten av veksten i landet som helhet og i fylket som 
helhet.  

 

 

Figur 2: Befolkningen i Ringerike fra 31. mars 2000 til 30. juni 
2014 

 

 

Figur 3: Indeksert befolkningsvekst i Ringerike, Buskerud og 
Norge fra 1. januar 2000 til 1. januar 2014.  
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1.3 Befolkningsutviklingen 
dekomponert 

Befolkningsutviklingen i Ringerike kan dekomponeres i 
netto innvandring, fødselsbalanse og innenlands 
nettoflytting. Det er innvandringen som står for 
mesteparten av befolkningsveksten i Ringerike. 
Fødselsbalansen har vært ganske svak, og den har vært 
negativ i de senere årene. Den innenlandske flyttingen 
har stort sett vært positiv i perioden etter 2000, men 
med noen unntaksår. I perioden fra andre kvartal i fjor 
til andre kvartal i år har fødselsbalansen og den 
innenlandske nettoflyttingen vært negativ.  

Norge har hatt en høy befolkningsvekst de siste årene 
på grunn av høy nettoinnvandring. Norges utvikling 
vises i figur 5 til høyre. Fødselsbalansen har også vært 
positiv i Norge i hele perioden det måles for. Det er 
innvandringen som bidrar mest til befolkningsvekst på 
landsbasis.  

I figur 6 ser vi utviklingen i Ringerike fratrukket 
utviklingen på landsbasis. Vi kaller dette for relativ 
utvikling. Selv om innvandringen til Ringerike har vært 
positiv de siste årene, har den vært lavere enn 
innvandringen på landsbasis. Fødselsbalansen i 
Ringerike er også lavere enn fødselsbalansen i landet 
som helhet.  

 

Figur 4: Årlige, prosentviser befolkningsendringer målt hvert 
kvartal i Ringerike, dekomponert i fødselsbalanse, innenlands 
flytting og innvandring.  

 

Figur 5: Årlige, prosentvise befolkningsendringer Norge, 
dekomponert i fødselsbalanse og innvandring. 

 

Figur 6: Befolkningsutviklingen i Ringerike relativt til 
utviklingen på landsbasis.   
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1.4 Relativ flytting 

På de forrige sidene så vi hvordan utviklingen i 
Ringerike er dekomponert i innenlands flytting, 
innvandring og fødselsbalanse. I regional utvikling er vi 
spesielt opptatt av flyttingen. Mens en kommune ikke 
selv kan påvirke fødselsbalansen i kommunen direkte 
eller nettoinnvandringen nasjonalt, kan den gjøre tiltak 
for å bedre flyttebalansen til kommunen.  

Vi er derfor spesielt opptatt av det vi kaller for relativ 
flytting. Relativ flytting er nettoflytting til kommunen 
fratrukket nettoinnvandringen på landsbasis.  

Figur 7 viser nettoflyttingen til kommunene i Buskerud, 
Buskerud fylke og Norge for den siste treårsperioden. 
Mange kommuner i Buskerud har hatt en nettoflytting 
som er høyere enn nettoflyttingen på landsbasis 
Kommuner med en høyere nettoflytting enn det 
innvandringen på landsbasis skulle tilsi, sier vi at har 
hatt en positiv relativ flytting. Mange kommuner i 
Buskerud har hatt en positiv relativ flytting i de siste tre 
årene. Buskerud fylke rangerer som nummer 2 blant 
landets 19 fylker med hensyn til nettoflytting.  

Mens nettoinnvandringen til Norge har vært på 2,7 
prosent, har nettoflyttingen til Ringerike vært på 2,5 
prosent i den siste treårsperioden. Ringerike har derfor 
hatt en negativ relativ flytting. Den relative flyttingen til 
Ringerike rangeres som nummer 163 blant landets 428 
kommuner.  

Utviklingen til den relative flyttingen i Ringerike vises i 
figur 8. Den relative flyttingen har vært negativ de siste 
årene. Nettoflyttingen til kommunen har vært lavere enn 
den generelle innvandringen på landsbasis skulle tilsi.  

 

Figur 7: Nettoflyttingen inkludert innvandring til kommunene 
i Buskerud, Buskerud fylke og Norge i perioden 2011-2013.  

 

Figur 8: Den årlige prosentvise befolkningsveksten i 
Ringerike dekomponert i fødselsbalanse, innvandring til 
Norge og relativ flytting.  
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2. Arbeidsplasser

I dette kapitlet skal vi beskrive og analysere utviklingen av antall arbeidsplasser.
Arbeidsplassutviklingen er sammen med befolkningsutviklingen de to sentrale størrelsene
som vi må beskrive, analysere og forstå i den regionale utviklingen. Vi vil starte med en
beskrivelse av utviklingen av antall arbeidsplasser samlet, og sektorvis. Deretter ser vi

nærmere på hvordan de enkelte delene av næringslivet har utviklet seg. Til slutt analyserer vi
utviklingen i de enkelte delene av næringslivet for å finne ut hvor mye som kan forklares av
strukturelle forhold og hvor stor del av utviklingen som synes å komme fra spesielle forhold i

regionen.

BefolkningsutviklingArbeidsplassutvikling

Figur 9: Attraktivitetsmodellen– dedeleneav attraktivitetsmodellensombeskriverbefolkningsutviklingenog arbeidsplassutviklingen.

Vi skalstartemedå beskrivedensamledearbeidsplassutviklingen,for deretterå sepåhvordanutviklingener i privat og
offentlig sektor.
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2.1 Arbeidsplasser – antall og vekst

Fra 2000 til 2013 har antall arbeidsplasser i Buskerud 
økt med 17,6 prosent. Veksten i landet som helhet vært 
på 15,8 prosent. Mens både Buskerud fylke og landet 
som helhet fikk en sterk arbeidsplassvekst etter 
nedgangen i 2009, har ikke dette vært tilfellet for 
Ringerike. Ringerike hadde sterk vekst frem til 
finanskrisen. Deretter har det vært nedgang. Tross 
nedgang de siste årene, var det 4,1 prosent flere 
arbeidsplasser i Ringerike i 2013 sammenliknet med 
antallet i 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2013 var 9 328 arbeidsplasser i privat sektor, mens 
4 523 arbeidsplasser var i offentlig sektor. Antall 
arbeidsplasser i privat sektor har blitt redusert fra 
10 026 i toppåret 2008.  

 

 

Figur 10: Indeksert arbeidsplassvekst, alle sektorer, i Norge, 
Buskerud og Ringerike.  

 

 

Figur 11: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i 
Ringerike fra 2000 til 2013.   
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2.2 Vekst i privat sektor  

Figuren til høyre viser den indekserte 
arbeidsplassveksten i offentlig og privat sektor i 
Ringerike og Norge fra 2000 til 2013. På landsbasis er 
det offentlig sektor som har vokst mest. Vekten i 
offentlig sektor på landsbasis har vært på 18,5 prosent. I 
Ringerike har antall arbeidsplasser i offentlig sektor økt 
med 9,1 prosent. Privat sektor har vokst med 14,6 
prosent på landsbasis. Privat sektor har økt med 1,9 
prosent i Ringerike. Nedgangen i antall arbeidsplasser i 
Ringerike etter finanskrisen har vært i privat sektor.  

 

 

Figur 13 viser veksten i privat sektor i kommunene i 
Buskerud, samt fylket og Norge. Norge har hatt en 
arbeidsplassvekst på 3,5 prosent i privat sektor i den 
siste treårsperioden. Noen kommuner i Buskerud, f.eks. 
Øvre og Nedre Eiker har hatt en vekst som er ganske 
mye høyere enn veksten nasjonalt. Buskerud fylke har 
hatt en vekst som er litt svakere enn veksten nasjonalt. 
Buskerud rangerer som nummer 8 med hensyn til 
arbeidsplassvekst i privat sektor i den siste 
treårsperioden.  

Ringerike har hatt en nedgang på 3,1 prosent i den siste 
treårsperioden. Dette rangerer Ringerike som nummer 
298 blant landets 428 kommuner. 

I Buskerud er det Hemsedal og Nes som har hatt 
sterkest arbeidsplassnedgang i privat sektor i den siste 
treårsperioden.  

 

Figur 12: Indeksert arbeidsplassvekst i offentlig og privat 
sektor i Ringerike og Norge, fra 2000 til 2013.  

 

Figur 13: Arbeidsplassvekst i privat sektor i kommunene i 
Buskerud, Buskerud fylke og Norge, 2011-2013. Rangering 
blant landets 428 kommuner.  
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2.3 Næringstyper

Vi har nå beskrevet utviklingen i antall arbeidsplasser i næringslivet. Det er utviklingen i
næringslivet vi ønsker å analysere og forstå. Det er fordi det først og fremst er

næringsutviklingen som er i fokus når en ønsker å stimulere til vekst.

Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling

Besøks-
næringer

Basis-
næringer

Befolknings-
vekst

Flytting

Stat og fylke

Næringsliv

Arbeidsplass-
vekst

Fødsels-
balanse

Kommune

Regionale
næringer

Lokale næringer

Figur 14:Attraktivitetsmodellen.Privatsektordelesinn i fire næringstyper:Lokalenæringer,basisnæringer,regionalenæringerog
besøksnæringer.

Det finnesmangeforskjelligebransjeinndelingeri. Forvårt formålharvi delt næringslivetinn i fi re strategiske
næringstyper.

Basisnæringerer næringslivsomkonkurrererpået nasjonalteller internasjonaltmarked.Basisnæringeneproduserer
varereller tjenesterpåetsted,somselgesog konsumereshovedsakeligutenforstedetderproduksjonen foregår.
Primærnæringer,somlandbrukoggruverog industri,tilhørerbasisnæringene.Samtidiger detendel tjenesteproduksjon
somogsådefineressombasisnæringer.Detteer tjenestersomIT, telekomog teknologisketjenester.Basisnæringene
regnesoftesom«motoren»i økonomien.Deter ut if ra basisnæringenemyeannennæringsvirksomhetblir skapt.

Besøksnæringerer næringslivsomkjennetegnesav at kundenmåvære personligtil stede.Besøksnæringeneinkluderer
all turisme,menogsåbutikkhandelogendelpersonlige tjenester.Stedetsegneinnbyggereogbesøkende er kunderhos
besøksnæringene.

De regionalenæringenebeståravbransjersombådeharannetnæringsliv ogoffentligeinstitusjonerogbefolkningen som
kunder,ogsomhovedsakeligrettersegmotet regionalt marked.Det er bransjersombyggoganlegg,transportog
forretningsmessigtjenesteyting.Vi finnerofteenkonsentrasjonavderegionalenæringenei byerogsentra.Deter en
sammensattnæringstype,ogvi antaratdeter ulike driverefor veksti deregionalenæringene.

Lokalenæringerer næringslivsomleverertjenestertil denlokalebefolkningen,ogsomi storgradsubstituerertjenester
fra offentlig sektor.Detteer tjenestersombarnehager,skoler,primærhelsetjenesterog renovasjon.De lokalenæringene
er somregelsubstitutterfor offentligetjenester.I analysenefremovervil vi derforslåkommunalsektor og lokale
næringersammen.Sidendelokalenæringeneregnessom eksogene,hardefått engråfargei figuren.
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2.3.1 Bransjer 

I tabellen under ser vi hvilke bransjer som inngår i de strategiske næringstypene, og vi ser antall arbeidsplasser i hver 
bransje. Det er denne utviklingen i antall ansatte disse bransjene og næringstypene som til sammen utgjør hele 
næringslivet som vi ønsker å analysere og forstå. 

Tabell 1: Antall arbeidsplasser i de ulike bransjene i privat sektor i Ringerike.  

Næring SubNæring Bransje 2000 2005 2008 2011 2012 2013 

Basis 

Industri 

Anna industri 946 597 628 421 431 393 
Næringsmidler 201 189 180 187 191 196 
Olje og gass utvinning 
Prosessindustri 1193 986 870 764 376 295 
Verkstedindustri 404 430 592 528 536 529 

Natur 
Fisk 2 1 2 2 1 
Gruve 27 46 52 50 46 48 
Landbruk 258 262 279 237 263 240 

Tekn. tjenester 
Olje og gass 
Teknisk/vitenskap 399 530 665 664 698 722 
Tele og IKT 32 47 60 61 60 63 

Besøk  

Aktivitet 220 246 262 282 257 253 
Handel 1637 1725 1883 1795 1781 1748 
Overnatting 148 193 159 171 169 153 
Servering 327 242 227 199 208 203 

Lokal 
 Lokal 474 509 638 722 704 701 

Regional  

Agentur og Engros 386 366 414 441 431 498 
Bygg og anlegg 664 887 1050 1096 1143 1188 
Diverse 525 463 449 472 517 498 
Finans, eiendom, uteie 323 341 323 326 340 379 
Forr tjenesteyting 400 371 526 673 509 517 
Transport 561 444 442 409 417 431 
Utleie av arbeidskraft 28 120 326 104 277 272 

Totalsum 
 

9155 8994 10026 9604 9356 9328 
 

Basisnæringene deles inn i tre ulike sub-næringer: industri, natur og teknologiske tjenester.  

Industrien inkluderer bransjer som prosessindustri og verkstedindustri. Antall arbeidsplasser i prosessindustrien har blitt 
kraftig redusert fra 2000 til 2013. Verkstedindustrien har ganske mange arbeidsplasser.  

De naturbaserte næringene inkluderer fiske, gruvedrift og landbruk. Landbruket er den største bransjen innen de 
naturbaserte næringene i Ringerike.  

De teknologiske tjenestene inkluderer bransjer som olje og gass, tekniske- og vitenskapelige tjenester og tele og IKT. Det 
er ingen arbeidsplasser innen olje og gass, men forholdsvis mange arbeidsplasser innen tekniske og vitenskapelige 
tjenester.  

Besøksnæringene inkluderer bransjer som aktivitetsnæringer, handel, overnatting og servering. Handelen utgjør den 
største bransjen blant besøksnæringene.  

De regionale næringene inkluderer bransjer som agentur og engros, bygg og anlegg, finans, forretningsmessig 
tjenesteyting og transport. Dette er næringer som de fleste steder har noe av. De fleste steder har f.eks. en bank. I 
Ringerike er det mange arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Antallet arbeidsplasser innen utleie av arbeidskraft har økt 
kraftig fra 2000 til 2013.   
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2.3.2 Næringstyper – antall 

arbeidsplasser  

Den øverste figuren viser antall arbeidsplasser i 
offentlig sektor og i de ulike næringstypene i privat 
sektor i Ringerike i 2013. Den midterste figuren viser 
det samme, men vi har inkludert et kakestykke som 
viser nettoutpendlingen. Hele kakestykket viser dermed 
samlet sysselsetting i kommunen. Den nederste figuren 
viser antall arbeidsplasser i landet som helhet.  

De regionale næringene er størst i Ringerike. Det var til 
sammen 3 783 arbeidsplasser i de regionale næringene i 
2013. Dette tilsvarer 27 prosent av arbeidsplassene. De 
regionale næringene er også størst på landsbasis. I 
landet som helhet utgjør de regionale næringene 32 
prosent av alle arbeidsplassene.  

Besøksnæringene er forholdsvis store i Ringerike. De 
utgjør 17 prosent av arbeidsplassene, til forskjell fra 14 
prosent på landsbasis. Basisnæringene er litt mindre i 
Ringerike enn på landsbasis.  

Kommunal sektor og de lokale næringene utgjør til 
sammen en litt større andel av arbeidsplassene i 
Ringerike enn de gjør på landsbasis. Dersom man ser på 
hva antallet arbeidsplasser utgjør som andelen av samlet 
sysselsetting, illustrert i den midterste figuren, ser man 
at andelen er lik i Ringerike som i landet som helhet.  

Fylkeskommunal og statlig sektor er også omtrent like 
stor i Ringerike som i landet som helhet.  

Nettoutpendlingen er på 6 prosent. Det vil si at 6 
prosent av samlet sysselsetting jobber utenfor 
kommunen.  

 

 

Figur 15: Antall arbeidsplasser i de ulike næringstypene samt i 
offentlig sektor i Ringerike i 2013.  

 

Figur 16: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i 
Ringerike samt netto utpendling, i 2013. Hele kaken viser 
samlet sysselsetting.  

 

Figur 17: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i 
Norge i 2013. På landsbasis er antall arbeidsplasser lik 
sysselsettingen.  
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2.3.3 Indeksert arbeidsplassvekst 

Vi ser veksten i antall arbeidsplasser i den øverste 
figuren. Veksten på landsbasis er vist i figuren under.  

De regionale næringene har vokst mye i Ringerike siden 
2000. Veksten har vært høyere enn veksten nasjonalt.  

Antall arbeidsplasser i kommunal sektor og de lokale 
næringene har økt med 23,3 prosent. Veksten har også 
vært høy nasjonalt.  

Besøksnæringene hadde en svak, men forholdsvis jevn 
vekst frem til 2008. Deretter har det vært en nedgang 
som har ført til at antall arbeidsplasser i 
besøksnæringene er 1,1 prosent høyere i 2013 
sammenliknet med antallet i 2000. På landsbasis har 
besøksnæringene vokst med 13,8 prosent. Forskjellen 
på utviklingen i Ringerike og utviklingen nasjonalt er 
dermed ganske høy.  

Fylkeskommunal og statlig sektor har hatt nullvekst i 
Ringerike. På landsbasis har disse sektorene økt med 
20,6 prosent.  

Basisnæringene, næringene som ofte blir kalt for 
«motoren» i økonomien, og blant de næringene med 
størst svingninger, er også den næringstypen med størst 
nedgang. I Ringerike har antall arbeidsplasser i 
basisnæringene blitt redusert med 28,2 prosent. Det er 
spesielt etter 2008 at nedgangen har vært dramatisk. På 
landsbasis har basisnæringene økt med 3,6 prosent. Selv 
om det har vært vekst på landsbasis, har veksten vært 
lavere enn i de øvrige næringene. Forskjellen mellom 
utviklingen i basisnæringene i Ringerike og utviklingen 
nasjonalt er også stor.  

 

Figur 18: Indeksert arbeidsplassutvikling i de ulike 
næringstypene og i offentlig sektor i Ringerike fra 2000 til 
2013.  

 

 

Figur 19: Indeksert arbeidsplassvekst i de ulike næringstypene 
og i offentlig sektor i Norge fra 2000 til 2013.  
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2.4 Strukturelleforhold ogattraktivitet

Vi har nå beskrevet utviklingen i de enkelte strategiske næringstypene. Det neste
spørsmålet er hvorfor utviklingen har vært slik. Kan vi avdekke de viktigste drivkreftene bak

den faktiske utviklingen?

Somvi så,haddeRingerikeendårligereutvikling i besøksnæringeneog i basisnæringeneennutviklingen pålandsbasis.
Derimotharveksteni deregionalenæringeneværthøyerei Ringerikeenni landetsomhelheti perioden siden2000.I
dettekapitteletvil vi prøveå avdekkeårsakenetil dette.

Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling

Besøks-
attraktivitet

Basis
attraktivitet

Befolknings-
vekst

FlyttingStat og fylke

Næringsliv

Arbeidsplass-
vekst

Fødsels-
balanse

Kommune

Regional
attraktivitet

Lokale næringer

Strukturelle
forhold

Strukturelle
forhold

Strukturelle
forhold

Figur 20:Attraktivitetsmodellen.Dendelenavmodellen somomhandlerarbeidsplassutvikling.Næringslivet inndelesi næringstyper.
Veksteni næringstypeneskyldesstrukturelleforhold ellerattraktivitet.

Vi vil i restenavdettekapitletanalyserehvor mye av utviklingeni detrenæringstypenesomkanforklaresav strukturelle
forhold,oghvor myesomharsin forklaring i interneforhold.Strukturelleforholder forholdsomikke kanpåvirkesi
særliggradi regionen,mensomharensignifikantpåvirkningpånæringslivetsutvikling. Hvis utviklingenkanforklares
fullt ut av destrukturelleforholdene,betyrdetat utviklingener «somnormalt»i regionen.Detvil si at næringslivet
utvikler segsomstatistiskforventetut fra forutsetningene.Dersomutviklingenavvikerfra detstatistisknormale,tyder
detpåat detharskjeddnoespesielti regionensom ikke skyldesytreforhold.Dersomenharetspesielt godtogeffektivt
næringsarbeidi regionen,vil detkunneføretil at utviklingenblir bedreenndestrukturelleforutsetningenetilsier. Davil
målingeneviseatattraktivitetener høy.Høyattraktivitet kanogsåskyldesatdestørstebedrifteneharværtspesielt
dyktige.Og såkandetværespesielleforhold i regionensomharhattbetydning,mensomikke fangesopp i destatistiske
analysene.Attraktivitetsanalysenevil derforgi enpekepinn,menmåtolkesmedvarsomhet,oghelstpåbakgrunnav
lokal kjennskaptil utviklingenpåstedet.
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2.5 Bransjestruktur 

Bransjestrukturen er et forhold som har stor betydning 
for utviklingen, og da spesielt i basisnæringene. Det er 
fordi basisnæringene er svært ujevnt fordelt mellom 
regioner, og fordi utviklingen i den enkelte bransjen i 
basisnæringene svinger sterkt. 

Hvilke bransjer har Ringerike relativt mye av, i forhold 
til andre kommuner? For å få fram dette bruker vi 
lokaliseringskvotienter (LQ). LQ for en bransje 
beregnes gjennom å ta andelen av antall arbeidsplasser i 
bransjen i forhold til sysselsettingen på stedet, og dele 
på tilsvarende andel på landsbasis. Hvis tallet er større 
enn 1, betyr det at der er relativt mye av denne bransjen 
på stedet. Er tallet mindre enn 1, betyr det at det er lite 
av denne bransjen. Dersom LQ er lik 1, betyr det at 
andelen arbeidsplasser på stedet er like høyt som i 
landet som helhet.  

Andelen arbeidsplasser innen anna industri er 1,4 
ganger større i Ringerike enn på landsbasis. Anna 
industri er en bransje som har hatt nedgang nasjonalt i 
de siste tretten årene. Det vises i figuren under, som 
viser veksten i bransjene i privat sektor på landsbasis fra 
2000 til i dag.  

Prosessindustrien er 1,7 ganger så stor i Ringerike som 
på landsbasis. Prosessindustrien har hatt nedgang i de 
siste tretten årene. Gruvedriften er forholdsvis stor i 
Ringerike, og dette er en bransje som vokser nasjonalt. 
Landbruket er litt større i Ringerike enn på landsbasis, 
og landbruket har opplevde en nedgang på 28,6 prosent 
på landsbasis i de siste årene. Tekniske og 
vitenskapelige tjenester utgjør en andel av 
sysselsettingen i Ringerike som er nesten dobbelt så stor 
som andelen nasjonalt. Dette er en bransje som har 
opplevd vekst på landsbasis. Handelen er litt større i 
Ringerike enn på landsbasis. Handelen har hatt vekst de 
siste årene på landsbasis. De regionale næringene i 
Ringerike utgjør en andel av sysselsettingen som like 
stor eller litt mindre enn andelen nasjonalt. Med unntak 
av transport har de regionale næringene vokst nasjonalt, 
men veksten har vært noe lavere enn veksten i 
basisnæringene. Steder med mange arbeidsplasser i 
vekstbransjer som olje- og gass og tekniske og 
vitenskapelige tjenester har en fordel, fordi de nærmest 
kan «forvente» vekst på grunn av oppgang nasjonalt. 

 

Figur 21: Lokaliseringskvotienter for de ulike bransjene i 
privat sektor i Ringerike, 2013.  

 

Figur 22: Arbeidsplassvekst i de ulike bransjene i Norge i 
perioden 2000 - 2013.  
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2.6 Basisnæringer, strukturelle forhold og attraktivitet 

Basisnæringene betyr mye for den regionale utviklingen. Basisnæringene skaffer inntekter til 
regionen gjennom å selge varer og tjenester ut av regionen. Basisnæringene er også mest 

utsatt for konjunkturer og konkurranse. Samtidig har basisnæringene et stort potensiale 
gjennom at de leverer varer på et nasjonalt og internasjonalt marked, og er ikke begrenset av 

etterspørsel i egen region. 

Tabellen under viser antall arbeidsplasser i bransjene i basisnæringene i 2007 og 2013. Tabellen viser også endring i 
absolutte tall, prosentvis endring og vekstimpuls. Vekstimpulsen er endringen målt som andel av samlet sysselsetting, og 
er sammenliknet med vekstimpulsen nasjonalt. Begrepet vekstimpuls er ikke like intuitivt som arbeidsplassvekst, men 
den sier mer om hvordan veksten har bidratt til vekst i samlet sysselsetting enn det arbeidsplassveksten alene gjør.  

Tabell 2: Antall arbeidsplasser i bransjene i basisnæringene i Ringerike i 2000 og 2013. Absolutt og prosentvis endring, vekstimpuls i 
Ringerike og tilsvarende vekstimpuls på landsbasis.  

 

Sub-næring Bransje 2000 2013 Endring 
antall 

Endring 
% Vekstimpuls Vekstimpuls 

Norge 

B
as

is
 

Industri 

Anna industri 946 393 -553 -58,5 -3,9 -0,8 
Næringsmidler 201 196 -5 -2,5 0,0 -0,3 
Olje og gass utvinning       0,0 0,4 
Prosessindustri 1 193 295 -898 -75,3 -6,4 -0,7 
Verkstedindustri 404 529 125 30,9 0,9 0,0 

Natur 
Fisk 2 1 -1 -50,0 0,0 -0,2 
Gruve 27 48 21 77,8 0,1 0,0 
Landbruk 258 240 -18 -7,0 -0,1 -0,7 

Tekn. tjenester 
Olje og gass     0  0,0 1,0 
Teknisk/vitenskap 399 722 323 81,0 2,3 1,3 
Tele og IKT 32 63 31 96,9 0,2 0,7 

 Totalsum   3 462 2 487 -975 -28,2 -6,9 0,8 
  Sysselsatte   14 077 14 808 731       
 

Prosessindustrien har hatt en sterk nedgang. Det har vært en nedgang på 898 arbeidsplasser fra 2000 til 2013. Dette 
tilsvarer 6,4 prosent av sysselsettingen. På landsbasis har prosessindustrien også hatt en nedgang, men nedgangen 
nasjonalt har vært på 0,7 prosent. Anna industri har også hatt et kraftig fall i antall arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser i 
anna industri har blitt redusert med 553 arbeidsplasser, noe som tilsvarer 3,9 prosent av sysselsettingen. På landsbasis har 
anna industri hatt en nedgang i antall arbeidsplasser som har tilsvart 0,8 prosent av sysselsettingen. Innen industrien er 
det verkstedindustrien som har vokst. Veksten har vært på 125 arbeidsplasser, og det tilsvarer 0,9 prosent av 
sysselsettingen. På landsbasis har det vært nullvekst innen verkstedindustrien, så utviklingen i Ringerike har vært bedre 
enn på landsbasis.  

Innen de naturbaserte næringene har gruveindustrien vokst, mens landbruket har hatt nedgang. Det er i utgangspunktet få 
arbeidsplasser innen gruvedriften, men veksten på 21 arbeidsplasser har likevel bidratt til en vekst som tilsvarer 0,1 
prosent av samlet sysselsetting. Tilsvarende har nedgangen på 18 arbeidsplasser i landbruket også tilsvart omtrent 0,1 
prosent av samlet sysselsetting. Veksten i de teknologiske tjenestene har vært sterk nasjonalt. I Ringerike har veksten 
innen de tekniske og vitenskapelige tjenestene vært sterk. Veksten i antall arbeidsplasser har vært på 323. Dette tilsvarer 
2,3 prosent av samlet sysselsetting. Vekstipulsen i Ringerike har vært sterkere enn vekstimpulsen nasjonalt. Tross 
oppgang innen de teknologiske tjenestene har nedgangen i industrien samlet sett bidratt til en nedgang på 975 
arbeidsplasser i basisnæringene i Ringerike. Dette tilsvarer 6,9 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenlikning har 
veksten i basisnæringene på landsbasis tilsvart 0,8 prosent av sysselsettingen.   
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2.6.1 Indeksert vekst  

Figuren til høyre viser den indekserte 
arbeidsplassveksten i basisnæringene i Ringerike, mens 
figuren under viser utviklingen nasjonalt.  

Både i Ringerike og på landsbasis har de teknologiske 
tjenestene vokst sterkt. Veksten i Ringerike har vært 
sterkere enn veksten nasjonalt.  

Industrien har hatt nedgang både i Ringerike og på 
landsbasis. I Ringerike har antall arbeidsplasser i 
industrien blitt nesten halvert, mens nedgangen 
nasjonalt har vært på 10,5 prosent.  

Antall arbeidsplasser i de naturbaserte næringene har 
holdt seg noenlunde jevnt i Ringerike, mens landet som 
helhet har opplevd en nedgang på 24,6 prosent.  

Siden de teknologiske tjenestene vokser raskt, vil steder 
med en høy andel arbeidsplasser i de teknologiske 
tjenestene kunne «forvente» vekst uten å måtte gjøre så 
mye selv. Mens kommuner med mange arbeidsplasser i 
nedgangsbransjer, som landbruk og industri, vil kunne 
forvente noe nedgang. Det er dette vi må justere for når 
vi vil analysere arbeidsplassutviklingen på et sted. 
Skyldes utviklingen flaks eller dyktighet? Dette vil vi 
analysere nærmere på de neste sidene.  

 

 

Figur 23: Indeksert vekst i sub-næringene til basisnæringene i 
Ringerike, 2000-2013.  

 

 

Figur 24: Indeksert vekst i sub-næringene til basisnæringene i 
Norge, 2000-2013.  
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2.6.2 Nivå og vekstimpulser 

Før vi analyserer hva som forklarer veksten, vil vi kort 
se på hvor stor andel basisnæringene utgjør av samlet 
sysselsetting i fylket og hvordan veksten har vært i de 
siste tretten årene.  

Ringerike plasserer seg omtrent midt på treet i Norge 
når det kommer til nivå på basisnæringene. Nivået er 
antallet arbeidsplasser som andel av samlet 
sysselsetting. Ringerike er rangert som nummer 220 
blant landets 428 kommuner.  

Kongsberg skiller seg ut med en høy andel 
arbeidsplasser i industrien. Bare to kommuner i Norge 
har et høyere nivå på basisnæringene enn det 
Kongsberg har. I andre enden av skalaen finner vi 
Røyken, hvis nivå på basisnæringene er nesten lavest i 
landet.  

Det er industrien som er den dominerende sub-næringen 
blant basisnæringene i Buskerud.  

 

 

 

Ringerike er blant kommunene med lavest 
vekstimpulser i basisnæringene. Selv om veksten i de 
regionale næringene har vært høy, har nedgangen i 
industrien vært større. Nes og Rollag har hatt enda 
svakere vekstimpulser fra basisnæringene enn det 
Ringerike har. Kongsberg har hatt positive 
vekstimpulser. Bare fire kommuner i Norge har hatt 
sterkere vekstimpulser fra basisnæringene enn det 
Kongsberg har.  

Kongsberg er et unntak. De fleste kommunene som 
opplever nedgang i basisnæringene gjør det på grunn av 
at de har mange arbeidsplasser i industrien og i de 
naturbaserte næringene. Figuren til høyre illustrerer 
også at de fleste kommunene har hatt nedgang i 
basisnæringene som følge av nedgang i industrien.  

 

 

Figur 25: Nivå basisnæringer i kommunene i Buskerud i 2013. 
Rangering blant landets 428 kommuner. 

 

Figur 26: Vekstimpulser i basisnæringene, 2000-2013, 
kommunene i Buskerud. Rangering blant landets 428 
kommuner 
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2.6.3 Dekomponering av veksten i 

basisnæringene 

I figuren til høyre viser den røde linjen 
arbeidsplassutviklingen i basisnæringene i Ringerike for 
treårsperiodene etter 2001. Arbeidsplassutviklingen er 
dekomponert i nasjonal vekst, bransjeeffekt og 
bransjejustert vekst. Det er den bransjejusterte veksten 
vi bruker som et mål på attraktivitet.  

Bransjeeffekten har vært ugunstig for vekst i 
basisnæringene i Ringerike. Dette skyldes at Ringerike 
har en stor andel arbeidsplasser i industrien, en bransje 
med nedgang nasjonalt. Etter finanskrisen har derimot 
veksten vært lavere enn den nasjonale veksten og 
bransjeeffekten skulle tilsi. Ringerike har ikke vært 
attraktiv for bedrift i basisnæringene i de siste årene.  

Figur 28 viser dekomposisjonen av veksten i 
basisnæringene for den siste treårsperioden i 
kommunene i Buskerud. De er rangert blant landets 428 
kommuner med hensyn til bransjejustert vekst.  

Kongsberg har vært meget attraktiv for bedrift i 
basisnæringene i den siste treårsperioden. Kongsberg 
rangeres som nummer 28.  

Ringerike har vært lite attraktiv for bedrift i 
basisnæringene i den siste treårsperioden. Kommunen 
rangeres om nummer 390. I Buskerud er det bare Flå 
som har hatt en dårligere bransjejustert vekst.  

De fleste kommunene i Buskerud har hatt en negativ 
bransjeeffekt – det vil si at de har kunnet «forvente» 
arbeidsplassnedgang på grunn av en bransjestruktur 
som tilsier arbeidsplassnedgang, gitt nasjonale trender. 
Faktisk er det bare Kongsberg som har en 
bransjesammensetning som tilsier vekst.  

 

Figur 27: Arbeidsplassveksten i basisnæringene i Ringerike 
dekomponert i nasjonal vekst, bransjeeffekt og bransjejustert 
vekst. Tre års glidende gjennomsnitt.  

 

Figur 28: Vekstimpulser i basisnæringene i kommunene i 
Buskerud, 2011-2013, dekomponert i nasjonal vekst, 
bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Rangering blant landets 
428 kommuner mht. bransjejustert vekst. 
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2.7 Besøksnæringer, befolkningseffekt og besøksattraktivitet 

Vi så i kapittel 2 at veksten i besøksnæringene i Ringerike har vært lavere enn veksten 
nasjonalt. Vi vil nå analysere årsakene til dette. Stedets egen befolkning er som regel den 
største kundegruppen i besøksnæringene. Dersom et sted har befolkningsvekst vil det 
dermed kunne forvente vekst i besøksnæringene, og motsatt. Dette vil vi se videre på i 
dette kapittelet.  

Først ser vi på antall arbeidsplasser de ulike bransjene i henholdsvis 2000 og 2013, og vi ser hvordan endringene har vært 
i forhold til samlet sysselsetting, samt hvordan endringen har vært sammenliknet med utviklingen nasjonalt. På de neste 
sidene vil vi forsøke å analysere årsakene til forskjellen mellom utviklingen i Ringerike og utviklingen nasjonalt.  

Tabell 3: Antall arbeidsplasser i besøksnæringene i 2000 og 2013, absolutt og prosentvis endring, vekstimpuls og tilsvarende 
vekstimpuls på landsbasis i samme periode.   

Næring Bransje 2000 2013 Endring antall Endring % Vekstimpuls Vekstimpuls Norge 

Besøk 

Aktivitet 220 253 33 15,0 0,2 0,5 
Handel 1 637 1 748 111 6,8 0,8 1,2 
Overnatting 148 153 5 3,4 0,0 -0,1 
Servering 327 203 -124 -37,9 -0,9 0,3 

Totalsum   2 332 2 357 25 1,1 0,2 2,0 
Sysselsatte   14 077 14 808 731 5,2     
 

Veksten i besøksnæringene i Ringerike har vært beskjeden. Antall arbeidsplasser har økt med 25. Som vi så tidligere, 
tilsvarer dette en vekst på 1,1 prosent, noe som er meget lavere enn veksten nasjonalt. Veksten på 25 arbeidsplasser 
tilsvarer beskjedne 0,2 prosent av samlet sysselsetting. På landsbasis har veksten i besøksnæringene tilsvart 2 prosent av 
sysselsettingen.  

Det er serveringsbransjen som har ført til at veksten i besøksnæringene har vært relativt lav. Serveringsbransjen har tapt 
124 arbeidsplasser fra 2000 til 2013. Dette tilsvarer 0,9 prosent av samlet sysselsetting. Til sammenlikning har landet 
som helhet hatt en vekst i serveringsbransjen som tilsvarer 0,3 prosent av sysselsettingen.  

Den største bransjen blant besøksnæringene, handelsbransjen, har vokst med 111 arbeidsplasser. Dette tilsvarer 0,8 
prosent av samlet sysselsetting. Veksten har vært god, men den har vært høyere nasjonalt.  

Endringen i antall arbeidsplasser i overnattingsbransjen er liten. Aktivitetsnæringene har vokst med 33 arbeidsplasser. 
Veksten tilsvarer 0,2 prosent av sysselsettingen. Veksten i aktivitetsnæringene i landet som helhet har vært noe sterkere.  

Kort oppsummert er det først og fremst nedgangen i antall arbeidsplasser i serveringsbransjen som har vært 
utslagsgivende for besøksnæringene relativt dårlige utvikling i Ringerike.  
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2.7.1 Nivå og vekstimpulser 

Besøksnæringene utgjør en forholdsvis stor andel av 
samlet sysselsetting i Ringerike. Ringerike er rangert 
som nummer 81 blant landets 428 kommuner med 
hensyn til nivået i besøksnæringene. Det er handelen 
som utgjør mesteparten av besøksnæringene. Handelen 
utgjør mesteparten av besøksnæringene i nesten alle 
kommunene i Buskerud.  

Gol og Hol er kommuner med en særdeles høy andel 
arbeidsplasser i besøksnæringene. Ingen kommuner i 
landet har et høyere nivå på besøksnæringer enn Gol, og 
bare tre kommuner, hvorav Gol er en av dem, har mer 
besøksnæringer enn Hol.  

Rollag og Røyken på sin side, har lite besøksnæringer. 
De som bor der reiser kanskje til nabokommunen når de 
skal handle?  

 

Figur 30 viser vekstimpulsene fra besøksnæringene i 
kommunene i Buskerud fra 2000 til 2013. Ringerikes 
vekstimpulser på 0,2 prosent skyldes oppgang i 
handelsnæringene og nedgang i serveringsbransjen. 
Ringerikes vekstimpulser rangeres som nummer 262 
blant landets 428 kommuner. Flå har hatt en sterk vekst 
i handelsbransjen, mens Hemsedal har hatt sterk vekst i 
aktivitetsnæringene. Krødsherad har hatt sterk vekst i 
overnattingsbransjen. Hol og Gol, som vi i figuren over 
ser at har høyest nivå på besøksnæringen, er også 
kommunene med lavest vekst i besøksnæringene. Hol 
har hatt lavest vekst i hele landet.  

 

 

 

 

 

Figur 29: Nivå besøksnæringer, kommunene i Buskerud i 
2013. Rangering blant landets 428 kommuner.  

 

Figur 30: Vekstimpulser fra besøksnæringene, 2000-2013, 
kommunene i Buskerud. Rangering blant landets 428 
kommuner.  
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2.7.2 Dekomponering av veksten i 

besøksnæringene   

For å forklare hva veksten skyldes, har vi tidligere 
dekomponert veksten i nasjonalt bidrag, bransjeeffekt 
og bransjejustert vekst. Det som kjennetegner 
besøksnæringene er at kunden må være personlig til 
stede. Handelen er den største av besøksnæringene, og 
besøksnæringene omsetter mye til egen befolkning. Da 
vil steder med befolkningsvekst kunne forvente en 
øking i besøksnæringene. Dette må vi justere for. Vekst 
utover det befolkningsutviklingen skulle tilsi kaller vi 
endring i besøksoverskudd, og dette er et mål på 
besøksattraktiviteten.  

I figur 31 er veksten i besøksnæringene i Ringerike 
dekomponert i nasjonal vekst, befolkningseffekt og 
besøksattraktivitet. Et sted med høyere 
befolkningsvekst enn landet som helhet kan forvente 
vekst i besøksnæringene. Befolkningsveksten i 
Ringerike har vært svakere enn veksten nasjonalt, og 
derfor har man kunnet «forvente» en viss relativ 
nedgang. I de siste årene har veksten i besøksnæringene 
vært svakere enn den nasjonale veksten og 
befolkningseffekten skulle tilsi. Det har altså vært et 
besøksunderskudd. Ringerike har ikke vært attraktiv for 
besøk i de tre siste treårsperiodene.  

Figur 32 viser vekstimpulsene i besøksnæringene for 
den siste treårsperioden i kommunene i Buskerud 
dekomponert i nasjonal vekst, befolkningseffekt og 
besøksoverskudd. Flesberg og Krødsherad har hatt 
høyere vekst i besøksnæringene enn forutsetningene 
skulle tilsi. De har dermed vært attraktive for besøk. 
Kongsberg, Hol og Hemsedal har hatt svakere vekst enn 
forutsetningene skulle tilsi. Disse kommunene har ikke 
vært attraktive for besøk i den siste treårsperioden.  

Ringerike er rangert som nummer 342 blant landets 428 
kommuner, det vil si noe under middels. Ringerike 
rangeres også under middels i fylket.  

 

 

 

 

Figur 31: Vekstimpulser fra besøksnæringene i Ringerike, 
2000-2013, dekomponert i nasjonalt vekst, befolkningseffekt 
og endring i besøksoverskudd. Tre års glidende gjennomsnitt.  

 

Figur 32: Vekstimpulser fra besøksnæringene i perioden 
2011-2013 i kommunene i Buskerud dekomponert i nasjonal 
vekst, befolkningseffekt og besøksoverskudd. Rangering mht. 
besøksoverskudd blant landets 428 kommuner.  
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2.8 Regionale næringer, struktur og attraktivitet 

De regionale næringene er sammensatt av mange ulike bransjer. På landsbasis er det de regionale 
næringene som er størst. De er mest konsentrert i de store byene, men de aller fleste kommuner, 

også små, har en viss grad av regionale næringer, f.eks. bankvesen. 

Tabell 4: Antall arbeidsplasser i de regionale næringene 2000 og 2013, absolutt endring, prosentvisendring, og vekstimpuls i hhv. 
Ringerike og Norge fra 2007 til 2013.  

 Bransje 2000 2013 Endring antall Endring % Vekst-impuls Vekstimpuls Norge 

R
eg

io
na

l 

Agentur og Engros 386 498 112 29,0 0,8 0,2 
Bygg og anlegg 664 1 188 524 78,9 3,7 3,1 
Diverse 525 498 -27 -5,1 -0,2 1,1 
Finans, eiendom, utleie 323 379 56 17,3 0,4 0,3 
Forr. tjenesteyting 400 517 117 29,3 0,8 1,5 
Transport 561 431 -130 -23,2 -0,9 -0,8 
Utleie av arbeidskraft 28 272 244 871,4 1,7 0,6 

 
 Totalsum 2 887 3 783 896 31,0 6,4 6,1 
 Sysselsatte 14 077 14 808 731 5,2     

 

Fra 2000 til 2013 har antall arbeidsplasser i de regionale næringene i Ringerike økt med 896. Denne veksten tilsvarer 6,4 
prosent av samlet sysselsetting. Veksten er høyere enn veksten nasjonalt, som har vært på 6,1 prosent.  

I likhet med utviklingen nasjonalt, har transportbransjen hatt arbeidsplassnedgang. Det har vært en nedgang på 130 
arbeidsplasser i transportbransjen, noe som tilsvarer 0,9 prosent av sysselsettingen. Videre har diverse-kategorien hatt en 
svak nedgang. Diverse-kategorien inkluderer trafikkskoler, frivillige organisasjoner og arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjoner.  

Det har vært en øking på 524 arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen. Dette tilsvarer 3,7 prosent av sysselsettingen, 
mot 3,1 på landsbasis. Utleie av arbeidskraft har også økt kraftig, og veksten har vært sterkere enn nasjonalt.  

På de neste sidene vil vi se hvordan veksten i Ringerike har vært sammenliknet med veksten i de andre kommunene i 
fylket, og vi vil prøve å finne årsaker til veksten i de regionale næringene. Skyldes det flaks? Eller dyktighet? Eller begge 
deler?  
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2.8.1 Nivå og vekstimpulser 

I nesten alle kommunene i Buskerud er bygg- og 
anleggsbransjen størst blant de regionale næringene. 
Ringerike har en forholdsvis stor andel av 
sysselsettingen knyttet til de regionale næringene. 
Ringerike er rangert som nummer 112, og ligger 
dermed langt over middels med hensyn til nivå i de 
regionale næringene.  

Det er ofte typisk at de regionale næringene 
konsentrerer seg til de store stedene. Det kan man si at 
til en viss grad gjelder for Buskerud og. Lier og 
Drammen har en høy konsentrasjon av sysselsettingen 
knyttet til de regionale næringene. De er rangert blant 
de ti øverste.  

 

 

 

 

 

Figur 34 viser vekstimpulsene fra de regionale 
næringene i kommunene i Buskerud fra 2000 til i dag. 
Det er ikke noe spesielt mønster som tegner seg, 
bortsett fra at bygg- og anleggsbransjen har vokst i 
samtlige kommuner, og at transportbransjen har 
nedgang i mange kommuner.  

Ringerike har hatt en vekst som er forholdsvis høy. 
Vekstimpulsene fra besøksnæringene er rangert som 
nummer 126 blant landets 428 kommuner.   

 

 

 

 

Figur 33: Nivå på de regionale næringene i kommunene i 
Buskerud i 2013. Rangering mht. andel blant landets 428 
kommuner.  

 

Figur 34: Vekstimpulser fra de regionale næringene fra 2000 
til 2013 i kommunene i Buskerud. Rangering mht. vekst blant 
landets 428 kommuner.  
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2.8.2 Dekomponering av veksten  

Veksten i de regionale næringene dekomponeres i 
nasjonal vekst, bransjeeffekt og bransjejustert vekst. 
Det er den bransjejusterte veksten som er mest 
interessant å studere, fordi den sier noe om vekst utover 
det forutsetningene tilsier. Bransjesammensetningen i 
Ringerike har vært litt fordelaktig for vekst i de 
regionale næringene, men ikke av stor betydning. Den 
nasjonale veksten har vært sterkt, og dette har også 
bidratt til vekst i Ringerike. Siden 2008 har veksten i de 
regionale næringene vært høyere enn den nasjonale 
veksten og bransjeeffekten skulle tilsi. Den har økt 
siden 2011. I 2013 var veksten mer enn dobbelt så høy 
enn det forutsetningen isolert sett skulle tilsi.  

 

 

Vekstimpulsene i de regionale næringene for den siste 
treårsperioden i kommunene i Buskerud er vist i figuren 
til høyre. Her ser vi at alle kommunene har kunnet 
forvente positive vekstimpulser på grunn av vekst på 
landsbasis. Videre har nesten alle kommunene i fylket 
en positiv bransjeeffekt. Bare Hole har hatt en ugunstig 
bransjesammensetning i de regionale næringene. Mye 
av variasjonen av veksten i de regionale næringene kan 
ikke forklares strukturelt.  

Den bransjejusterte veksten i Ringerike i den siste 
treårsperioden er rangert som nummer 99 blant landets 
428 kommuner. Dette er litt over middels i fylket og 
over middels på landsbasis. Ringerike har vært attraktiv 
for bedrift i de regionale næringene i den siste 
treårsperioden.  

Ganske mange kommuner i Buskerud har hatt en positiv 
bransjejustert vekst i de regionale næringene.  

 

 

Figur 35: Vekstimpulser fra de regionale næringene i 
Ringerike fra 2000 til 2013. Vekstimpulsene er dekomponert i 
nasjonalt bidrag, bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Tre års 
glidende gjennomsnitt.  

 

Figur 36: Vekstimpulser fra de regionale næringene i 
kommunene i Buskerud, 2011-2013, dekomponert i nasjonalt 
vekst, bransjeeffekt og bransjejustert vekst. Rangering mht. 
bransjejustert vekst blant landets 428 kommuner. 
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2.9 Oppsummering næringsattraktivitet

Attraktiviteten for bedrift i basisnæringene og i de 
regionale næringene og for besøk er oppsummert i 
figuren til høyre. De siste treårsperiodene har den 
bransjejusterte veksten i basisnæringene vært negativ, 
og den har blitt dårligere hver treårsperiode siden 2010. 
Samtidig har den bransjejusterte veksten i de regionale 
næringene økt. Veksten i besøksnæringene har stort sett 
vært som forventet. Unntaket er den siste 
treårsperioden, der veksten har vært lavere enn 
befolkningseffekten skulle tilsi.  

Siden de regionale næringene er størst, er det en god 
ting å ha positiv bransjejustert vekst i de regionale 
næringene. Da står det om mange arbeidsplasser.  

 

 

 

Den samlede næringsattraktiviteten i hele perioden fra 
2000 til 2013 er vist i figuren til høyre. Kommunene er 
rangert blant landets 428 kommuner med hensyn til 
samlet næringsattraktivitet.  

Ikke overraskende har Kongsberg hatt en høy 
bransjejustert vekst i basisnæringene. Lier har hatt en 
høy bransjejustert vekst i de regionale næringene.  

Ringerike har samlet sett hatt lavere vekst i næringslivet 
enn forutsetningene skulle tilsi. Mens den 
bransjejusterte veksten i de regionale næringene har 
vært god, har veksten i basisnæringene vært lavere enn 
forutsetningene skulle tilsi, og veksten i 
besøksnæringene har vært litt lavere enn 
befolkningsveksten skulle tilsi. Ringerike rangeres som 
nummer 280 blant landets 428 kommuner med hensyn 
til samlet næringsattraktivitet i perioden etter 2000.  

 

 

Figur 37: Bransjejustert vekst i de ulike næringstypene. 
Stolpene til sammen viser samlet næringsattraktivitet. Tre års 
glidende gjennomsnitt.  

 

Figur 38: Samlet næringsattraktivitet for kommunene i 
Buskerud i perioden 2000-2013. Rangering blant de 428 
kommunene er vist helt til venstre.  
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3. Pendling og arbeidsmarkedsintegrasjon 

Et av de viktigste strukturelle forholdene er hvordan stedet henger sammen med området 
utenfor. Hvor lett er det å pendle ut og inn av stedet, og hvordan er arbeidsplassutviklingen i 

omkringliggende kommuner? Pendlingsstrømmene kan fortelle oss om disse forholdene.

3.1.1 Utpendling 

Oslo er kommunen som det pendles mest til fra 
Ringerike. I 2013 var det 1 140 personer som pendlet 
fra Ringerike til Oslo. Antallet har gått ned fra 2001.  

Videre er Hole og Bærum kommuner med en viss 
innpendling fra Ringerike. Pendlingen til disse 
kommunene fra Ringerike har økt jevnt siden 2001.  

Det var 379 personer som pendlet til Jevnaker, og 
antallet er noenlunde likt som de tolv foregående årene.  

Ellers er det litt pendling til Modum, Drammen, Asker 
og Gran.  

3.1.2 Innpendling 

Jevnaker og Hole er kommuner det pendles mest fra til 
Ringerike. 905 personer pendlet fra Jevnaker til 
Ringerike i 2013, mens det var 862 personer som 
pendlet fra Hole. Pendlingen fra disse kommunene har 
økt.  

Pendlingen fra Oslo har økt ganske mye, fra 126 i 2001 
til 287 personer i 2013. Antallet personer som pendler 
fra Modum har vært ganske stabilt siden 2001, og det 
var 251 personer som pendlet fra Modum til Ringerike i 
2013.  

Gran, Bærum og Lunner er kommuner fra hvis 
pendlingen til Ringerike er på over 100 personer.  

 

Figur 39: Antall pendlere fra Ringerike til de åtte kommunene 
det pendles mest til.  

 

Figur 40: Antall pendlere til Ringerike fra de åtte kommunene 
med størst innpendling til Ringerike.  
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3.2 Samlet pendling 

Samlet sett var det 4 718 personer som var bosatt i 
Ringerike, men som jobbet i en annen kommune i 2013. 
Utpendlingen har økt siden 2000.  

Det er noen færre som pendler til Ringerike enn ut. 
Samlet sett var det 3 761 personer som pendlet inn. 
Også antallet innpendlere har økt siden 2000.  

 

 

 

 

 

3.3 Arbeidsmarkedsintegrasjon 

Arbeidsmarkedsintegrasjonen måler summen av 
andelen av den sysselsatte befolkningen som pendler ut 
og andelen av arbeidsplassene på stedet som det pendles 
inn til.  

Det er en stor fordel for et sted å ha gode 
pendlingsmuligheter. Det gjør det lettere for f.eks. en 
familie å flytte til et sted, dersom det er flere 
arbeidsmarkeder «å ta av». Vi vil senere i analysen se at 
å ha en god arbeidsmarkedsintegrasjon har en god 
effekt på flyttingen til et sted. Det er et godt strukturelt 
forhold.  

Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Ringerike er rangert 
som nummer 204 blant de 428 kommunene, dvs. litt 
over middels. Forholdet mellom inn- og utpendling er 
ganske jevnt.  

Kommuner som Lier, Røyken og Hole har høy 
arbeidsmarkedsintegrasjon. Kanskje er disse 
kommunene typiske bostedskommuner?  

I andre enden av skalaen i Buskerud finner vi 
Hemsedal, Nore og Uvdal og Hol. Her er det lite 
pendling, noe som kan tyde på at pendlingsmulighetene 
er dårlige. Det er ikke fordelaktig for positiv tilflytting 
til kommunene. 

 

Figur 41: Antall personer som pendler inn og ut av Ringerike, 
2000-2013 

 

Figur 42: Arbeidsmarkedsintegrasjon i kommunene i 
Buskerud i 2013. Rangering blant landets 428 kommuner. 
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4. Bostedsattraktivitet

Vi har nå beskrevet og analysert utviklingen når det gjelder arbeidsplasser. I dette kapitlet skal vi
se spesielt på bostedsattraktivitet. Steder som er attraktive som bosted trekker til seg innflyttere og

holder på de som allerede bor på stedet. Slike steder får bedre befolkningsutvikling enn
arbeidsplassveksten tilsier. Høy bostedsattraktivitet gjør det også lettere for næringslivet å

rekruttere ansatte.

Vi skalnåanalysereflyttingenpåbakgrunnav arbeidsplassveksten.Hvordaner sammenhengenmellomarbeidsplassveksten
og flyttingen?Er detandreforholdennarbeidsplassvekstensomharværtdrivkrefter,ogsomharført til at stedetharfått flere
innflyttere?

Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling

Besøks-
attraktivitet

Bedrifts-
attraktivitet

Befolknings-
vekst

Flytting

Andre forhold

Offentlige
arbeidsplasser

Strukturelle
forhold Næringsliv

Arbeidsplass-
vekst

Fødsels-
balanse

Figur 43:Attraktivitetsmodellen,og dedelenvi skal fokuserepåi dettekapitlet.

Deter viktig å avdekkesammenhengenmellomarbeidsplassvekstognettoflyttingen.Når vi kjennerdennesammenhengenkan
vi finneut av hvor myeav flyttingen somskyldesandreforhold.Etterpåskalvi senærmerepådisseandreforholdene.Det er
noenstrukturelleforholdsompåvirkernettoflyttingeni storgrad.Til sluttkanvi finneut om stedeneer attraktivesom
bosteder.
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4.1 Arbeidsplassvekst og flytting 

Hvordan har sammenhengen vært mellom arbeidsplassvekst og nettoflytting i norske kommuner? Det kan vi se gjennom å lage 
et plott over arbeidsplassvekst og nettoflytting i kommunene i perioden 2000-2013. 

 

Figur 44: Kommunene i Norge plassert etter arbeidsplassvekst og nettoflytting i perioden 2000-2013. De røde prikkene er kommunene i 
Buskerud, mens den store oransje representerer Ringerike.  

Det er en klar sammenheng mellom arbeidsplassvekst i kommunene og deres nettoflytting. Linjen viser den statistiske 
sammenhengen mellom disse to størrelsene i perioden 2000-2013. Den representerer ekstra nettoflytting som følge av øking i 
antall arbeidsplasser.  

Nettoflyttingen til Ringerike har vært høyere enn arbeidsplassveksten isolert sett skulle tilsi. Det har altså vært andre forhold 
enn bare arbeidsplassvekst som har ført til en positiv nettoflytting til Ringerike.  
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4.2 Strukturelleforhold ogbostedsattraktivitet

Vi vistepåforrigesideatnoenkommunerharhattbedrenettoflyttingennarbeidsplassvekstentilsier, mensandrekommuner
harmindrenettoflytting.Nåskalvi analysereårsakenetil disseavvikene.

Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling

Besøks-
attraktivitet

Bedrifts-
attraktivitet

Befolknings-
vekst

Flytting

Andre forhold

Bosteds-
attraktivitet

Offentlige
arbeidsplasser

Strukturelle
forhold Næringsliv

Arbeidsplass-
vekst Størrelse

Fødsels-
balanse

Arbeidsmarkeds-
integrasjon

Nabovekst

Figur 45:Attraktivitetsmodellen.

Strukturelleforholder faktorersomharensignifikantbetydningfor utviklingen,mensomvanskeligkanpåvirkeslokalt. Vi
harfunnettrestrukturelleforholdsomharensignifikant betydningfor stedersnettoflytting,etterat effektenav
arbeidsplassvekstener korrigertfor.

Denførsteer stedetsstørrelse, målt i innbyggertall.Stedermedmangeinnbyggereharsystematiskhøyerenettoflytting,
uavhengigat arbeidsplassveksten.

Denandrefaktorener arbeidsmarkedsintegrasjon. Stedersominngåri størrearbeidsmarkeder,ogsom derforharbedre
pendlingsmuligheterfor befolkningen,harsystematisk høyerenettoflytting.Disseto faktoreneer statiske,vedatdeforandrer
segsværtlangsomt.

Dentredjefaktoren,nabovekst, er merdynamiskogkanværehelt forskjellig fra år til år.Det er arbeidsplassveksteni
omkringliggendesteder,veidmedandelensompendler til hvertsted.Dersomdeomkringliggendestedenehar
arbeidsplassvekst,blir nettoflyttingenpåvirketpositivt.
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4.2.1 Strukturelle flyttefaktorer 

Hva har de strukturelle flyttefaktorene betydd for 
nettoflyttingen til kommunene? Det har vi regnet ut i figuren 
til høyre.  

Det er først og fremst Ringerikes høye befolkningsstørrelse 
som har virket positivt på nettoflyttingen til kommunen, etter 
at arbeidsplassveksten er justert for. Befolkningsstørrelsen er, 
som nevnt på forrige side, en ganske statisk størrelse, som 
normalt sett ikke vil endres dramatisk på kort tid.  

Arbeidsmarkedsintegrasjonen i Ringerike er forholdsvis lav, 
og den har hatt en svakt negativ effekt på nettoflyttingen til 
kommunen. Isolert sett har Ringerike forholdsvis gode 
forutsetninger for nettoflytting, for Ringerike er rangert som 
nummer 105 blant landets 428 kommuner med hensyn til 
strukturelle flyttefaktorer. Dette plasserer Ringerike, så vidt 
det er, blant den beste fjerdedelen av norske kommuner.  

Lier er en av kommunene i landet med best forutsetninger for 
positiv nettoflytting. Det skyldes at Lier har et godt integrert 
arbeidsmarked og at befolkningsveksten er høy. Drammen 
har også isolert sett gode forutsetninger for positiv 
nettoflytting, mest på grunn av en høy befolkningsstørrelse.  

Nore og Uvdal, Hemsedal og Flå har på grunn av lav 
arbeidsmarkedsintegrasjon og en lav befolkningsstørrelse 
dårlige forutsetninger for positiv nettoflytting.  

  

 

 

Figur 46: Effekten av de strukturelle flyttefaktorene på kommunenes 
nettoflytting siste fire treårsperioder. Rangering blant landets 428 
kommuner.  
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4.2.2 Ekte bostedsattraktivitet 

Nå har vi analysert nettoflyttingen, og regnet ut hva som skyldes arbeidsplassvekst og hva som skyldes strukturelle faktorer. 
Det er imidlertid fremdeles en del av nettoflyttingen som ikke kan forklares av disse faktorene. Når det ikke finnes en ytre 
forklaring, antar vi at det skyldes forhold som er spesielle for regionen. Denne restfaktoren blir da en indikator for 
bostedsattraktiviteten. Den viser om nettoflyttingen har vært unormalt høy eller lav gitt de forholdene som vi vet påvirker 
nettoflyttingen. 

Utviklingen av bostedsattraktiviteten i Ringerike kan vi se i figuren under. 

 

Figur 47: Den relative nettoflyttingen til Ringerike, dekomponert i effekten av arbeidsplassvekst og strukturelle flyttefaktorer. Den 
nettoflyttingen som ikke kan forklares av arbeidsplassveksten eller strukturelle faktorer er en indikator for bostedsattraktivitet. Tre års 
glidende gjennomsnitt. Enhetene er standardavvik av nettoflytting. 

Den sorte, stiplede linjen viser nettoflyttingen i Ringerike hver treårsperiode siden 2001-2003. Den høye befolkningsstørrelsen 
har hatt en jevn, positiv effekt på nettoflyttingen til kommunen i hele perioden. Arbeidsmarkedsintegrasjonen har fått en 
mindre betydning for nettoflyttingen til kommunen nå enn før. Naboveksten har ikke hatt så mye å si.  

Arbeidsplassutviklingen har blitt dårligere i de siste årene, spesielt i de tre siste treårsperiodene. Isolert sett skulle dette bidra til 
at nettoflyttingen skulle avta, men det er klart at det kan ta litt tid før arbeidsplassutviklingen slår ut på nettoflyttingen.  

Bostedsattraktiviteten, den delen av flyttingen som ikke kan forklares av arbeidsplassvekst eller strukturelle forhold, har vært 
positiv de siste to årene. Nettoflyttingen har vært høyere enn forventet. Bostedsattraktiviteten var negativ i 2010 og 2011, ellers 
har den vært positiv. Ringerike fremstår som et relativt attraktivt sted å bo i.  
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4.2.3 Bostedsattraktivitet rangert  

I figuren til høyre har vi summert bostedsattraktiviteten i 
kommunene i Buskerud de siste fire treårsperiodene. Når vi 
rangerer bostedsattraktiviteten på den måten, kommer 
Ringerike ut som nummer 127 blant landets 428 kommuner. 
Ringerike har dermed over middels attraktiv å bo i, gitt 
arbeidsplassvekst og strukturelle flyttefaktorer, i den siste 
tolvårsperioden.  

Hemsedal og Hole er kommuner med en unormalt høy 
nettoflytting. De er rangert som nummer 5 og 6 blant 
kommunene i Norge. De var også positive som bosted i den 
siste treårsperioden. Flå har også hatt unormal høy 
nettoflytting de siste seks årene.  

Ringerike rangerer litt over middels i Buskerud, over kanskje 
sammenliknbare steder (?) som Drammen, Hurum og Lier. 
Både Drammen og Lier har meget gode strukturelle forhold 
for positiv nettoflytting, men flyttingen har altså vært 
dårligere enn forventet. Det kan skyldes forhold knyttet til 
boligmarkedet, eller andre ting som gjenstår å forske videre 
på.  

 

 

 

Figur 48: Bostedsattraktiviteten for de siste fire treårsperiodene. 
Rangering blant landets 428 kommuner.  
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5. Scenarier for framtidig vekst 

Vi skal avslutte denne delen av rapporten med å se på hva som er sannsynlige og mulige 
scenarier for framtidig utvikling. Fremtidsscenariene er basert på at de strukturelle forholdene vil 

fortsette, men at kommunene kan påvirke sin egen attraktivitet. 

5.1 Strukturelle forhold 

De strukturelle forholdene som kommer til å påvirke hver 
enkelt kommune vil være et resultat av hvor sterk veksten i 
hele Norge blir. Dessuten vil veksten i en enkeltkommune 
også bli påvirket av hvilke sektorer og bransjer som kommer 
til å vokse i framtiden. Vi skal innledningsvis gjøre rede for 
hvordan vi kommer fram til et sannsynlig normalscenario for 
den nasjonale veksten og hvordan den fordeles. 

Vi baseres oss på SSBs middelframskriving for 
befolkningsveksten i Norge. Det forventes sterk innvandring 
de neste årene, som fører til tilsvarende sterk 
befolkningsvekst. Deretter antas det at nettoinnvandringen til 
Norge faller, slik at befolkningsveksten også faller. 
Framskrivningen gjelder for befolkningsvekst, men vi kan 
også bruke disse framskrivningene til å beregne sannsynlig 
arbeidsplassutvikling. Vi forutsetter da ganske enkelt at 
andelen av befolkningen som er sysselsatt vil være konstantii, 
slik at befolkning og arbeidsplasser vil vokse i samme takt.  

Strukturelle endringer er en av de viktigste drivkreftene for 
framtidig fordeling av veksten i antall arbeidsplasser mellom 
kommuner. Kommuner med konsentrasjon i vekstbransjer får 
vekstimpulser, mens kommuner med mange arbeidsplasser i 
næringer med nedgang vil bli negativt påvirket. I våre 
scenarier har vi lagt inn at vekstmønsteret mellom sektorer og 
bransjer vil fortsette med den samme tendensen i de 
kommende årene som i perioden 2000-2013. Vi ser hvordan 
veksten har variert i de ulike bransjene i figur 57. 

 

Figur 49: Arbeidsplassveksten i Norge fram til 2013, og beregnet 
arbeidsplassvekst ut fra at sysselsettingsandelen skal være konstant 
og SSBs middelprognose for befolkningsveksten.  

 

Figur 50: Prosentvis vekst i antall arbeidsplasser fra 2000 til 2013 i 
Norge.  
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5.2 Modellensdynamikk

I scenariomodellenbrukervi densammemodellensomvi bruktefor å analyseredenhistoriskeutviklingen.Deter førstog
fremtutviklingeni befolkningogantallarbeidsplassersommodellenvil vise.Samtidigvisermodellenhvordanantall
arbeidsplasservil fordelesegmellomsektorerognæringstyper.

Befolkningsvekst Fødselsbalanse

Strukturelle
forhold:Størrelse

ogarbeidsmarkeds-
integrasjon

StatogLän

Kommunenog
lokalenæringer

Arbeidsplass-
vekst

Besøksnæringer Basisnæringer Regionale
næringer

Bransje-effekt Bransje-effekt

Nettoflytting

Figur 51:Scenariomodellensoppbygging.Degråbokseneereksogenevariabler,sombaserersegpåhistorisketall. Deblå bokseneblir
bestemti modellen.Desortepileneviserdefinisjonsmessigesammenhenger,somatbefolkningsvekstener summenav fødselsbalansenog
nettoflytting,og atarbeidsplassvekstener summenav veksteni allesektorerog næringstyper.Deblåpilenevisersammenhengersomer lagt
inn i modellen,og somerbasertpåregresjonsanalyserav historiskesammenhenger.

I modellenblir framtidigveksti antallarbeidsplasseri basisnæringeret resultatav forventetveksti deulike bransjenepå
landsbasis,ogvi leggerdatil grunnat veksteni deulike bransjenei kommunenblir densammesompålandsbasis.Veksteni
besøksnæringeneer antattå væredensammesompålandsbasisi utgangspunktet,menjustertfor befolkningsveksten.De
regionalenæringeneblir positivtpåvirketav bådebefolkningsvekstogsamtidigpåvirketav bransjestrukturen.

Utviklingen i antallarbeidsplasseri statligsektor og i fylker antaså fortsettesomfør, ogvil ikke værepåvirketav kommunens
egenarbeidsplassvekst.

Denrelativearbeidsplassveksteni kommunenvil få eneffekt pånettoflyttingen.Her baserervi modellenpådenempiriske
sammenhengenmellomarbeidsplassvekstognettoflytting i norskekommunerdeti sisteårene.Nettoflyttingenblir også
påvirketav strukturelleforholdsomkommunensbefolkningsstørrelseogarbeidsmarkedsintegrasjon,somantaså hasamme
effekt i framtidensomhistoriskedataviser.

Dennemodellenrepresenterer«businessasusual»,der destrukturelleendringenedesisteåreneframskrives.Samtidigbaserer
dettescenarietsegpåat regionenharenutvikling «somnormalt»,dvs.at regionenharhelt nøytralattraktivitet.
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5.3 Normal-scenario for Ringerike 

I figuren til høyre viser vi hvilken utvikling Ringerike vil få 
dersom normalscenariet slår til. Folketallet vil øke til 31 497 
innbyggere i 2040. Folketallet vil stagnere etter 2030, etter 
hvert som de antas at Norges befolkning vil vokse 
langsommere enn før. Normalscenariet er mer pessimistisk 
enn SSBs middelframskrivning. Det kommer av at SSB har 
lagt inn en dempingsfaktor i den innenlandske flyttingen som 
blir sterkere lenger ut i perioden. Det vil innebærer at det 
sentraliserende flyttemønsteret vil avta. I vårt normalscenario 
ligger det imidlertid ingen slik dempingsfaktor. Ringerike har 
svakere fødselsoverskudd enn landet ellers, og det vil trekke 
ned befolkningsveksten.  

I figur 53 vises arbeidsplassutviklingen. Antall arbeidsplasser 
forventes å øke litt de første årene, for deretter å stå stille. 
Arbeidsplassveksten blir ganske svak, fordi Ringerike har en 
forholdsvis ugunstig bransjestruktur, som er forventet å 
fortsatt forbli ugunstig i normalscenariet. 

Konklusjonen er at både befolkning og antall arbeidsplasser i 
Ringerike vil først få en liten vekst, og deretter stagnere, 
dersom de strukturelle forholdene forblir uendret, og 
regionen utvikler seg som normalt. Dermed må kommunen 
ha en utviklingsstrategi som er mer effektiv enn andre 
kommuner for å oppnå samme vekst som landet. 

 

 

Figur 52: Antall innbyggere i Ringerike, fremskrevet til 2040. 
Normalscenariet og SSBs middelframskriving. 

Figur 53: Normalscenario for arbeidsplassvekst i Ringerike.
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5.4 Alternativescenariermedattraktivitet

Normalscenarieter basertpåatutviklingeni kommunener absoluttnormal,bådemedhensyntil arbeidsplassveksti de
enkeltebransjene,ogmedhensyntil nettoflyttingi forhold til arbeidsplassvekstogstrukturelleforhold.
Attraktivitetsmodellener basertpåatkommunerkanpåvirkeegenvekstogoppnåenbedreutvikling ennslike
framskrivningertilsier. Attraktivitet er «statistisk unormal»vekst.

Vi vil derforutvidescenariomodellengjennomå leggeinn historiskattraktivitetfor regionen,ogderetterleggervi inn
ulike forutsetningerom framtidigattraktivitetsomvil skapeveksti regionen.

Befolkningsvekst

Nettoflytting

Fødselsbalanse

Strukturelle
forhold: Størrelse

ogarbeidsmarkeds-
integrasjon

StatogLän

Kommunenog
lokalenæringer

Arbeidsplass-
vekst

Besøksnæringer Basisnæringer Regionale
næringer

Besøks-
attraktivitet

Bedrifts-
attraktivitet

Bosteds-
attraktivitet

Bransje-effektBransje-effekt

Figur 54:Scenario-modellenutvidetmedattraktivitet for besøk,bedrift og bosted.

I dennemodellenkanvi leggeinn verdienefor historisk attraktivitet,dvs.denattraktivitetensomregionenharhattde
sisteårene.Dakanvi sehvilkenutvikling regionen vil få dersomdefortsettermeddenattraktivitetendeharhattfor
bosted,bedrifterog besøki desisteårene.

I deforegåendekapitleneharvi settatØst-Telemark harhattganskegodbosteds-ogbesøksattraktivitet,mensvak
bedriftsattraktivitet.Pånestesidevil vi sehvilkenutvikling Øst-Telemarkvil få hvis dettefortsetter.
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5.5 Scenarier for med historisk 
attraktivitet  

Vi kan legge inn de historiske verdieneiii for Ringerikes 
attraktivitet som bosted, og historiske verdier for 
attraktiviteten for basisnæringer, besøksnæringer og 
regionale næringer i modellen, og se hvilken utvikling 
som det fører til. 

Tabell 5: Historiske verdier for attraktiviteten i Ringerike og 
standardavviket for alle kommuners attraktivitet. 

  Historisk St avvik 

Bostedsattraktivitet 0,1 0,7 

Basis attraktivitet -1,1 8,8 

Besøk attraktivitet -0,4 10,8 

Regional attraktivitet 0,3 11,0 
 

I tabellen over ser vi at den historiske verdien til 
bostedsattraktiviteten i Ringerike er 0,1. Det betyr at 
Ringerike har hatt en ekstra netto innflytting inkludert 
innvandring som er 0,1 prosent av folketallet hvert år, 
utover det som arbeidsplassveksten og de strukturelle 
forholdene tilsier. 

Verdiene for attraktivitet for basisnæringer og 
besøksnæringer er negative, noe som viser at veksten i 
disse næringstypene har vært svakere enn forventet ut 
fra bransjestrukturen. Ringerike har imidlertid hatt en 
positiv attraktivitet for de regionale næringene. Tallet 
0,3 betyr at de regionale næringene har vokst 0,3 
prosent raskere enn bransjestrukturen skulle tilsi. 

Den positive bostedsattraktiviteten fører til at Ringerike 
får litt sterkere befolkningsvekst i scenariet med 
historisk attraktivitet. Den lave attraktiviteten for basis- 
og besøksnæringer fører imidlertid til at scenariet med 
historisk vekst viser litt svakere vekst enn 
normalscenariet. 

 

 

 

 

 

Figur 55: Ulike scenarier for attraktivitet og SSBs 
middelframskriving for befolkning. 

 

 

Figur 56: Ulike scenarier for attraktivitet med hensyn til 
utvikling i samlet antall arbeidsplasser. 
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5.6 Høyvekstscenario  

Vi har til slutt lagt inn verdier for et høyvekstscenario, 
som gir en befolkning som passerer 40 000 innbyggere 
før 2040. 

I tabellen under har vi lagt inn verdier for framtidig 
attraktivitet som vil skape denne veksten i 
befolkningen. 

Tabell 6: Verdier for attraktivitet i et høyvekstscenario, 
historisk attraktivitet og standardavviket for regional 
attraktivitet. 

  Høyvekst Historisk St avvik 

Bostedsattraktivitet 0,7 0,1 0,7 

Basis attraktivitet 2,0 -1,1 8,8 

Besøk attraktivitet 2,0 -0,4 10,8 

Regional attraktivitet 2,0 0,3 11,0 
 

I høyvekstscenariet er bostedsattraktiviteten satt til 0,7. 
Det betyr at nettoinnflyttingen blir 0,7 prosent ekstra 
hvert år, i tillegg til det som skyldes arbeidsplassvekst 
og strukturelle forhold. Det er bare ti kommuner som 
har hatt en så høy bostedsattraktivitet i gjennomsnitt de 
siste 12 årene, og av de er det bare Ullensaker som er så 
stor som Ringerike. 

Det er også lagt inn høy attraktivitet for næringsliv av 
alle de tre næringstypene.  

Et slikt høyvekstscenario må betraktes som svært 
optimistisk, og befolkningen vil passere 40 000 før 
2040. Antall arbeidsplasser vil øke fra 13 851 i 2013 til 
over 23 000 i 2040. 

 

 

 

 

Figur 57: Befolkningsutvikling i ulike scenarier for 
attraktivitet. 

 
 

 

Figur 58: Arbeidsplassutvikling for ulike scenarier for 
attraktivitet.
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5.6.1 Hvor kommer veksten i vekstscenariet? 

Vi kan også vise hvordan arbeidsplassutviklingen blir i de ulike scenariene når deler opp i de ulike sektorene og 
næringstypene. I tabellen under viser vi antall arbeidsplasser i 2013, og antall arbeidsplasser i 2024 for de ulike 
scenariene. 

 

 

Figur 59: Antall arbeidsplasser i ulike sektorer og næringstyper i 2013, og i 2023 i de ulike scenariene. 

Både basisnæringene og besøksnæringene ligger an til å få synkende antall arbeidsplasser både i normalscenariet og i 
scenariet med historisk attraktivitet. I høyvekstscenariet vil disse næringstypene få vekst. Det å oppnå vekst i 
basisnæringene vil være en stor utfordring dersom den strukturelle utviklingen i Norge fortsetter.  

Mye av arbeidsplassveksten vil komme i de regionale næringene, i alle de tre scenariene. Det er fordi det er det regionale 
næringene som har vokst mest, og som også har høyest vekst i scenariene, som alle forutsetter at de strukturelle trekkene 
i veksten vil fortsette. 

Antall ansatte i kommuner og lokale næringer vil bli litt større i vekstscenariet, fordi det blir flere innbyggere. 

Antall arbeidsplasser i stat og fylke antas uendret i alle scenariene, og antas å vokse i samme takt som tidligere.  
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i Bransjeinndelingen tar utgangspunkt i registerdata for arbeidssted, med tilhørende NACE på 5-siffernivå. Fullstendig 
oversikt finnes på (link) 

ii Vi baserer oss å at sysselsettingsandelene innenfor hvert årstrinn er konstant, og har brukt SSBs middelframskrivning 
om antall personer i alle årstrinn hvert år til 2040. 

iii Vi har brukt progressivt gjennomsnitt for de ti siste årene der veksten de siste årene teller mer enn de første. 
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 Ringerike kommune 

 Miljø- og arealforvaltning 
Areal og byplankontoret, 18.11.2014 

 

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel – oppsummering av uttalelser   
Kommunen varsla oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 21.03.13, og kunngjorde 
det i Ringerikes Blad 23.03.13, samt på kommunens nettsider. Uttalelser mottatt i denne 
perioden ble oppsummert og vurdert i sak om fastsetting av planprogram. Videre ble det 
invitert til innspill gjennom annonse i Ringerikes blad 29.06.13. I samme annonse ble vedtatt 
planstrategi og fastsatt planprogram kunngjort. Fristen for innspill til innhold i ny plan var 
30.08.13, og det kom inn ca. 120 innspill. De aller fleste av disse innspillene dreide seg om 
konkrete forslag til ny arealbruk. Innspillene som gjelder samfunnsdelen er oppsummert og 
kommentert i dette dokumentet.  
 
Avsender Dato Saksnr.  Se side 
Forsvarsbygg 27.08.13 13/1025-136 1 
Statens vegvesen 23.05.13 11/3633-43 1 
AKA AS 30.08.13 13/1025-101 2 
Fortidsminneforeningen  13/1025-86 2 
Fossekallen IL 30.08.13 13/1025-140 2 
Haugsbygd idrettsforening 30.08.13 13/1025-106 2 
Nes vel og bygdeutviklingslag 03.04.13  3 
Ringerike o-lag 31.08.13 13/1025-111 4 
Ringerike venstre 30.08.13  4 
Samarbeidsutvalget ved Helgerud skole 11.02.11 07/2839-9 4 
Sokna Utvikling 30.08.13 13/1025-134 4 
Stiftelsen Ringerike kultursenter 28.08.13 13/1025-69 5 
Tyristrand Landsbyforening 27.09.13 13/1025-114 5 
Arne S. Sørland 30.08.13 13/1025-108 5 
Berit og Inge Gulbrandsen Skaro 30.08.13 13/1025-128 5 
Einar Rokseth 29.08.13 13/1025-92 5 
 

Oppsummering av innspill Rådmannens kommentar 

Forsvarsbygg  

Forsvarsbygg oversender Risiko- og 
sårbarhetsanalyse for Eggemo-området. 
Analysen er unntatt offentlighet.  

 

Innspill fra Forsvarsbygg tas med i arbeidet 
med revisjon av arealdelen og annet 
pågående planarbeid i Eggemo-området.  

Statens vegvesen 

• Det er viktig at transportbehov og evt. 
nødvendige tiltak i vegnettet er belyst 
i overordna plan. En overordna 
strategi for et konsentrert og 
bærekraftig utbyggingsmønster 
underbygger muligheten til et 
effektivt transportsystem.  

• Viser til høringsbrev 10.10.12 til 
handels- og byutviklingsanalysa.  

• Forutsetter at 
rekkefølgebestemmelser i 

 

 

 

Foreslåtte arealstrategier i kapittel 5 i 
samfunnsdelen underbygger dette punktet.  
 

 

Kommunedelplanen for Ådalsfjella skal 
implementeres arealdelen ved revisjon av 
denne. Innholdet i kommunedelplanen skal i 
utgangspunktet ikke endres. Rådmannen 
registrerer at det på politisk nivå er 
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kommunedelplanen for Ådalsfjella 
blir gjort gjeldende i ny 
kommuneplan.  

• Etterlyser kommunedelplan for 
sykkel i Hønefoss.  

• SVV viser til pågående planarbeider 
for E16 og KVU Hønefoss.  

• Nødvendige tiltak i og i nærhet til 
vegnettet må inngå i planene og være 
sikra gjennomført hvis innsigelse skal 
unngås fra vegvesenet. Det samme 
gjelder manglende dokumentasjon 
innenfor vegvesenets saksområde.  

kommunikasjon om 
rekkefølgebestemmelsene, og avventer 
eventuelle avklaringer om dette.  
 

Rådmannen viser til gjeldende 
kommunedelplan for gående og syklende fra 
90-tallet. Revidering av denne er ikke 
prioritert i gjeldende planstrategi. Det er 
imidlertid gjort mye kartleggingsarbeid ifm. 
KVU Hønefoss og Situasjon sykkel. Sykkel vil 
være et tema i byplan for Hønefoss som skal 
startes opp.  
Uttalelsen for øvrig tas til orientering.  

AKA AS 

• Støtter ambisjoner om betydelig vekst 
i befolkning og næring. Viser til plan 
for Hvervenmoen Næringspark som 
vil bidra til vekstambisjonene.  

• Anmoder om at Hvervenmoen 
Næringspark avsettes til område for 
handel med plasskrevende varer, 
møbler, brune- og hvitevarer 
kommuneplanen. 

 

Områderegulering for Hvervenmoen ble 
vedtatt høsten 2014.  
 
 
Dette er i tråd med konklusjoner i handels- 
og byutviklingsanalysen og vedtatt 
områderegulering. Dette vil inngå i 
revidering av arealdelen.  

Fortidsminneforeningen  

Kommunen bør gjennomføre en listeføring 
og kartfesting av verneobjekter/kulturmiljøer. 
Premisser for istandsetting bør inn i en 
verneplan. Konkrete planer for 
kulturminnevern er viktig med tanke på de 
store utbyggingsprosjekter som kommer.  
Kan bidra med kompetanse innen antikvarisk 
arbeid/bygningsvern.  

 

Temautredningen "Kulturmiljø i Hønefoss" 
er under utarbeidelse. Utredningen er et 
innspill til revidering av arealdelen, og vil gi 
tydelige retningslinjer for bevaring av 
kulturmiljøer og verneverdig bebyggelse. 
Fokuset er helhetlige miljøer ved bruk av 
hensynssone C.  

Fossekallen IL 

• Understreker viktigheten av de nære 
friluftsområdene.  

• Det er i nærmiljøet man rekrutterer 
barn og unge i et trygt idrettsmiljø.  

• Det bør legges mer vekt på natur- og 
friluftsområder i nærområdene enn 
det er lagt opp til i planprogrammet.  

• Støtter O-laget sitt innspill.  

 

Rådmannen har gjennomført en kartlegging 
av bynære friluftsområder i Hønefoss. Dette 
er en temautredning som vil være en del av 
grunnlaget for revidering av arealdelen – 
både når det gjelder kart og bestemmelser. 
Resultatet vil være at en del områder foreslås 
avsatt til grønnstruktur på plankartet, med 
tilhørende bestemmelser/retningslinjer.  

Haugsbygd Idrettsforening 

• Haugsbygd har en underdekning av 
fotballbaner på nesten 1500 
treningstimer, noe som tilsvarer 
nesten en hel kunstgressbane. 
Idrettsforeninga mener det er 
realistisk å finne arealer til to 
sjuerbaner.  

 

Innspillet tas med videre til revidering av 
arealdelen. 
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• Ønsker å se på mulighetene for å 
utvide gymsalene på skolene, slik at 
de kan brukes til håndballtrening for 
lag opp til 12 år.  

• Ringkollen bør utvikles til en arena 
som kan brukes til skirenn på 
nasjonalt nivå, og bidra til 
oppmerksomhet rundt Ringerike som 
et attraktiv for skiarrangementer.  

Innspillet er videreformidlet til kommunalsjef 
oppvekst og eiendomsforvaltninga.  
 

Nes vel og bygdeutviklingslag (NVBU) 

Prioritert liste over saker som er avgjørende 
for en positiv utvikling på Nes: 

1. Boligtomter: Kommunen har solgt 
Granumslia, og Nes står uten  
tilgjengelige tomter. To områder i 
tillegg til Granumslia er aktuelle og 
attraktive: Sandfeltet og moen 
mellom Begna og Østsideveien ved 
TGC/T&G elektro. Disse er avsatt til 
framtidig boligområde i gjeldende 
kommuneplan. NVBU ønsker å bidra 
til å få fortgang i prosjektene. 

2. Arealbruk i sentrum: Det er viktig å 
kartlegge og konkretisere bruken av 
ledige arealer i sentrum, både private 
og kommunale. NVBU bidrar gjerne. 

3. Trafikksikringstiltak: Det vises til 
behov for nedsatt hastighet, opphøyd 
gangfelt og ytterligere utbygging av 
gang/sykkelveg. 

4. Vann og avløp: Vannverket på 
vestsida har lenge vært for dårlig. 
Dette bør ses i sammenheng med 
privat vannverk på østsida. Det er 
usikker og dårlig vannforsyning i 
sentrum, og manglende trykk og 
vannmengde for forsvarlig brannvern. 
Det er nødvendig å se på framtidig 
kloakkløsning disse områdene. 

5. Bygdehuset: Det er behov for 
oppgradering av deler av bygdehuset. 
NVBU deltar gjerne i prosessen 
sammen med kommunen, skolen og 
andre brukere. 

6. Lyspunkt ved busstopp: På 
fylkesveger og kommunale veger blir 
skolebarn plukka opp utenom 
etablerte busslommer. Det savnes 
belysning på noen busstopp, samt 
langs gangveg/veg forbi kirka. 

1. Områdene NVBU nevner er avsatt til 
bolig i gjeldende kommuneplan. For 
Granumslia foreligger det også 
reguleringsplan. Reguleringsplan for 
Sandfeltet har tidligere stoppet opp 
pga. krav om gang- sykkelveg. 
Kommunen er regulerings- og 
bygningsmyndighet, og bygger ikke 
selv ut boligområder. Den som søker 
om å bygge ut blir tiltakshaver for 
utbygginga. Kommunen behandler 
reguleringsplaner og byggesøknader 
når de kommer. Vei, vann og kloakk 
må løses for alle områdene. 
Kommunen vil være behjelpelige i 
prosessene, men har ikke kapasitet til 
selv å utarbeide reguleringsplaner. 

2. Rådmannen er positiv til kartlegging 
av arealbruk, og vil ta nærmere 
kontakt om dette. 

3. Rådmannen ser behovet for 
trafikksikringstiltak. Det arbeides nå 
med et prosjekt for trafikksikkerhet på 
Hallingby, og noe tilsvarende kan 
være aktuelt for Nes.  

4. Reguleringsplan for Nes vestre 
vannverk er under utarbeidelse. 
Planlegging og bygging av nytt 
renseanlegg og sanering av avløp på 
Nes er under arbeid.  

5. Når det gjelder bygdehuset er 
behovet og innspillet i sin helhet 
videreformidlet til kommunens 
eiendomsforvaltning. I forslag til 
handlingsprogram har rådmannen 
foreslått 12 millioner til investering i 
skolebygg på Nes i slutten av 
perioden 2015-2018.  

6. Behov for belysning kan tas med som 
en del av prosjekt for trafikksikkerhet. 
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Ringerike O-lag (ROL) 

ROL er opptatt av at visjonen også omfatter 
samspill mellom frivillig sektor og at 
ivaretaking av Ringerikes unike natur- og 
friluftslivskvaliteter blir et av 
satsingsområdene. Natur- og friluftsområder 
må tillegges vekt, og ROL påpeker tre 
hovedgrupper av områder: 

1. Bynære natur- og friluftsområder.  
2. Markaområdene.  
3. Andre større natur- og 

friluftsområder.  
 

 

Frivillig sektor er omtalt i kapittel 3.6 i 
forslag til samfunnsdel. Et godt samarbeid 
mellom kommunen og frivillighet, lag og 
foreninger er tatt med som en strategi i 
målområde 4.1 befolkning. Videre er det lagt 
vekt på at innbyggere skal medvirke i plan- 
og utviklingsprosesser.  
 
Se for øvrig kommentar til Fossekallen IL sitt 
innspill.  

Ringerike venstre 

• Bevaring av natur- og friluftsområder 
gir trivsel, bolyst og "bli-lyst".  

• Økt satsing på gang- og sykkelveier, 
bindeledd sentrum og omegn.  

• Fokus på interessemotsetninger 
næringsinteresser- miljø/helse.  

• Frivillig sektor tas inn som 3. sektor i 
samspillet mellom offentlige og 
private aktører.  

• Det utarbeides forslagsskjema for 
konkrete innspill/høringsuttalelser for 
de som er opptatt av å beholde natur- 
og friluftsområder.  
 

 

Se kommentar til Fossekallen IL sitt innspill.  
 
Det har ikke vært prioritert å utarbeide egen 
plan for gang- og sykkel i denne perioden.  
Det er imidlertid gjort mye 
kartleggingsarbeid ifm. KVU Hønefoss og 
Situasjon sykkel. Sykkel vil være et tema i 
byplan for Hønefoss som skal startes opp.  
 
Se kommentar til ROL sitt innspill ovenfor 
om forholdet til frivillig sektor. 
Innspill om forslagsskjema tas med til senere 
planarbeid, da innspillsperioden er over.  

Samarbeidsutvalget ved Helgerud skole 

SU går inn for en gradvis utbygging i 
Heradsbygda for å opprettholde to paralleller 
på hvert klassetrinn på Helgerud skole.  

 

Heradsbygda er et av de prioriterte 
områdene for utvikling og vekst, og det vil bli 
sett på områder for utbygging i arealdelen.  
 

Sokna Utvikling 

• Opptatt av at det i kommunens 
planverk legges til rette for utvikling 
og styrking av Sokna som tettsted.  

• Det må igangsettes et arbeid for å 
regulere Sokna sentrum. Særlig 
området mellom Stasjonsveien, Rv7, 
fv 179 og Bergensbanen. Her er det 
ønskelig å legge til rette for 
leiligheter, næring og parkering for 
næringsvirksomhet i sentrum.  

• Det må utarbeides en plan for 
området rundt skolen og tilstøtende 
områder hvor Soknedalen IL har de 
anlegg. Trafikksikkerhet og sikring 
av eksisterende og planlagte 
idrettsanlegg er viktig. Det jobbes 

 

Sokna er et av de prioriterte områdene for 
utvikling og vekst, og det vil bli sett på 
områder for utbygging i arealdelen. 
 
Kommunen kan være behjelpelige i en 
eventuell planprosess, men har ikke kapasitet 
til selv å utarbeide reguleringsplaner. 
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med planer for flerbrukshall.  
• FAU har sammen med skolen 

gjennomført en enkel 
barnetråkksanalyse. SU ønsker at 
denne legges til grunn for planlegging 
og gjennomføring av trafikk-
sikkerhetstiltak. Kart blir ettersendt.  

 

 

Kommunen imøteser kart med 
barnetråkksanalyser.  

Stiftelsen Ringerike kultursenter 

Planstrategien bør spesielt vise til at det også 
er planbehov innenfor kultursektoren. 
Stiftelsen etterlyser framdrift i utviklingen av 
en kommunal og regional kulturplan.   
 

 

Kulturtjenesten i kommunen jobber med 
forberedelsene til en kulturplan. Framdriften 
har dessverre ikke vært iht. tidligere 
antydninger.  

Tyristrand Landsbyforening 

• Tilrettelegging for at foreninger/lag 
kan ivareta og utvikle lokalmiljøet og 
ha større innflytelse på planarbeid og 
gjennomføring av planer.  

• Det er noen åpne felt i sentrum hvor 
det bør bygges boliger. Ønsker en 
grønn lunge i sentrum, og det ligger 
til rette for det på Herredshustomta.  

• Det ligger godt til rette for 
næringsutvikling på Tyristrand, med 
kort vei til markeder og ledig areal.  

• Krysset Rv35 og Stasjonsgata må få 
en bedre og sikrere løsning for alle 
trafikanter. Gang- og sykkelsti langs 
Rv35 må bygges ut i begge retninger. 
  

Frivillig sektor er omtalt i kapittel 3.6 i 
forslag til samfunnsdel. Et godt samarbeid 
mellom kommunen og frivillighet, lag og 
foreninger er tatt med som en strategi i 
målområde 4.1 befolkning. Videre er det lagt 
vekt på at innbyggere skal medvirke i plan- 
og utviklingsprosesser.  
 
Innspill om bolig og grønn lunge tas med til 
revisjon av arealdelen.  
 
 
 
Rv35 er ikke en kommunal veg. Kommunen 
er uttalepart til fylkesvegstrategi og andre 
aktuelle planer.  

Arne S. Sørland 

Det bør lages en kommunal transportplan 
som omfatter investeringer, drift/vedlikehold, 
bilveger, gang/sykkelveger, gater og fortau, 
stier og andre veger.  
 

 

Kommunen jobber nå med revidering av 
Hovedplan Veg. Sammen med 
kommuneplanen skal dette ivareta behovet.  

Berit og Inge Gulbrandsen Skaro 

Ønsker at det legges opp til tilstrekkelig 
kapasitet på brannvann, vann og kloakk til 
området ved gnr/bnr 131/107, og at dette ses 
i sammenheng med områdene på andre siden 
av Bølgenveien. Dette med tanke på en 
framtidig høyere utnyttelse i området.  
 

 

Innspillet tas med til revidering av 
arealdelen, og er videreformidlet til 
kommunens tekniske avdeling, utbygging.  

Einar Rokseth 

• Gang- og sykkelveg fra Almemoen til 
Risesletta må inn i kommuneplanen.  

• Hensmoen må omreguleres fra 
grusindustri tilbake til LNF-område.  

Denne inngår i områderegulering for 
Treklyngen, som ble vedtatt høsten 2014. Det 
er imidlertid usikkert når den kan bli utbygd.  
Innspill om Hensmoen tas med til revidering 
av arealdelen.  
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Arkivsaksnr.: 15/1498-2   Arkiv: Q10  

 

Skolevei Monserud  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Sammendrag 
 

 

Innledning / bakgrunn 
  

 
Beskrivelse av saken 
  

 

Forholdet til overordnede planer 
  

 

Juridiske forhold  
  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  



 

Økonomiske forhold 
  

 

Behov for informasjon og høringer 
  

 

Alternative løsninger 
  

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 

Rådmannens vurdering 
  

 

Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 



Fra: Eli Ingebjørg Flatin [Eli.Ingebjorg.Flatin@ringerike.kommune.no] 

Til: Dokumentsenteret [Dokumentsenteret@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Roger Sørslett [Roger.Sorslett@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 10.02.2015 15:45:55 

Emne: VS: Sak til Trafikkrådet 

Vedlegg: 0354_001.pdf 
Nok en sak til TRAFIKKRÅDET....føres på Roger Sørslett. 
  
  
Med hilsen 

Ingebjørg Flatin 

Tlf. 321 17 481  

 
Fra: Lillian Ellevold 
Sendt: 10. februar 2015 15:41 
Til: Eli Ingebjørg Flatin 
Kopi: Magnar Ågotnes 
Emne: Sak til Trafikkrådet 

Hei, 
Sak til Trafikkrådet: 
Dagens skolevei for elever som bor på Monserud 
(Moholtveien/Folefossveien/Tandbergsvingen/Hvervenenga) og bruker buss til Kirkeskolen.  
Pr. i dag er det flere krysningspunkt/rundkjøringer (se vedlegg) som er krevende å passere for elever 
til/fra skolen.  
Særlig etter at gangfeltet ved bussholdeplassen mot Oslo ble flyttet til rundkjøringen ved 
pendlerparkeringen.  
Situasjonen blir ikke bedre, når elevene om noen år, skal til skolen på Benterud.  
Håper Trafikkrådet kan se på dette. 
  

Mvh Lillian Ellevold 

Oppvekst og kultur 
Tlf: 32 11 77 39 
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Arkivsaksnr.: 15/439-2   Arkiv: Q14  

 

Vegkryss - Øvre veien gård  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Sammendrag 
 

 

Innledning / bakgrunn 
  

 
Beskrivelse av saken 
  

 

Forholdet til overordnede planer 
  

 

Juridiske forhold  
  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  



 

Økonomiske forhold 
  

 

Behov for informasjon og høringer 
  

 

Alternative løsninger 
  

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 

Rådmannens vurdering 
  

 

Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 



Fwd: Vegkryss Soknedalsvegen,Hallumsdalsvegenog beg av Ringvegen ved Veien Side 1 av 1

Fwd: Vegkryss Soknedalsvegen ,HalIumsdaIsvegen og beg av Ringvegen
ved Veien
john andreas Bakken [johnabakken@gmail.com]
Sendt: 12. januar 2015 15:41
Til: Eli Ingebjørg Flatin

-------- -- Videresendt e—p0st----------
Fra:Randi Velo <ran.velo@online.no>
Dato: l2.janua1' 2015 kl. 13.47
Emne: Vegkryss Soknedalsvegen,HaIlumsdalsvegenog beg av Ringvegen ved Veien
Til: iohriabakkeiaftfigitiaiLcom

Til RingerikeTrafikkråd ved John A bakken

Takker for samtalen i dag og velvilligheten.

Saken gjelder:

Kryssetmellom Hallumsdalvegenog ut i Soknedalsvegenved øvre Veien gård er svært vanskelig å

kryssefor gående.
Dette er et krysssom er vanskeligå lesespes.for småbarn . De barna som skal nedover gangvegen

til Veien skole (barneskolen) har ikke noe sted som er egnet for å kryssevegen. Når barna fra

Hallumsdalsvegenskal nedover til barneskolen ,må de først gå oppover langsSoknedalsvegen,som

er langs hagen på Øvre Veien for å komme til gangvegenpå den andre siden .Der er ikke plasstil

fotgjengere ,og nå er det i tillegg høye brøytekanter langs kjørebanen.

Om morgenen rundt klokka åtte er det helt kaosder.Ungdomsskoleelever kommer i bil med

foreldrene fra alle kanter og bussenslipper av elever .Elevenegår over vegen i alle retninger . Det

er ikke merket fotgjenger overgang på de opphøyde feltene og heller ikke merket med skilt.

Jegber om at dette blit tatt opp i møte i RingerikeTrafikkråd slik at de gående kan være tryggere

når de skal passerevegen her.

Med vennlig hilsen
Randi Velo, Hallumsdalen 1 ,3517 Hønefoss

mob 40291524

https://cas01.rk.local/owa/?ae=Item&t=IPM.N0te&id=RgAAAACRi4Eu0VatSYuEW... 14.01.2015
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Arkivsaksnr.: 14/2951-5   Arkiv: Q10  

 

Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Sammendrag 
Oppfølgingssak fra tidligere møter i trafikkrådet. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

 
Beskrivelse av saken 
  

 

Forholdet til overordnede planer 
  

 

Juridiske forhold  
  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  



 

Økonomiske forhold 
  

 

Behov for informasjon og høringer 
  

 

Alternative løsninger 
  

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 

Rådmannens vurdering 
  

 

Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 



 

Ringerike kommune 
Sekretariatet  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Jarle Bondehagen  

 

3514 HØNEFOSS 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2951-4 6458/14 Q10  09.12.2014 

 
Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7 
 

Trafikkrådet behandlet i sitt møte 02.12.2014, sak 60/14 og fattet følgende  

 

vedtak: 

 

Saken utsettes. Trafikkrådet avventer vegvesenets redegjørelse i neste møte. 

 

Dette til orientering. 

 

 

 

Med hilsen 

For TRAFIKKRÅDET 

 

Ingebjørg Flatin 

sekretær  

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2951-3  Arkiv: Q10  

 

Sak: 60/14 

 

Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

Vedtak i Trafikkrådet: 

 
 

Saken utsettes. Trafikkrådet avventer vegvesenets redegjørelse i neste møte. 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.12.2014: 

 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes. Trafikkrådet avventer vegvesenets redegjørelse i neste møte». 
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Arkivsaksnr.: 14/2951-2   Arkiv: Q10  

 

Farlig skolevei - Hvalsmoveien 6 og Plassveien 7  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken legges fram uten forslag for vedlegg.  

 

Vedlegg 

 
 Saksprotokoll fra trafikkrådets møte 09.09.2014 

 

 E-mail fra vegvesenet, datert 31.10.2014 m/vedlegg 

E-mail fra Jarle Bondehagen, datert  30.10.2014 m/vedlegg 

 E-mail fra Jarle Bondehagen, datert  27.10.2014 

 E-mail fra Jarle Bondehagen, datert  24.09.2014  

 

 



Fra: Byfuglien StineMari <stine.byfugiíen@vegvesen.no>

Dato: 31. oktober 2014 kl. 12.33.17 CET

Til: "johnabakken@gmail.com" <johnabakken@gmail.com>, JohanJohnsen

<Johan.johnsen@ringerike.kommune.no>

Emne:Status på saker fra trafikkrâdet 09.09.14

Hei

I Trafikkrådsmøtet den E-Lseptember,så ble det tatt opp noen oppfølgingsaker. Dissehar jeg hatt en

runde på her internt og slik er status i dag:

Saksnr47/14: Hvalsmoveien 6 og Plassveien7- Særlig farlig skolevei

Eleversom er bosatt på Hvalsmoveien 6 og Plassveien7 har en skoleveg som er definert politisk som

«særlig fariig skolevei». Det er i dag50km/t på strekningen og GSveg på motsatt side.

Det er planlagt å lage et lite fortau langsÅdalsveien (mellom Plassveienog Ruaveien),slik at de som

bor her kan gâ langsveg og krysseover E16hvor det er åpning i rekkverk til GSveg på andre siden.

Det er satt av penger til dette i 2015, men gjennomføringen avhenger av at vi har grunn til å lage

fortauet (eiendomsforhold sjekkes ut). I dag skifter det fra 40 til 50 ved jernbanebrua i Hønengata,

men vi tenker å ha 40 sone gjennom hele Hønengata og forbi det planlagte krysningspunktet. Det

innebærer også humper på strekningen.

Når det gjelder Hvalsmoveien, er dette en mer kinkig sak. Her lå det tidligere hump, men denne ble

fjernet under reasfaitering, mest sannsynlig pga klage fra beboere som oppievde støy fra trafikken.

Dette hadde heller ingen sikkerhetseffekt í den grad at ungene kunne krysse herlde fikk ogsåda taxi

til skolen). Det er biitt drøftet lysregulering, men sannsynligvil ikke dette være noen god íøsning kl. 8

om morgenen når ungene går, fordi da står trafikken tett ned Hvaismoveien, og det kan oppstå

konflikter om bilister skal «skynde « segover på grønt. Et fortau opp mot Ådalsveien er drøftet, men i

tilfellet da må ungene gå over innkjøringen til butikken som ligger der, som er svært bred. Det ville

vært best om vi fikk samlet ungene til et felles krysningspunkt over Ådalsveien, men eiendommene

her er gjerdet inn slik at ungene fra Hvalsmoveien får ikke gått for eksempel inn i plassveienog opp

der. Dette er en utfordrende sak, hvor vi pdd ikke har noen god løsning, men jeg håperjeg kan

komme tilbake med noe mer i neste møte.
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Sak14/735Skolevei Plassveien/Hvalsmoveien. Page1 of l

Sak 14/735 Skolevei Plassveien/Hvalsmoveien.
Jarle Bondehagen[jbo@hrprosjekt.no]
Sendt: 24. september 2014 13:31
Til: Eli Ingebjørg Flatin

Hei

Jegser utfra deres protokoll at denne saken gjelder kun to husstander.
Pr i dag er det ca 15 barn som bor i områdetl 9husstander l og om noen år skal alle disse begynne på skole.
Ønsker med denne mailen at alle blir tatt hensyn til i den videre saksbehandlingen.
Slik at alle som bor i dette området kan gå trykt på skole.
lmøteser et positivt svar.

Med vennlig hilsen
Ruavei beboer.

Jarle Bondehagen
Tlf: 97155340
Mail: jarle.bondehagen@gmail.com

Dokld‘. 'l4015921 (1-H2951-1)
Div e-po-:tmcldingnr

fElia

https://cas01.1'1<.local/owa/?ac=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACRi4Eu0VatSYuEW... 25.09.2014
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SV: Sak 14/735 Skolevei Plassveien/Hvalsmoveien.
Johan Johnsen
Sendt: 30. oktober 2014 15:13
Til: JarleBondehagenLjbo@hrprosjekt.no];jarle.bondehagen@gmai1,com
Kopi: Eli Ingebjørg Flatin; johnabakken@gmail.com; Audun Haugerud [audun.haugerud@vegvesen.no]; Geir Sverre Svingheim

Hei

Vi tar gjerne imot deres forslag til innspill.
Du kanjo sendedet på mailtil Trafikkrådeti RingerikevedJohnBakkeneller Ingebjørg
Flatin,de stårsom kopimottakerepå maillista.

Med vennlig hilsen
JohanJohnsen
Enhetsledervei, park og idrett
Ringerike Konnnune
Tlf: 95899237

Fra: Jarle Bondehagen []'b0@hrprosjekt.no]
Sendt: 30. oktober 2014 15:10
Til: Johan Johnsen; jarIe.bondehagen@gmaiI.com
Kopi: Eli Ingebjørg Flatin; johnabakken@gmail.com; Audun Haugerud; Geir Sverre Svingheim
Emne: SV: Sak 14/735 Skolevei Plassveien/Hvalsmoveien.

Hei

Takker for tilbakemelding og oppsummering av hvordan det går.
Vi har et forslag til hva som kan gjøres for å bedre sikkerheten for våre barn.
Hvis (let er ønskelig :ned innspill er det bare âta kontakt med undertegnede.
Er nærmeste nabo og viser gjerne hva vårt forslag er.

Mvh
Jarle Bondehagerj
97 15 53 40
Jarle.bondehagen@gmail .Corn

Fra: Johan Johnsen [maiIto:Johan.Johnsen@ringerike.kommune.no]

Sendt: 29. oktober 2014 10:08
Til: Jarle Bondehagen; jarle.bondehagen@gmail.com
Kopi: Eli Ingebjørg Flatin; johnabakken@gmaiI.com; Audun Haugerud; Geir Sverre Svingheim
Emne: SV: Sak 14/735 Skolevei Plassveien/Hvalsmoveien.

Hei Jarle!

Saken har blitt tatt opp i Trafikkrådet, og den har foreløpig blitt besvart på e-post til ei som
heter Lillian Ellevold fra Oppvekst og kultur i RK.
Deter klart av heleområdetblir sett på underdennevurderingen,og ikkebarenoenfå
enkelte husstander.

Sakens status pr i dag er som følger:

https://cas01.1'k.Ioca1/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACRi4Eu0VatSYuEW... 31.10.2014



SV: Sak 14/735 Skolevei Plassveien/Hvalsmoveien. Side 2 av 2

Det er SW som her skal vurderer tiltak på kort sikt, og kommer tilbake med en
redegjørelse i neste møte i Trafikkrådet den 11. november. Se vedlagt møteprotokoll nr 5
fra Trafikkrådetsaksnr47/14side 10.
Vi har ikke hatt møte siden 09.09.2014 og derfor har det ikke kommet frem noe nytt i
saken.

Håper at Statens vegvesen har sett på saken, og gjort noen vurderinger til neste møte!

Med vennlig hilsen
JohanJohnsen
Enhetsledervei, park og idrett
Ringerike Kommune
Tlf: 95899237

Fra: Jarle Bondehagen[mailto:]'bo§o.)hrpros]'ekt.no]
Sendt: 27. oktober 2014 13:29
Til: postmottak
Emne: VS: Sak 14/735 Skolevei Plassveien/Hvalsmoveien.

Heisan

Jegfølger denne saken med interesse pà bakgrunn at jeg bor og har barn i området.
Hvem er det man skal kontakte for å få informasjon om denne saken,
Detbor jo mangeflere barnl dette omrâdetenndet dennesakenomhandler.
Jeg har prøvd å skrive til flere om dette men får ingen svar.
lmøteser svar.

Mvh

Jarle Bondehagen

97 15 53 40
JLrle_.bondehagen@gmail.com

Beboer i Ruaveien.

https://cas01.1'k.local/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACRi4Eu0VatSYuEW... 31.10.2014
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Sak til Trafikkrádet

Oppvekstog kultur ønskerat skoleveienfor elever bosatt i Hvalsmoveien6 og Plassveien7 tasoppi

nestemøte.Skoleveienfra hjemmenetil Ulleràlskoleer deflnert politisk som «særligfarlig skolevei».

Foresatte ønsker trygg skolevei for elevene. Helst 2 fartshumper med gangfelt í midten i

Hvalsmoveien,slik at elevenekangå trygt til skolenog ikke bli kjørt i drosjesom i dag.

ErdetteensakTrafikkrádetkansepä/vurderetiltak??
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POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
PostboksI23 Sentrum
3502 HØNEFOSS Osloveien l 32 12 50 30 32 1 l 74 00

email-adresse: postmottak@ringerike.kommune.no
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 14/735-20 Arkiv: Q14

Sak: 47/14

HVALSMOVEIEN 6 OG PLASSVEIEN 7 - SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI

Vedtak i Trafikkrådet:

Vegvesenet vurderer tiltak på kort sikt, og konnner tilbake med en redegjørelse i neste nlete.

Behandling i Trafil(l{1°2‘i(Iet09.09.2014:

Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp) som ble enstemmig vedtatt:

”Vegvesenet vurderer tiltak på kort sikt, og konnner tilbake med en redegjørelse i neste
1nøte”.



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Trafikkrådet 

Trafikkrådet 

Trafikkrådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2955-6   Arkiv: Q10  

 

Trafikksituasjonen i Åsbygda  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Sammendrag 
Saken ble vedtatt utsatt på Trafikkrådets møte 2.des. 2014 i påvente av redegjørelse fra 

Statens vegvesen. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

 
Beskrivelse av saken 
  

 

Forholdet til overordnede planer 
  

 

Juridiske forhold  
  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  



 

Økonomiske forhold 
  

 

Behov for informasjon og høringer 
  

 

Alternative løsninger 
  

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 

Rådmannens vurdering 
  

 

Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 



 

Ringerike kommune 
Sekretariatet  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Asle Gundersby  

Hadelandsveien 666 

 

3520 JEVNAKER 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2955-5 6461/14 Q10  09.12.2014 

 
Trafikksituasjonen i Åsbygda 

 

Trafikkrådet behandlet i sitt møte 02.12.2014, sak 61/14 og fattet følgende  

 

vedtak: 

 

Saken utsettes. Trafikkrådet avventer vegvesenets redegjørelse i neste møte. 

 

Dette til orientering. 

 

 

 

Med hilsen 

for TRAFIKKRÅDET 

 

Ingebjørg Flatin 

sekretær 

 

 

Vedlegg: e-mail fra Vegvesenet, datert 31.10.2014  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2955-4  Arkiv: Q10  

 

Sak: 61/14 

 

Trafikksituasjonen i Åsbygda  

 

Vedtak i Trafikkrådet: 

 
 

Saken utsettes. Trafikkrådet avventer vegvesenets redegjørelse i neste møte. 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.12.2014: 

 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes. Trafikkrådet avventer vegvesenets redegjørelse i neste møte». 
 



Fra: Byfuglien Stine Mari <stine.byfuglien@vegvesen.no>

Dato: 31. oktober 2014kl. 12.33.17 CET

Til: "johnabakken@gmail.com" <johnabakken@gmail.corn>, JohanJohnsen

<iohan.johnsen@ringerike.kommune.no>

Saksnr14/735TrafikksituasjoneniÃsbygda,Fv.241Salem—Åsterud

ÅDT (årsdøgntrafikk) på4000.Tungbilandel 8%,trafikkulykker 2004-2013:11 ulykker med 11 lettere

skadd.To av de var fotgjenger involvert.

Vi så på alternativet å sette opp ATKpå strekningen, men etter beregningsmodellene som kriteriene

setter såvil ATKboks på strekningen mest sannsynlig ikke bii prioritert med det første. I tillegg vil en

boks få ned farten til 60km/t, og slik sett ikke gjøre krysningspunkt sikrere. Og det er bedre at

politiet prioriterer sporadisk kontroller her, da sanksjonseffekten av det nok vil være høyere enn at

det står et permanent punkt hvor folk bremser ned.

Det som er aktuelt først og fremst erå sikre krysningspunktet på Hadelandsveienbedre. Farten

settes ned til 40 km/t, 50meter før og etter kysningspunkt, samt lage hump for å få ned farten ved

krysset. Ved å skiite ned hastighet med hump, så vil dette ogsågjøre bilisten oppmerksom på at her

er det kryssende. Det vil ikke bii iagt gangfelt, det av akkurat den grunn at det gir særlig barn en

«falsk trygghet». Føringenefor gangfelt har blitt svært restriktive da det har hendt ulykker på disse

fordi folk flest automatisk tenker at ved gangfelt har bilen vikeplikt, og de går med sin rett. Det er

bedre å sikre punktet, i en kombinasjon ved å få ned fart og at folk stopper opp og ser.

I saken står det noe om økonomiperspektivet her hvor det blir henvist tiEreferanse iSVV vedrørende

gjennomføring av tiltak som kan ta 3 uker fra beslutning til utførelse. Å utføre tiltak tar ikke lang tid,

men det er mange søkte tiitaki hele fylket, som skal prioriteres innenfor gitte bevilgninger. Vi får en

beviligning hvert år tii trafíkksikkerhetstiltak, og da må vi lage en prioriteringsliste for neste år. Altså

er prioriterte tiltak i 2015 allerede satt opp tiltak som er biitt søkt og har stått påvent en stund. Men

iblant blir det gjort rullering om en situasjon for eksempel løsesved andre investeringsprosjekter.

Denne saken får prioritet og blir satt inn på tiltaksliste og slik det ser ut nå er det for 2016.
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Fra: Asle Gundersby

Hadelandsveien 666, 3520 jevnaker

Til: Statens Vegvesen v/ Anders Hagerup, Seksjonssjef Plan og forvaltning
Nordre Buskerud Politikammer v/ Knut Nyhus
Ringerike Trafikkråd v/ john Andreas Bakken, leder av Trafikkrådet
Ringerike kommune, Kommunens oppvekstoinråde v/ Geir Svingheim, spesialrådgiver

Kopi: Ole johan Andersen, nestleder Ringerike Trafikkråd
Reidar Olsen, Syklistenes Landsforening, avd. Ringerike;
Erling Rustad, saksbehandler trafikksikkerhet, Statens Vegvesen

Vedrørende trafikksituasjonen í Åshveda. riksvei 241 strekning Salem-Ãsterud.

I forrige uke observerte undertegnede 4stygge forbikjørínger i Ãsbygda. 3 av dem skjedde over
doble sperrelinjer der gangveien skifter side i dumpa nedenfor Vesetrudgata.

Da gangveien ble anlagt ble det opprettet en fotgjengerovergang her. Siden har Vegvesenet fjernet
denne med argumentasjon om at den skaper falsk trygghet for de myke trafikanter da bilister
verken respekterer denne eller fartsgrensen på 60 km /t. I dag markeres punktet kun ved et
anonymt varselskilt om syklister 150 meter lenger fremme. '

Siden fotgjengerovergangen ble besluttet fiernet har trafikken økt jevnlig. l mangel på alternative
ruter går en betydelig mengde tungtrafikk på strekningen. Disse har det gjerne travelt. Det samme
gjelder folk som skal på jobb og lijem til middag. De rette strekningene gjennom bygda fremstår da
spesielt fristende for gassfoten siden detikke synes å være hensyn å ta.

Vi som bor i bygda er bekymret. Det er ikke lenge siden en mann ble påkjørt litt lenger nord i bygda.
Situasjonen :nå sies å være nær identisk med den undertegnede selv opplevde i forrige uke.
Mannen ble kjørt ned av en bil under forbikjøríng. Han var heldig. Han ble fløyet til Rikshospitalet
med redningshelikopter. Så vidt undertegnede er kjent, overlevde han.

Slik det kjøres på denne strekningen er det imidlertid bare et tidsspørsmål før vi får en ny ulykke.
Da er det ikke sikkert utfallet blir like heldig. La oss håpe det ikke blir et barn.

For det er en oppbloinstring av barn i bygda. Generasjonsskifte, tilbakeflytting og gårdovertakelser
gjør at både bygdas beboerantallet og gjennomsnittsalderen har sunket betraktelig. Mange av de
tílbakevendte/nyiniiflyttede har også barn. Og flere er på vei.

Det bor idag 4-2 barn under 16 år mellom Smedsbøle og Ãsterud - en veistrekníng på én kilometer.
Ytterligere 3 barn ventes i løpet av sommeren, og tar totalen opp til 45. Av disse er 31islcolepliktig
alder innen 2 år. l årene som følger ventes ytterligere 12 nye skolebarn.

l tillegg til bygdas befolkning kommer totalt ca. 60 elever ved Honerud /Gamle Ullerâl. Ikke alle har
undervisning på samme tid, men det er dagsklasser på over 20 samtidige elever som går av og på
bussen ved Salem og på Vesetrud.

Totalt må over 50 barn krysse veien på denne strekningenminst én eller to ganger i forbindelse
med skolevei og skoleskyss.

Selv om ordinær undervisning for skoleelevene i Ãsbygda er flyttet til Vang. er det fortsatt aktivitet
på Ãsbygda skole. Elevene på l-lonerud får sin klasseromsundervisning der. i tillegg har bygda et
aktivt idrettslag, hvor tilbudet blant annet består av langrenn, dans, barnegym, innebandy og
bryting. Med klatrevegg og en stor fin gymsal representerer skolen et attraktivt fritidstilbud for
barna. 37 av de nevnte 42 ungene må enten bli kjørt eller krysse den farlige riksvegen for å nytte
dette tilbudet. For unger liker å vaere aktive, og de vil gjerne vaere med der det skjer. De liker også å
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besøke hverandre og ungenes hjem ligger jevnt fordelt på begge sider av veien [22/20 på
henholdsvis over- og nedside). Den fjernede fotgjengerovergangeii er det eneste som hindrer en
trygg og sainmeniieiageiide gang- og sykkelsti fra Vang til Asbygda skole. 

E Visom bor og har barn i dette området, ønsker at det gjøres noe med situasjonen så fort som
g: overhodet mulig. Vi ser hva som er gjort ved Klaeklten og Sætrangkrysset og ønsker en tilsvarende
ffløsning her. -

Ideelt sett ville en fotgjengerundergang lik den som er bygget ved Åsbygda skole være den beste
løsningen for gang- og sykkelstieri. imidlertid vil ikke dette alene løse problemene med skoleveien;
det :nå i tilfelle suppleres med et fotgjengerfelt på Vesetrud. Alternativt vil ett opphøyd gangfelt der
gangveien skifter side i dumpa ved Vesetrudgoto, pluss en tilsvarende i forbindelse med busstoppet
på Vesetrud, fungere. Aller helst burde det også vært en fotgjengerovergang ved busstoppet på
Ãsterud, for her kommer bilene i stor fart og har ikke oversikt gjennom svingen før det er for sent å
stoppe. Samtidig er det grunn til å tro at et opphøyd gangfelt der gangveien skifter side også vil ha
en effekt her.

Vi har respekt for kostnadene ved en slik utbedring. l følge tall fra Statens Vegvesen koster det
mellom 120 og 150 tusen å bygge et opphøyd gangfelt, inkludert vegmerking og skilting. Min kilde i
Vegvesenet oppgir at det kan ta så kort tid som 3 uker fra beslutning til dette er pâ plass. På den
annen side; hvor mye er et barns liv verdt?

   
  

   
  

   
   

  
  
   
     

  

  
  
 

   
  

  

  

-Her er minst 15 hus som grenser direkte til riksveien, mange av dem ligger tett opp til veien. I
brorparten av disse bor det barn. Totalt er det hele 20 (l) utkjørsler og sideveier til riksveien på

ifdenne lille kilometeren. Daglig opplever undertegnede episoder med stygg kjøring. Det føles ikke
E:spesielt trygt å krysse veien når det kommer en semitrailer på 40 tonn dundrende i over 80 mens
iåíføreren snakker i mobiltelefonen. Stygge forbikjøringer, høy hastighet, kryssing av sperrelinjer,
3'mobiltelefonbrulz og for kort avstand er daglige gjengan gere; mange av disse ofte saintidig. Vi er
:klar over at politiet patruljerer riksveien relativt ofte, men vi ser sjelden de stateli g preventivt

i :virkende uniformene i rushtiden og sjelden utføres det kontroller på den aktuelle strekningen.

"Det har tidligere vært argumentert fra Vegvesenet med at bilistene i området hverken respekterer
j fartsgrense eller fotgjengerfelt og at disse derfor virker mot sin hensikt. Denne argumentasjonen
` ar vi vanskelig for å forstå. Dersom trafikkreglene som Vegvesenet setter ikke respekteres, er det

n jobb for politiet. En kombinasjon av virkemidler har vist seg âha god effekt andre steder, så
vorfor ikke her?

ed usert hastighet, gjennomsnittsmåling, trygge over-/underganger gjerne í kombinasjon med
Z rtsdumper er alle gode virkemidler som kan bedre situasjonen. Personlig er undertegnede
"overbevist om at opphøyde fotgjengerfelt er velegnet. I tillegg til å gjøre strekningen mindre

ttraktiv for tungtrafikken, ville 2-3 opphøyde fotgjengerfelt med tilhørende 4D~granse enkelt og
ffektivt fjernet râkjøringen.

følge Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skal barn og ungdom sikres gode og
trygge oppvekst- og levekår. Et trygt nærmiljø er en del av dette. Viappellerer herved til de

svarlige i Politi, Statens Vegvesen samt Ringerike Trafikkråd: Vær så snill ågjøre noe med denne
tuasjonen snarest og før voksne eller barn forulykkes.

vegne av bygdas barn og øvrige befolkning,

nedlegg: Liste over foresatte med barn i omrâdet.

2
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Listeforesatte med barn i Ãsbygda på strekningen Salem - Ãsterud

Foresatte

1 Maya og OlavGulbrandsen
2 Monica og Ole-Einar Gulbrandsen
3Monica og Ole-EinarGulbrandsen
4 Monica og Ole-EinarGulbrandsen
S Monica og Ole-Einar Gulbrandsen
6 Nina Strand ogTormod Gulbrandsen
7 Nina Strand ogTormod Gulbrandsen

8 Nina Strand og Tormod Gulbrandsen
9Marianne &Jens Erling Bråten

10 Marianne & JensErling Bråten
11 Marianne SrJens Erling Bråten

12 Sølviog FrankSolheim
13 Knut Arne Breibrenna
14 Knut Arne Breibrenna

15Knut Arne Breibrenna
16 Kjerstin og Kjell-EricAndersen
17 Kjerstin og Kjell-EricAndersen
18 Kjerstin og Kjell-Eric Andersen

19 Kjerstin og Kjell-EricAndersen
20 Stine Bergsiand8: LarsHofsmarken
21 Stine Bergsland& LarsHofsmarken
22 Stine Bergsland& LarsHofsrnarken
23 Kjersti Borgersen & Finn Hansen

24 Kjersti Borgersen & Finn Hansen

25 Kathrine & Gard Reime-Erlandsen
26 Kathrine 8: Gard Reime~Er!andsen

27 Ingeborg og Tore Askildsrud

 

Navn

Mikkel Gulbrandsen
Mikael Andre Gulbrandsen
Gabriel Gulbrandsen
Joel Gulbrandsen
jente Gulbrandsen (født mai)
Sindre Gulbrandsen
lvo Gulbrandsen
Casper-Gulbrandsen

Bendik Bråten
Synne Bråten
Annie Bråten
SerineSolheim
Markus Marinius Breibrenna
Celine SkarsgaardBreibrenna

Vilde SkarsgaardBreibrenna
EmmaSofie

Eric Lorang Andersen

CarlWilhelm Andersen
lngeborg Marie Andersen
lrnre BergslandHofsmarken
Vidjar BergslandHofsmarken
???BergslandHofsmarken (termin sommer 20
Marte Borgersen Hansen

Marie Borgersen Hansen

Julian Reime-Erlandsen
Olivia Reime-Erlandsen
JennyAskildsrud

,-,.:,,,-, ..,,.-,-.,_., . .. .. x -==._(... . .. . .. .

Bosted

03.05.2010 Vesetrudgata
01.01.2005 Vesetrudgata

2008 Vesetrudgata
2010 Vesetrudgata
2014 Vesetrudgata

2001 Vesetrudgata
2005 Vesetrudgata -
2008 Vesetrudgata
2010 Vesetrudgata

2005 Vesetrudgata
2002 Vesetrudgata
2003Åsheim
2002 Vesetrudgata
2010 Vesetrudgata

2012 Vesetrudgata
2001 Vesetrud

2004 Vesetrud

2005 Vesetrud
2008 Vesetrud

2008 Honerudgata

2010 Honerudgata
2014 Honerudgata

2004 Aurdalsgata

2000 Aurdalsgata
2006 Aurdalsgata

2009 Aurdalsgata

2012 Askildsrudgata/Smedbøle

Alder Side av veien

4 Ovenfor

9 Ovenfor

6 Ovenfor

4 Ovenfor

0 Ovenfor

13 Ovenfor

9 Ovenfor

6 Ovenfor

4 Ovenfor

9 Ovenfor

12 Ovenfor

11 Ovenfor

12 Nedenfor

4 Nedenfor
2 Nedenfor

13 Nedenfor

10 Nedenfor

9 Nedenfor

6 Nedenfor

6 Nedenfor

4 Nedenfor

0 Nedenfor

10 Ovenfor
14 Ovenfor

8 Ovenfor

5Ovenfor
2 Nedenfor

 



I
to
I-
I

 

28 Ingeborg ogTore Askildsrud
29 Heidi Sandbæk& Erik Kihle

30 Heidi Sandbæk& Erik Kihle
31 M.M. Zeleski8: Mariusz Chrubak (PåSalem)
32 M.M. Zeleski& Mariusz Chrubak (PåSalem)
33 Marianne Bârdsgjerde og Per Christian Aurdal
34 Marianne Bårdsgjerdeog PerChristian Aurdal
35 Marianne Bårdsgjerde og PerChristian Aurdal
36 Gro Ridderhus
37 Siren FossliNielsen 8<Thomas Haugseth

38 ElisabethMaria Hansen
& Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga

39 ElisabethMaria Hansen
S;Kjell Ivar GrizithaugVesleenga

40 CarinaZelda 8: Gergø(?) Parkas(?)
41 Jarle Skotte Hansen

42 Jarle Skotte Hansen

43 Nina Rambech& Asle Gundersby
44 Nina Rambech8:Asle Gundersby
45 Nina Rambech8:Asle Gundersby

Gutt Z Askildsrud
Tuva SandbækKihle
???SandbækKihle (termin 1.9)
??? gutt
??? Jente
Gudbrand Aurdal
Sigurd Aurdal
PederAurdal
Sivert Ridderhus

Iselin (?) FossliHaugseth
Ebba Marie Grøthaug

???Grøthaug (termin i sommer)

Sofia Parkas (?)

Ida Skotte Hansen
Elis Skotte Hansen

Helena Kristine Rambech-Gundersbv
Jonathan Rambech-Gundersby

Carniila Rambech-Gundersby

Spørsmålstegnangir usikkerhet rundt fornavn, etternavn eller begge.

I tillegg: Alle skolebarn som går på Gamle Ulleråd (Honerud)

2013 Askildsrudgata/Smedbøle
11.09.2010 Hadelandveien ved Salem

2014 Hadelandveienved Salem
2010? Salem

2006? Salem

2004 Aurda!

2007 Aurdal
2012 Aurdal

1998Aserudgata
2012 Aurdal

11.07.2012 Askilsrudgata

2014 Askilsrudgata

2013 Honerudgata

12.01.1993Asterudgata
12.03.2001fixsterudgata
25.07.2008Åserud
01.11.2009Aserud
24.06.2013Aserud

 
1 Nedenfor
4 Nedenfor

0 Nedenfor
4 Ovenfor

8 Ovenfor

10 Ovenfor

7 Ovenfor
2 Ovenfor

16 Ovenfor

2 Ovenfor

2 Nedenfor

0 Nedenfor

1 Nedenfor
16 Nedenfor
13 Nedenfor

6 Nedenfor
5 Nedenfor

1 Nedenfor
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Arkivsaksnr.: 14/2936-11   Arkiv: Q37  

 

Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Sammendrag 
 

 

Innledning / bakgrunn 
  

 
Beskrivelse av saken 
  

 

Forholdet til overordnede planer 
  

 

Juridiske forhold  
  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
  



 

Økonomiske forhold 
  

 

Behov for informasjon og høringer 
  

 

Alternative løsninger 
  

 

Prinsipielle avklaringer 
  

 

Rådmannens vurdering 
  

 

Vedlegg 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Roger Sørslett 

 

 



 

Ringerike kommune 
Vei, park og idrett 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Erik Hatlestad 

Nakkerudgata 43, 

3533 TYRISTRAND  

 

Nakkerud Vel  

v/Rudi Molid og Petter Kristiansen, 

Bureveien 43,  

3533 TYRISTRAND 

 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2936-9 6678/14 Q37  10.12.2014 
 

 

Vedr. sperring av Busslomme Nakkerudgata/Nakkerudalleen 

 

 
Trafikkrådet i Ringerike kommune behandlet denne saken i sitt møte den 02.12.2014 og kom 

frem til følgende forslag om vedtak: 

 

Det er her to parter med ulike meninger angående sperring av tidligere 

bussholdeplass/snuplass på kommunal grunn i Nakkerudgata. De ulike partene må derfor selv 

prøve å bli enige i hva de ønsker skal skje i denne saken. 

Resultatet av meklingen legges da frem skriftlig for Trafikkrådet innen 10.02.2015. 

Begge parter har her ansvar for at det blir sendt inn svar. 

 

Hvis ikke partene er kommet frem til en enighet, vurderer kommunen kanskje å selge området. 

Siden skolebussen ikke benytter seg av dette arealet lengere, ser ikke RK noe videre behov i å 

eie dette området det her er snakk om.  

 

Håper dere kan komme frem til en løsning sammen i denne saken! 

 

 

Med hilsen 

 

Johan Johnsen 

enhetsleder 

johan.johnsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

KOPI: Roger Sørslett, Eiendom, Ringerike kommune 



 

Ringerike kommune 
Sekretariatet  

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Erik Hatlestad  

Nakkerudgt. 43 

3533 TYRISTRAND 

 

Nakkerud Vel 

v/Rudi Molid og Petter Kristiansen 

Bureveien 43 

3533 TYRISTRAND 

 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2936-8 6425/14 Q37  09.12.2014 

 
Busslomme Nakkerudgata/Nakkerud alleen  

 

Trafikkrådet behandlet ovennevnte sak i sitt møte 02.12.2014, 58/14 og fattet følgende  

 

Vedtak: 

 

Partene tilskrives og resultatet av meklingen legges fra for trafikkrådet.  

Hvis ikke enighet bør området selges. 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med hilsen 

for TRAFIKKRÅDET 

 

Ingebjørg Flatin 

sekretariatet  
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VS: Klage på konklusjon om stegning av rundkjøring.

lnnbtiks x

22. .
Myhre Rune <rune.myh1'e@vegvesen.n0> Sep

til meg, Haugerud, Johan, Rudi.Molid

Oversett e-posten
Slå av for: norsk

Hei. Påvegne av Nakkerud vel, sendes det over litt faktainformasjon

vedrørende situasjonen rundt rundkjøring ved avkjøring til Perhagen på

Nakkerud. Trafikkrådet har allerede kommet frem til en konklusjon på saken,

noe Nakkerud vel er sterkt uenig i, og forventer at Trafikkrådet vurderer

saken på nytt på grunnlag av disse opplysningene. Vedlagt er brev fra vellet,

samt skisse som viser de omtvistede forholdene.

Med hilsen
Rune Myhre
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Nakkerud 15.09.14

Ang. stenging av snuplass i Nakkerudaleen

Vi i NakkerudVel fikk i førsten avjuni mange henvendelserfra beboere ang.

stenging av disponibel plass/snuplassved innkjøring til Perhagen.

Flereviste sin bekymring da denne har blitt brukt til snuplassfor tyngre

kjøretøyer for å unngå rygging inn mot boligfeltet da det er mye aktivitet blant

barn her (ikke snakkom kjøring til traktorutsalget -trafikken hit går om

bureveien). Plassenblir ogsåbrukt til midlertidig oppbevaring av kjøretøyer

som kan sperre boligfeltets vei for evt. utrykningskjøretøyt Et eksempel.

Relativt nylig ble det asfaltert en gårdsplass i boligfeltet. De som utførte jobben

hadde bruk for en veivals. Denne ble henvist til plassen ved innkjøring slik at

den ikke sperret ved evt. brann eller lignende.

Ved midlertidig oppbevaring blir det plassert på en slik måte at det ikke hindrer

for snuplass.

Denne plassen ble stengt pga en manns klage som ingen som vi har vært i

kontakt med kjenner seg igjen i. At et tyngre kjøretøy hadde parkert her

stemmer. Vi har vært i kontakt med sjåføren av bilen. Han kunne fortelle at han

hadde parkert der ved 3 anledninger i vinter pga veldig glatte forhold i

boligfeltet. Denne personen bor innerst. Dette syns jeg vi må tåle. Denne

personen flytter i disse dager, så dette vil uansett ikke bli noe videre problem.

Hatlestad er informert om dette ved en tidligere anledning. At plassen blir

brukt til å leke på er også nytt for oss,da det er opparbeidet lekeplasslengre

inn i boligfeltet. At den blir brukt som en snarvei inn i boligfeltet er vel heller

ikke særlig trolig, da innkjøringen til boligfeltet går rett ved siden av. Hvis man

skal bruke snuplassen som innkjøring vil vi påstå at dette er en relativt tungvin

måtte å komme inn i boligfeltet på i forhold til å bruke den opprinnelige

innkjøringen. Vi kjenner oss ikke igjen i at det har vært hensatt biler her over

lengre tid, slik Hatlestad også påstår. Vi har vært i kontakt med Hatlestad ang.

dette. Vi har foreslått at hvis noe av det han påstår skulle skje, kan han ringe

oss i Vellet slik at vi får tatt tak i det.

E_ E Dokid 14D2227'4(1-112936-5)
. Am; slengng av 5-nuplass i
I E Hal-.‘t.emda’een
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2936-4  Arkiv: Q37  

 

Sak: 58/14 

 

Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 

Vedtak i Trafikkrådet: 

 
Partene tilskrives og resultatet av meklingen legges fra for trafikkrådet. Hvis ikke enighet bør 

området selges. 

 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.12.2014: 

 

Forslag fra Ole Johan Andersen (Frp) som ble enstemmig vedtatt: 

 

Partene tilskrives og resultatet av meklingen legges fra for trafikkrådet. Hvis ikke enighet bør 

området selges.  
 



Fra: Knut Andreas Ramsrud [Knut.Andreas.Ramsrud@ringblad.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 03.12.2014 20:49:59 

Emne: Bestilling av dokument 14/2936-1 

Vedlegg:  

Fint om dokument 14/2936-1 i postjournal kan oversendes Ringerikes Blad. 
Send dokumentet til pal.mannsverk@ringblad.no 
 
Med hilsen 
Knut A. Ramsrud 
Ringerikes Blad 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
Trafikkrådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/2936-2   Arkiv: Q37  

 

Busslomme Nakkerudgata/alleen  

 

Forslag til vedtak: 
 

Saken legges fram uten forslag til innstilling. 

 

Vedlegg 

 
Brev fra Erik Hatlestad, datert 28.10.2014  

 

 



Nakkerud 28.10-2014

Ang. klage på stenging av busslomme Nakkerudgt/alleen.

Eg må først beklage ovenfor Trafikkrådet at informasjon om at eg ikke er aleine
om ønsket vedr stenging av busslomma kom ikke tydelig frem. På baksiden av
mitt brev datert 08.06—14ser dere underskrifter som støtter stenging, og som er
nære naboer til busslomma.

Nakkerud Vel mener det er tvilsomme ting eg kommer med, blant annet at
busslomma blir brukt som ”snarvei”.
Det er nå bare å se på hjulsporene der det.

2 familier som har underskrevet forrige brev har til sammen 5 barn, disse
sammen med noen som bur rett over etjorde, bruker busslomma og veien til leik
og ballspill. (selvfølgelik ikke hver dag)

Vedr. vedlikehold: Eg har vaert i kontakt med en pensjonist som bor litt ovenfor
busslomma, som eg vet med sikkerhet de 2 siste årene har vedlikeholdt
grøntarealet i krysset Nakkerudgt/alleen. Han gjør dette av fri vilje, å ikke i regi
av Nakkerud Vel. Han betaler bensin til klipperedskapene selv, og for å ha noe
positivt å gjøre. Såjeg skjønner ikke hvilke vedlikehold Vellet snakker om her,
eller skal ta ”æren”for. Om Trafikkrådet ønsker navn på vedkommende
pensjonist for saintale, såkan jeg kontaktes.

Leder for Trafikkrådet nevnte i samtale med meg tidligere i oktober d. å
At et argument for ikke å stenge busslomma var at skolebussen fremdeles kjørte
ned til omtalte busslomme. Jeg har snakket med May Britt Andersen ved
BRAKAR I Drammen. Hun forteller at det skal ikke forekomme
skolebusskjøring ned dit, og har det skjedd såer det pga snille buss sjåfører som
gjør ting de ikke skal gjøre. Tlfnr til BRAKAR er 32826666 om en treng å
sjekke dette.
Vellet påstår at busslomma brukes til parkering for beboere i Perhagan ved
større sannnenkoinster. Som nærmeste nabo i l 1 år (busslomma er vel l2 år)
kanjeg ikke si å ha observert noe slikt. Ved samtale med eldre beboere i
Nakkerudgt så bekreftes min observering.
Så til sist: Krysset Nakkerudgt/alleen er romslig nok i seg selv til at trailere kan
snu der. Så vårt ønske og begrunnelse om at busslomma blir stengt,
opprettholdes .f 7
Erik Hatlest

”°°lH?fL'Il'!‘flpnJo)l:ql:N
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Fwcl: SV: Stenging.

Fwd: SV: Stenging.
john andreas Bakken [johnabakken@gmail.com]
Sendt: 8. oktober 2014 15:45
Til: Eli Ingebjørg Flatin

-------- -- Videresendte-post ----------
Fra: Johan Johnsen <.ltilmrlslcilriisçgçgllringzeriktnko1nnn1nu.no>
Dato: 8. oktober 2014 kl. 12.11
Emne: SV: SV: Stenging.
Til: erik hatlestad<_erri_kh;tf5_iloutlook.etarn>
Kopi: "ighjygæklggrrfigglugiLçgm" <j<JlmalJal<kcnáglulnail,coni>

Hei

De er vel oversendt leder av trafikkrådet John Bakken.

Med vennlig hilsen
JohanJohnsen
Enhetsledervei, park og idrett
Ringerike Kommune
Tlf: 95899237

Fra: erik hatlestad [eri_khat@g_utlook.corn]
Sendt: 7. oktober 2014 22:20
Til: Johan Johnsen
Emne: RE:SV: Stenging.

Javel, er det faktaopplysninger eg vil få kopi av da?
Hvem skal eg eventuelt henvendemeg til for kopi av disseopplysningene?

Erik Hatlestad.

From: .luhm1..iol1m;el1rt}1.1'i11;1§:_q'ikc.ko_1nmunc.n0

TDI.crj.L:b_e1I£fuswJ1ls1Qi;s:_9n1
CC: jg1111&trl<fiiL‘11_(g’_(_'i;,I111z1il.c(a111
Subject: SV: Stenging.
Date: Tue, 7 Oct 2014 18:00:35+0000

Hei

Tror det har kommet inn noen flere faktaopplysninger l saken.
Trafikkrådetønskerderforå se på sakenen gangtil.

Med Vennlig hilsen
JohanJohnsen
Enhetsledervei, parkog idrett
Ringerike Kommune
Tlf: 95899237

https://cas0] .rk.localfowa/?ae=Item&t=IPM.N0te&id=RgAAAACRi4EuOVatSYuEW...

Side 1 av 2

09.10.2014



Fwd: SV: Stenging. Side 2 av 2

Fra: erik hatlestad [_c;2_rjl<_f]_e1L@_<g_Lgtlook.com]
Sendt: 6. oktober 2014 23:00
Til: Johan Johnsen
Emne: Stenging.

Hei.
Snart1mndsiden TrafikkrâdetfattetvedtakomåstengebusslonnnenvedNakkerudgt/Nakkerud
alleen. Skal ikkje den stenges?eller har det kommet noe i veien for det?

mvh
Erik Hatlestad.

https://cas01.1'k.10ca1/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAACRi4Eu0VatSYuEW... 09.10.2014
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