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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 20152015 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.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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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.
2.
3.
4.
5.
6.

Saksprotokoll fra formannskapets behandling 02.12.2014 sak 208/14
Saksframlegg til formannskapets behandling datert 18.11.2014
Kommuneplanens samfunnsdel høringsutkast
Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel
Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014
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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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 20152015 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 20152018 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.
2.
3.
4.
5.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2014, rådmannens forslag datert 18.11.2014.
Planbeskrivelse til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, datert 18.11.2014.
Attraktivitetsanalyse fra Telemarksforskning, utkast mottatt 17.11.2014.
Oppsummering og vurdering av innspill, datert 18.11.2014.
*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

Ringerike kommune
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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.

Figur 2. Folketall i Ringerike kommune.
Kilde: Telemarksforskning.
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
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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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2015
Nykommuneplanfor Ringerike
vedtas.Dette leggertil rette for
ønsketvekstog utvikling.

fram mot 2020

fra 2020og utover

Arbeidemedoverordna
arealbruksstrategierog
tilretteleggefor vekst
(kommunaletjenester,
infrastruktur ogveg/bane)

Evaluerevekstog utviklingav
Ringerikssamfunnet.
"Hvahar skjeddsiden
kommuneplanenble vedtatt i
2015?Erdet behovfor revidering
av kommuneplanen?"

Hvordanbør Ringerikeseut i
2060?

Stakeut kursenframover...

Figur 3. Flytskjemasomviserulike faserfremmot2030i kommunensplanlegging.

I første4-årsperiode2015-2018leggesdetopptil envekstpåca.1 %, jf. forslagtil
handlingsprogram.
Kommunenskalbrukedenneperioden til å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjektene
blir realisert.Kommunenskal planleggefor envekstpåom lag 2,5 %
veksti denneperioden.

40 000innbyggereinnen 2030
40 304

41 000

38 000
Planlagthøy
befolkningsvekst

35 000

32 000
29 661
29 000
2015

2020

2025

2030

Figur 4. Illustrasjonav mulig 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 Hønefossområdet.

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 4.14.4) 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
Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune.

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

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger.

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv.

Ringerike skal ha en
By- og
lokalsamfunn 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

Å jobbe i kommunen
skal gi helse til
medarbeiderne.

Kommunen skal være
en tydelig, ærlig og
løsningsvillig
organisasjon.

Befolkning

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

Næring

Økt verdiskaping og
produktivitet i
Ringerike.

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

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

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.
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.

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

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

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 i
Ringerike.

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger.

Ringerike skal ha
relevant kompetanse
for framtidas
arbeidsliv.

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
styrke
raskest mulig utbygging av kompetanseutviklingen.
Ringeriksbanen og E16.

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

utvikle infrastruktur som
øker mulighetene for
næringsutvikling.
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øke yrkesdeltagelsen.

4.3 By- og lokalsamfunn

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

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.
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.

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 redusere
og god integrering av
transportbehovet og
nye innbyggere.
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.

utvikle Hønefoss med
flere lokalsentre.
Hønefoss sentrum er
midtpunkt med lokalsentre
i nord, sør og vest.

gjennomføre
energieffektivisering av
kommunale bygg og
anlegg og redusere
utslipp.
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4.4 Kommunen som organisasjon

Dette skal gjennomføres ved å

Mål

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

Å jobbe i kommunen skal Kommunen skal være
gi helse til
en tydelig, ærlig og
medarbeiderne.
løsningsvillig
organisasjon.

gi høy kvalitet på
tjenestene innen
barnehage, grunnskole og
læringssenteret for
voksne.
ha gode læringsmuligheter
i jobben som bidrar til
utvikling og
effektivisering av
tjenestene.

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

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

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.

17 av 17

Ringerike kommune

PLANBESKRIVELSE TIL
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
2015-2030
HØRINGSUTKAST, behandlet i formannskapet 02.12.2014 sak 208/14
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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 23.0310.05.2013. 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
Handels- og
byutviklingsanalyse
for Hønefoss
Ringeriksregionen
mot 2030

Livskraftige
lokalsamfunn

Status/innhold
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.
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.
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 Vedtatt. Mål, visjoner og føringer skal innarbeides i
2012-2030
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
Figur 3. Folketall i Ringerike kommune.
arbeidsplasser. Ringerike har veksla
Kilde: Telemarksforskning.
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
MMMM
29908
31249
32538
33769
34781
HHMH
29973
31884
33972
36166
38350
Figur 4. Befolkningsframskrivinger etter flere alternativ. Kilde: SSB 27.06.2014.

2040
35589
40542

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.
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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

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.

Lokal
og
kom
mune
3 236
24 %

Fylke
og
stat
1 988
14 %

Basis
2 487
18 %

Regio
nal
3 783
27 %

Besø
k
2 357
17 %

Figur 5. Bransjefordeling.
Kilde: Telemarksforskning.

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.

Privat

Offentlig

16 000

12 000
10 000

4 523
4 458
4 440
4 493
4 482
4 502
4 495
4 356
4 363
4 209
4 412
4 203
4 367
4 146

14 000

8 000

4 000

9 328
9 356
9 604
9 631
9 639
10 026
9 700
9 395
8 994
9 155
8 937
8 924
8 918
9 155

6 000

2 000
0
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Figur 6. Arbeidsplassutvikling i privat/offentlig sektor.
Kilde: Telemarksforskning.
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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.

2.4 Strukturelle forhold
Strukturelle forhold som har betydning for flytting:

Innpendling

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

5 000

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).

3 000

Utpendling
4 718

4 000

3 761

3 797
3 021

2 000
1 000
0
2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

Figur 7. Utvikling i pendling.
Kilde: Telemarksforskning.

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 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
handlingsprogramberegnermellom0,7 og 0,9 %). Alt såenbefolkningsvekstpåca.300nye
innbyggerehvertår. Kommunenskalbrukedenneperiodentil å leggetil rettefor enhøyere
vekstviderefram mot 2030.Fra2020til 2030kandet bli enhøyerevekstnår
samferdselsprosjekter
blir realisert.Kommunenskalplanleggefor envekstpåom lag 2,5 %
veksti denneperioden.Med enslik vekster detsnakk om at detblir envekstpådrøye800
nyeinnbyggerehvertår.
Tidsperspektiv
Samfunnsdelen
harperspektivet2015-2030.Måla gjelderfor denneperioden.Veksttempovil
hasammenheng
medutbyggingenav samferdselsprosjek
tene.Noeav vekstenvil kunne
kommei forkantav utbyggingen,nårbeslutningerblir tatt.

40 000innbyggereinnen 2030
40 304

41 000

38 000
Planlagthøy
befolkningsvekst

35 000

32 000
29 661
29 000
2015

2020

2025

2030

Figur 9. Illustrasjon av mulig befolkningsutvikling
. Kilde: Folketall er hentetfra SSBog viser
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 Hønefossområdet 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.
19 av 40

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:
Visjoner:

Helse i alt vi gjør.
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
Innen 2030 skal det bo
40 000 innbyggere i
Ringerike kommune.

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

Ringerike og omland
skal ha effektive
samferdselsløsninger.

Ringerike skal ha
relevant kompetanse for
framtidas arbeidsliv.

Ringerike skal ha en
By- og
lokalsamfunn 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

Å jobbe i kommunen
skal gi helse til
medarbeiderne.

Kommunen skal være
en tydelig, ærlig og
løsningsvillig
organisasjon.

Befolkning

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

Næring

Økt verdiskaping og
produktivitet i
Ringerike.

Kommunen skal være
en effektiv og
spennende
organisasjon, med god
kvalitet på tjenestene.
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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- Lederenog medarbeiderne
er
hverandresviktigsteforutsetningerfor å kunnelykkes.Framsnakkingav hverandreog
vilje til å gjørehverandregodevil fremmetillit, initiativ, arbeidsgleder,engasjement
og et anerkjennende
miljø.
Kreativt og åpent miljø - Et kreativtog åpentmiljø pregesav å væreprestisjeløst,
fritt for drakampermellomprofesjonerog individer, samtvilje til vedvarende
inkluderendeutvikling. I detligger detat alle medarbeidereharverdi i dendeer og det
er rom for alle somvil bidratil utvikling påtvers av kompetanse,alder,kjønn,
ledernivå,stillingsstørrelsem.m.Miljøet vil skape godeforutsetningerfor å forløse
potensialetsomligger i vår viktigsteressurs– nemlig medarbeiderne
og ledernevåre.
Tydelige mål - Gir meningog motivasjonfor målrettethandlingsomer en
forutsetningfor å oppnågoderesultater.Måleneer utarbeideti samarbeidmedalle
parter;arbeidsgiver,arbeidstaker,tillitsvalgt og verneombud.Målenekommuniseres
bådeinnadog utad,og er synlig i dendagligevirksomhet.
Det viktigste er å jobbe med det en er godepå, og å stimulere hverandre til å
skapebevegelsei helsefremmenderetning – det er helsefremmendelederskap og
medarbeiderskapi praksis.

3 Effekter – Bærevegg2
• Kvalitet på tjenestene- Opplevdkvalitet ift. mulig standardinnenforrammeneenhar
til rådighet(forventningsavklaring).
Måling: Brukerundersøkelser,
standardbeskrivelser
for kvalitet.
• Helsetil medarbeiderne- Verdenshelseorganisasjon
(WHO) sierat Helseer en
tilstandav fullkommenfysisk,psykiskog sosialvelvære- ikkebarefraværav sykdom
eller svakhet.ProfessorPeterF Hjorth harlagetdennedefinisjonenpåhelse:God
helsehar densomhar evneog kapasitettil å mestre og tilpasseseglivetsuunngåelige
vanskeligheterog hverdagenskrav.
Måling: Medarbeiderundersøkelse
(10 påtopp),Fraværsprosent.
• Effektivitet i organisasjonen
i. Bestmulig bruk av pengene(Stramprioritering mellomdeulike tjenesteneog
hvilketnivå deskalligge på)
ii. Bestmulig organiseringav tjenestene(Hovedmålfor enheten,identifisere
kjerneaktivitet,og strukturereog organiseretjenesten/enheten
i forhold til det)
iii. Måling: Tjenesteproduksjon
ettergitt standardinnenfor eksisterenderammerx
opplevdmottattkvalitet x helsetil medarbeiderne.
Dissetre uttalteeffektenebørværebalanserti 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
2 Gjøre
3 Evaluere
4 Justere

-

Planlegg og fastsett mål og tiltak.
Skap forutsetninger for å gjøre.
Avklar hva, hvem, hvordan, hvorfor og når.
Gjør de planlagte tiltakene.
Oppfølging av planen underveis for å sikre iverksettelse av tiltak etter
plan
Evaluere om resultatene er i henhold til fastsatte mål.
Innhente tall og/eller vurderinger som viser evt. måloppnåelse.
Identifisere suksessfaktorer og utviklingsfaktorer ved tiltaket
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
Klima og energi

Oppfølging i Ringerike
- 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
- By- og lokalsamfunn er et eget målområde i kapittel 4.3.
tettstedsutvikling
- 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.

35 av 40

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 arealog 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?
Positiv
Flott natur
Trivelig
Muligheter
Fattig
Konkurs
Trafikklys
Engasjement
Positivt, urbant
Sentralt
Bortgjemt
Flott turterreng
Pent
Flott
Vennlig
Åpent
Omfavnende
Bejaende
Positiv
Fint rekreasjonsområde
Fossen
Dyktig
økonomiforvaltning
Bra for de aller fleste.
Bruk ledige hender.
Husk de svake.

Fattig
Kjedelig
Fin natur

Hvordan vil du at det skal
være i Ringerike?
Inkluderende og innovativ i
løsninger
Tog

Hva er bra med Ringerike?

Masse turmuligheter.

Rikere
Ringeriksbanen
Rundkjøringer
Engasjement
Samhold
Folkeliv
Inkluderende
Åpent
Tilgjengelig
God infrastruktur
Billigere kollektivtrafikk

Flott kultur og turmuligheter.

Berikende
Gledesspreder
Løsningsorientert
Nok hjelp i pleie og
omsorgssektoren.

Land og bykommune, hånd i hånd.

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.

Liten by, men stor på kultur!
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By og land – kort vei til alt.
Det flotte friluftsområdet med skog.
Fantastisk.

Flott sted og bo.
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Regional analyser for Øst-Telemark 2014

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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3

Innhold
Sammendrag........................................
...................................................
...................................................
.5

4

1.

Befolkning........................................
...................................................
.................................................
7

2.

Arbeidsplasser....................................
...................................................
............................................
11

3.

Pendling og arbeidsmarkedsintegrasjon................................................................
.........................
31

4.

Bostedsattraktivitet..............................
...................................................
..........................................
33

5.

Scenarierfor framtidig vekst.....................
...................................................
...................................
39

[Klikk herog skriv inn rapporttittelsombunntekst]

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 beskriveog analysereutviklingeni befolkningog antall 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 bedriftereller besøk.Det førertil at stedetfår ensterkereveksti antallarbeidsplasser
i
næringslivetenndestrukturelleforholdenetilsier. Stederkanogsåværeattraktivesombosteder,og dermedfå en
nettoflyttingsomer høyereennforventetut fra stedetsarbeidsplassvekst
og strukturelleforhold. Summenav stedets
attraktivitetmedhensyntil bedrift, besøkog bosetting vil utgjørestedetssamledeattraktivitet.

Kap1

Kap2

Kap4

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 1: Attraktivitetsmodellen.

Attraktivitetsmodellener vist skjematiski figurenover,og vi vil utdypehvordanmodellenvirker etter hverti notatet.
Notatetsstrukturvil følge modellen.I kapitel1 vil vi gi en kort beskrivelseav befolkningsutviklingen.I kapittel2 vil vi
beskriveog analyserearbeidsplassutviklingen,
og særligarbeidsplassutviklingen
i næringslivet.I kapittel 4 bindervi
sammearbeids-og befolkningsutviklingen,og analyserernettoflyttingen,destrukturelleflyttefaktoreneog
bostedsattraktiviteten.
Mellom kapittel2 og 4 harvi et kapittelom pendlingog arbeidsmarkedsintegra
sjon,fordi deter
forhold somharbetydningfor flyttingen til stedetog sammenhengen
mellomarbeidsplassvekst
og flytti ng.Etterenkort
oppsummeringav stedetsattraktivitetfor detre dimensjonenei kapittel5, vil vi i kapittel6 brukeattraktivitetsmodellen
til å visescenarierfor fremtidig utvikling av arbeidsplasserog befolkning.Dernestfølgerto kapitler somikke hardirekte
forbindelsemedattraktivitetsanalysen:
Kapitel 7 er viet NæringsNM,somviserhvordannæringslivetgjør detmed
hensyntil nyetableringer,vekstog lønnsomhet.Til slutt kommeret kapittelom formelt kompetansenivå
i 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.

Kap1

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Befolkningsendringerer summenav fødselsbalansen
og stedetssamledenettoflyttinginkludertnettoinnvandring.I
analysenevil vi nøyeossmedå beskrivefødselsbal
ansenkort. I figurenharsåkalteksogenefaktorerfått engråfarge,og
fødselsbalansen
harblitt definertsomeksogen.Det er fordi vi ikke forsøkerå forklareeller forståstedenes
fødselsbalanse.
Det er ikke vanlig å forsøkeå påvirke fødselsbalansen
i regionaltutviklingsarbeid,og daer detheller
ikke såstorbetydningå forståbakenforliggendeårsaker.Vi vet at fødselsbalansen
er et resultatav stedetsalders-og
kjønnsfordelingog fruktbarhetblantstedetskvinner, menvi vil ikke gånærmereinn pådissefaktorene.
I stedetvil vi fokuserepånettoflyttingen.Steder, kommunerog regionersomønskerå stimuleresin befolkningsvekst
fokusererpåå tiltrekke seginnflyttere eller begrenseutflyttingen.I beggetilfeller blir nettoflyttingenbedre.Derfor er det
flyttingen somdeter behovfor å forstå.Nettoflyttingener derforensentralkomponenti Attraktivitetsmodellen.I dette
kapitletbeskrivesnettoflyttingen.Senerei notatet, etterat vi harbehandletarbeidsplassveksten
og pendlingsmønstrene,
vil vi analyserenettoflyttingenmedbakgrunni dissevariablene,for å avdekkedrivkrefterog forklaringertil at
nettoflyttingenvariererfra stedtil sted.
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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.

29 661
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27 918

27 000
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2001K1

2000K1

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

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.

Norge

Buskerud

Ringerike

120
115

115

114

110

Ringerike har hatt vekst, men veksten er under
halvparten av veksten i landet som helhet og i fylket som
helhet.
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Figur 3: Indeksert befolkningsvekst i Ringerike, Buskerud og
Norge fra 1. januar 2000 til 1. januar 2014.
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Innenlands flytting

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

1

2001K1

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.

Fødsel

1,25

2000K1

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.

Innvandring

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

Innvandring, relativ
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Figur 6: Befolkningsutviklingen i Ringerike relativt til
utviklingen på landsbasis.

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.

332328317290265250233165163148 * 109 2 77 64 49 48 43 29 28 26 20 15

1.4 Relativ flytting
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Figur 7: Nettoflyttingen inkludert innvandring til kommunene
i Buskerud, Buskerud fylke og Norge i perioden 2011-2013.
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Figur 8: Den årlige prosentvise befolkningsveksten i
Ringerike dekomponert i fødselsbalanse, innvandring til
Norge og relativ flytting.

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.

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

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

Ringerike offentlig

Norge privat

Norge offentlig
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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.

Ringerike privat

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.

369 356 352 345 322 298 287 244 222 197 179 167 148 8

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.

* 123 119 116 76 73 67 47 36

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

Fødselsbalanse

Flytting

Stat og fylke
Kommune

Lokale næringer

Basisnæringer

Arbeidsplassvekst

Næringsliv

Regionale
næringer

Besøksnæringer

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 14: Attraktivitetsmodellen.Privatsektordelesinn i fire næringstyper:Lokalenæringer,basisnæri
nger,regionalenæringerog
besøksnæringer.
i
Det finnesmangeforskjelligebransjeinndelinger
. For vårt formål harvi delt næringslivetinn i fire strategiske
næringstyper.

Basisnæringerer næringslivsomkonkurrererpået nasjonalteller internasjonaltmarked.Basisnæringene
produserer
varereller tjenesterpået sted,somselgesog konsumereshovedsakeligutenforstedetderproduksjone
n foregår.
Primærnæringer,
somlandbrukog gruverog industri,tilhører basisnæringene.
Samtidiger detendel tjenesteproduksjon
somogsådefineressombasisnæringer.
Detteer tjenestersomIT, telekomog teknologisketjenester.Basisnæringene
regnesofte som«motoren»i økonomien.Det er ut ifra basisnæringene
myeannennæringsvirksomhet
blir skapt.
Besøksnæringer
er næringslivsomkjennetegnesav at kundenmåvære personligtil stede.Besøksnæringene
inkluderer
all turisme,menogsåbutikkhandelog endel personlige tjenester.Stedetsegneinnbyggereog besøkend
e er kunderhos
besøksnæringene.
De regionalenæringenebestårav bransjersombådeharannetnæringsliv og offentligeinstitusjonerog befolkningen som
kunder,og somhovedsakeligrettersegmot et regionalt marked.Det er bransjersombyggog anlegg,transportog
forretningsmessigtjenesteyting.Vi finner ofte enkonsentrasjonav deregionalenæringenei byerog sentra.Det er en
sammensattnæringstype,og vi antarat deter ulike driverefor veksti deregionalenæringene.
Lokalenæringerer næringslivsomleverertjenestertil denlokalebefolkningen,og somi storgradsubstituerertjenester
fra offentlig sektor.Detteer tjenestersombarnehager,skoler,primærhelsetjenester
og 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

Industri

Basis
Natur

Tekn. tjenester

Besøk
Lokal

Regional

Totalsum

Bransje
Anna industri
Næringsmidler
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
Verkstedindustri
Fisk
Gruve
Landbruk
Olje og gass
Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Aktivitet
Handel
Overnatting
Servering
Lokal
Agentur og Engros
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, uteie
Forr tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft

2000
946
201

2005
597
189

2008
628
180

2011
421
187

2012
431
191

2013
393
196

1193
404
2
27
258

986
430
46
262

870
592
1
52
279

764
528
2
50
237

376
536
2
46
263

295
529
1
48
240

399
32
220
1637
148
327
474
386
664
525
323
400
561
28
9155

530
47
246
1725
193
242
509
366
887
463
341
371
444
120
8994

665
60
262
1883
159
227
638
414
1050
449
323
526
442
326
10026

664
61
282
1795
171
199
722
441
1096
472
326
673
409
104
9604

698
60
257
1781
169
208
704
431
1143
517
340
509
417
277
9356

722
63
253
1748
153
203
701
498
1188
498
379
517
431
272
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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Ringerike

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.

Fylke og
stat
1 988
14 %

Basis
2 487
18 %

Lokal og
kommune
3 236
24 %

Besøk
2 357
17 %

Regional
3 783
27 %

Figur 15: Antall arbeidsplasser i de ulike næringstypene samt i
offentlig sektor i Ringerike i 2013.
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Figur 16: Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i
Ringerike samt netto utpendling, i 2013. Hele kaken viser
samlet sysselsetting.

Norge
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329 420
13 %
Lokal og
kommun
e
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22 %

Basis
492 091
19 %

Besøk
376 104
14 %

Regional
847 934
32 %

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.

135

Fylke og stat

Lokal og kommune

Regional
131,0

125

123,2

120
115
110

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.
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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.

Besøk

130

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

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

Basis

Figur 18: Indeksert arbeidsplassutvikling i de ulike
næringstypene og i offentlig sektor i Ringerike fra 2000 til
2013.
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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 og attraktivitet
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 besøksnæringene
og i basisnæringene
ennutviklingen pålandsbasis.
Derimotharveksteni deregionalenæringeneværthøyerei Ringerikeenni landetsomhelheti perioden siden2000.I
dettekapitteletvil vi prøveå avdekkeårsakenetil dette.

Befolkningsvekst

Stat og fylke
Kommune

Lokale næringer

Strukturelle
forhold

Arbeidsplassvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Næringsliv

Strukturelle
forhold

Strukturelle
forhold

Basis
Regional
Besøksattraktivitet attraktivitet attraktivitet

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 20: Attraktivitetsmodellen.Dendelenav modellen somomhandlerarbeidsplassutvikling.Næringslivet inndelesi næringstyper.
Veksteni næringstypene
skyldesstrukturelleforhold eller attraktivitet.

Vi vil i restenav dettekapitletanalyserehvor mye av utviklingeni detre næringstypene
somkanforklaresav strukturelle
forhold,og hvor myesomharsin forklaring i interneforhold. Strukturelleforhold er forhold somikke kanpåvirkesi
særliggradi regionen,mensomharensignifikantpåvirkningpånæringslivetsutvikling. Hvis utvikli ngenkanforklares
fullt ut av destrukturelleforholdene,betyrdetat utviklingener «somnormalt»i regionen.Det vil si at næringslivet
utvikler segsomstatistiskforventetut fra forutsetningene.Dersomutviklingenavvikerfra detstatistisknormale,tyder
detpåat detharskjeddnoespesielti regionensom ikke skyldesytre forhold. Dersomenharet spesielt godtog effektivt
næringsarbeidi regionen,vil detkunneføretil at utviklingenblir bedreenndestrukturelleforutsetningenetilsier. Da vil
målingeneviseat attraktivitetener høy.Høy attraktivitet kanogsåskyldesat destørstebedrifteneharværtspesielt
dyktige.Og såkandetværespesielleforhold i regionensomharhattbetydning,mensomikke fangesopp i destatistiske
analysene.Attraktivitetsanalysene
vil derforgi enpekepinn,menmåtolkesmedvarsomhet,og helstpåbakgrunnav
lokal kjennskaptil utviklingenpåstedet.

18

[Klikk herog skriv inn rapporttittelsombunntekst]

Besøk
*
Regional

1,4
0,7
0,0
1,7
0,9
0,0
1,8
1,1
0,0
1,9
0,2
0,8
1,3
1,0
0,8
1,1
0,7
1,0
0,6
0,8
0,7
0,6

Forr tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft

1,0
0,5

1,0

1,5

2,0

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

-26,2

Næringsmidler

-13,3

Olje og gass utvinning
Prosessindustri
Basis

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.

Anna industri
Næringsmidler
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
Verkstedindustri
Fisk
Gruve
Landbruk
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Teknisk/vitenskap
Tele og IKT
Aktivitet
Handel
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Servering
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Bygg og anlegg
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Finans, eiendom, uteie

0,0
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-33,3

Verkstedindustri

-0,5
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Gruve
Landbruk

10,2
-28,6

Olje og gass

186,6

Teknisk/vitenskap

71,2

Tele og IKT

35,4

Aktivitet
Besøk

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.

27,7

Handel
Overnatting

12,9
-4,0

Servering
*

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.

16,4

Lokal

44,0

Agentur og Engros

4,3

Bygg og anlegg
Regional

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.

Basis
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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.

Basis

Sub-næring

Bransje

2000

2013

Anna industri
946
393
Næringsmidler
201
196
Industri
Olje og gass utvinning
Prosessindustri
1 193
295
Verkstedindustri
404
529
Fisk
2
1
Natur
Gruve
27
48
Landbruk
258
240
Olje og gass
Tekn. tjenester Teknisk/vitenskap
399
722
Tele og IKT
32
63
3 462 2 487
Totalsum
Sysselsatte
14 077 14 808

Endring
antall
-553
-5

Endring
%
-58,5
-2,5

-898
125
-1
21
-18
0
323
31
-975
731

-75,3
30,9
-50,0
77,8
-7,0
81,0
96,9
-28,2

Vekstimpuls
-3,9
0,0
0,0
-6,4
0,9
0,0
0,1
-0,1
0,0
2,3
0,2
-6,9

Vekstimpuls
Norge
-0,8
-0,3
0,4
-0,7
0,0
-0,2
0,0
-0,7
1,0
1,3
0,7
0,8

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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Basis - Industri

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.

Basis - Natur

Basis - Tekn tjenester
200
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100

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.

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

Kongsberg - 3
Sigdal - 68
Rollag - 74
Krødsherad - 137
Lier - 167
Flå - 181
Nore og Uvdal - 212
Ringerike - 220
Hurum - 248
Nes (Buskerud) - 258
Gol - 268
Øvre Eiker - 278
Drammen - 306
Ål - 311
Modum - 325
Nedre Eiker - 353
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Figur 25: Nivå basisnæringer i kommunene i Buskerud i 2013.
Rangering blant landets 428 kommuner.
Industri

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.

Natur
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Kongsberg - 5
Sigdal - 35
Flå - 49
Hole - 65
Nedre Eiker - 71
Øvre Eiker - 88
Lier - 137
Ål - 139
Nore og Uvdal - 154
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Hemsedal - 293
Modum - 295
Gol - 313
Ringerike - 323
Nes (Buskerud) - 331
Rollag - 396
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Figur 26: Vekstimpulser i basisnæringene, 2000-2013,
kommunene i Buskerud. Rangering blant landets 428
kommuner
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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.
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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.

-0,5

2006

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.

0,0

2005

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

0,5

2004

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.

1,0

2003

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.

Bransjeeffekt
Arbeidsplassvekst

1,5

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

Besøk

Aktivitet
Handel
Overnatting
Servering

Totalsum
Sysselsatte

2000
220
1 637
148
327
2 332
14 077

2013
253
1 748
153
203
2 357
14 808

Endring antall
33
111
5
-124
25
731

Endring %
15,0
6,8
3,4
-37,9
1,1
5,2

Vekstimpuls
0,2
0,8
0,0
-0,9
0,2

Vekstimpuls Norge
0,5
1,2
-0,1
0,3
2,0

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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Gol - 1

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?

Hol - 4
Hemsedal - 9
Flå - 15
Krødsherad - 16
Drammen - 50
Nes (Buskerud) - 78
Ringerike - 81
Lier - 82
Kongsberg - 114
Nedre Eiker - 133
Ål - 147
Nore og Uvdal - 152

Aktivitet

Modum - 194

Handel

Hole - 206
Sigdal - 212

Overnatting

Flesberg - 216

Servering

Hurum - 231
Øvre Eiker - 242
Rollag - 320
Røyken - 377
0

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.
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Figur 29: Nivå besøksnæringer, kommunene i Buskerud i
2013. Rangering blant landets 428 kommuner.
Flå - 7
Hemsedal - 11
Nedre Eiker - 14
Hurum - 22
Lier - 26
Sigdal - 46
Krødsherad - 85
Drammen - 86
Flesberg - 104
Øvre Eiker - 108
Nore og Uvdal - 134
Kongsberg - 144
Hole - 169
Røyken - 195
Modum - 231
Aktivitet

Ringerike - 262
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Figur 30: Vekstimpulser fra besøksnæringene, 2000-2013,
kommunene i Buskerud. Rangering blant landets 428
kommuner.
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Ringerike er rangert som nummer 342 blant landets 428
kommuner, det vil si noe under middels. Ringerike
rangeres også under middels i fylket.

0,3

2005

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.

0,4

2004

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.

0,5

2003

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.

Befolkningseffekt
Arbeidsplassvekst

0,6

Figur 31: Vekstimpulser fra besøksnæringene i Ringerike,
2000-2013, dekomponert i nasjonalt vekst, befolkningseffekt
og endring i besøksoverskudd. Tre års glidende gjennomsnitt.
Nasjonal vekst
427 405 391 384 375 342 329 311 308 293 270 257 248 181 177 171 136 126 125 48 42

2.7.2 Dekomponering av veksten i
besøksnæringene

Nasjonal vekst
Besøksoverskudd

Befolkningseffekt
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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.

Regional

Bransje
Agentur og Engros
Bygg og anlegg
Diverse
Finans, eiendom, utleie
Forr. tjenesteyting
Transport
Utleie av arbeidskraft
Totalsum
Sysselsatte

2000
2013 Endring antall
386
498
112
664
1 188
524
525
498
-27
323
379
56
400
517
117
561
431
-130
28
272
244
2 887 3 783
896
14 077 14 808
731

Endring %
29,0
78,9
-5,1
17,3
29,3
-23,2
871,4
31,0
5,2

Vekst-impuls Vekstimpuls Norge
0,8
0,2
3,7
3,1
-0,2
1,1
0,4
0,3
0,8
1,5
-0,9
-0,8
1,7
0,6
6,4
6,1

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.

Lier - 8
Drammen - 9
Gol - 27
Ål - 37
Modum - 71
Krødsherad - 86
Nore og Uvdal - 92
Hemsedal - 100
Ringerike - 112
Hol - 134
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Nes - 205
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Figur 33: Nivå på de regionale næringene i kommunene i
Buskerud i 2013. Rangering mht. andel blant landets 428
kommuner.

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.
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Krødsherad - 34
Røyken - 49
Hemsedal - 65
Nore og Uvdal - 74
Drammen - 94
Nes - 108
Modum - 110
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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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Najonal vekst
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2.8.2 Dekomponering av veksten
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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.

Bransjeeffekt
Arbeidsplassvekst

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.

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.
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Øvre Eiker - 40
Krødsherad - 55
Flå - 68
Hurum - 72
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Røyken - 114
Lier - 116
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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.

Regional analyse for Ringerike 2014

29

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.

Besøk

Regional

1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

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.

Basis

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

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.
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Lier - 18
Kongsberg - 23
Sigdal - 35
Flå - 37
Krødsherad - 47
Nore og Uvdal - 81
Nedre Eiker - 86
Hurum - 115
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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.
2013

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.

2009

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.
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3.1.2 Innpendling
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Figur 39: Antall pendlere fra Ringerike til de åtte kommunene
det pendles mest til.
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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.
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Figur 41: Antall personer som pendler inn og ut av Ringerike,
2000-2013

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.

Innpendling

Utpendling

Lier - 15
Røyken - 23
Hole - 25
Nedre Eiker - 26
Øvre Eiker - 45
Drammen - 63
Hurum - 103
Flesberg - 108
Modum - 129
Krødsherad - 154
Ringerike - 204 27,2 31,9

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.

Gol - 206
Rollag - 209
Sigdal - 226
Flå - 227
Ål - 244
Kongsberg - 250
Nes (Buskerud) - 274
Hemsedal - 327
Nore og Uvdal - 337
Hol - 355
0

50

100

150

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 skalnåanalysereflyttingen påbakgrunnav arbeidsplassveksten.
Hvordaner sammenhengen
mellomarbeidsplassveksten
og flyttingen?Er detandreforhold ennarbeidsplas
svekstensomharværtdrivkrefter,og somharført til at stedetharfått flere
innflyttere?

Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Flytting

Offentlige
arbeidsplasser

Arbeidsplassvekst
Andre forhold

Strukturelle
forhold

Næringsliv

Bedriftsattraktivitet

Besøksattraktivitet

Arbeidsplassutvikling

Befolkningsutvikling

Figur 43: Attraktivitetsmodellen,og dedelenvi skal fokuserepåi dettekapitlet.

Det er viktig å avdekkesammenhengen
mellomarbeidsplassvekstog nettoflyttingen.Når vi kjennerdennesammenhengen
kan
vi finne ut av hvor myeav flyttingen somskyldesandreforhold. Etterpåskalvi senærmerepådisseandreforholdene.Det er
noenstrukturelleforhold sompåvirkernettoflyttingeni storgrad.Til slutt kanvi finne ut 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.
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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 og bostedsattraktivitet
Vi vistepåforrige sideat noenkommunerharhattbedrenettoflyttingennarbeidsplassveksten
tilsier, mensandrekommuner
harmindrenettoflytting.Nå skalvi analysereårsakenetil disseavvikene.
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Bostedsattraktivitet
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Figur 45: Attraktivitetsmodellen.

Strukturelleforhold er faktorersomharensignifikantbetydningfor utviklingen,mensomvanskeligkanpåvirkeslokalt. Vi
harfunnettre strukturelleforhold somharensignifikant betydningfor stedersnettoflytting,etterat effektenav
arbeidsplassveksten
er korrigertfor.
Denførsteer stedetsstørrelse, målt i innbyggertall.Stedermedmangeinnbyggereharsystematiskhøyerenettoflytting,
uavhengigat arbeidsplassveksten.
Denandrefaktorener arbeidsmarkedsintegrasjon
. Stedersominngåri størrearbeidsmarkeder,
og som derforharbedre
pendlingsmuligheterfor befolkningen,harsystematisk høyerenettoflytting.Disseto faktoreneer statiske,vedat deforandrer
segsværtlangsomt.
Dentredjefaktoren,nabovekst
, er merdynamiskog kanværehelt forskjellig fra år til år. Det er arbeidsplassveksten
i
omkringliggendesteder,veid medandelensompendler til hvertsted.Dersomdeomkringliggendestedenehar
arbeidsplassvekst,
blir nettoflyttingenpåvirketpositivt.
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4.2.1 Strukturelle flyttefaktorer
12
22
24
27
38

Øvre Eiker

63

Hole

94

Hurum

105

Ringerike

106

Flesberg

108

Modum

130

Kongsberg

205

Gol

227

Krødsherad

243

Sigdal

247

Ål

284

Nes (Buskerud)

296

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

Nedre Eiker

Rollag

313

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.

Røyken

Hol

353

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.

Drammen

Nore og Uvdal

363

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.

Lier

Hemsedal

370

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

Arb.integrasjon

Flå
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Befolkningsstørrelse
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0

1

Nabovekst
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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.
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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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2004

5
6

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.

Hole

34

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.

Hemsedal

Flå

80

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.

Kongsberg

389 355 347 332 256 238 217 201 191 167 161 160 127 124 119 110 83

4.2.3 Bostedsattraktivitet rangert
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Figur 48: Bostedsattraktiviteten for de siste fire treårsperiodene.
Rangering blant landets 428 kommuner.
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5

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.

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.

Antall arbeidsplasser i Nroge, linje

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

Regional

*

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.

-1,5
2006

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.
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Figur 50: Prosentvis vekst i antall arbeidsplasser fra 2000 til 2013 i
Norge.
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5.2 Modellensdynamikk
I scenariomodellen
brukervi densammemodellensomvi bruktefor å analyseredenhistoriskeutviklingen.Det er førstog
fremt utviklingeni befolkningog antallarbeidsplassersommodellenvil vise.Samtidigvisermodellenhvordanantall
arbeidsplasser
vil fordelesegmellomsektorerog næringstyper.

Befolkningsvekst

Fødselsbalanse

Nettoflytting
Statog Län
Kommunenog
lokalenæringer

Arbeidsplassvekst

Besøksnæringer Basisnæringer

Bransje-effekt

Strukturelle
forhold:Størrelse
ogarbeidsmarkedsintegrasjon

Regionale
næringer
Bransje-effekt

Figur 51: Scenariomodellens
oppbygging.De gråbokseneer eksogenevariabler,sombaserersegpåhistorisketall. De blå bokseneblir
bestemti modellen.De sortepileneviserdefinisjonsmessigesammenhenger,
somat befolkningsvekstener summenav fødselsbalansen
og
nettoflytting,og at arbeidsplassveksten
er summenav veksteni alle sektorerog næringstyper.De blå pilene visersammenhenger
somer lagt
inn i modellen,og somer basertpåregresjonsanaly
serav historiskesammenhenger.

I modellenblir framtidig veksti antallarbeidsplasseri basisnæringer
et resultatav forventetveksti deulike bransjenepå
landsbasis,og vi leggerdatil grunnat veksteni deulike bransjenei kommunenblir densammesompålandsbasis.Veksteni
besøksnæringene
er antattå væredensammesompålandsbasisi utgangspunktet,menjustertfor befolkningsveksten.De
regionalenæringeneblir positivt påvirketav bådebefolkningsvekstog samtidigpåvirketav bransjestr
ukturen.
Utviklingen i antallarbeidsplasser
i statligsektor og i fylker antaså fortsettesomfør, og vil ikke værepåvirketav kommunens
egenarbeidsplassvekst.
Denrelativearbeidsplassveksten
i kommunenvil få eneffekt pånettoflyttingen.Her baserervi modellenpådenempiriske
sammenhengen
mellomarbeidsplassvekst
og nettoflytting i norskekommunerdeti sisteårene.Nettoflyttingenblir også
påvirketav strukturelleforhold somkommunensbefolkningsstørrelseog arbeidsmarkedsintegrasjon,
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 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.
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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.

Figur 52: Antall innbyggere i Ringerike, fremskrevet til 2040.
Normalscenariet og SSBs middelframskriving.
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Figur 53: Normalscenario for arbeidsplassvekst i Ringerike.
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5.4 Alternativescenariermedattraktivitet
Normalscenarieter basertpåat utviklingeni kommunener absoluttnormal,bådemedhensyntil arbeidsplassveksti de
enkeltebransjene,og medhensyntil nettoflyttingi forhold til arbeidsplassvekst
og strukturelleforhold.
Attraktivitetsmodellener basertpåat kommunerkanpåvirkeegenvekstog oppnåenbedreutvikling ennslike
framskrivningertilsier. Attraktivitet er «statistisk unormal»vekst.
Vi vil derforutvidescenariomodellen
gjennomå leggeinn historiskattraktivitetfor regionen,og deretterleggervi inn
ulike forutsetningerom framtidig attraktivitetsomvil skapeveksti regionen.
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Nettoflytting
Statog Län
Kommunenog
lokalenæringer

Arbeidsplassvekst

Besøksnæringer Basisnæringer
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forhold: Størrelse
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Bedriftsattraktivitet
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Figur 54: Scenario-modellen
utvidetmedattraktivitet for besøk,bedrift og bosted.

I dennemodellenkanvi leggeinn verdienefor historisk attraktivitet,dvs.denattraktivitetensomregionenharhattde
sisteårene.Da kanvi sehvilken utvikling regionen vil få dersomdefortsettermeddenattraktivitetendeharhattfor
bosted,bedrifterog besøki desisteårene.
I deforegåendekapitleneharvi settat Øst-Telemark harhattganskegodbosteds-og besøksattraktivi
tet, 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.
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Figur 55: Ulike scenarier for attraktivitet og SSBs
middelframskriving for befolkning.

Regional attraktivitet

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 basisog besøksnæringer fører imidlertid til at scenariet med
historisk vekst viser litt svakere vekst enn
normalscenariet.
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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.

45 000

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

30 000
29 400
Normalscenario
Historisk

15 000

MMMM

10 000

Høyvekstscenario

5 000

0,7

Basis attraktivitet

8,8

Besøk attraktivitet

2,0

-0,4

10,8

Regional attraktivitet

2,0

0,3

11,0

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.

[Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]
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Figur 57: Befolkningsutvikling i ulike scenarier for
attraktivitet.
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St avvik

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.
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40989

32069

20 000

0,7
2,0

Bostedsattraktivitet

35 000

25 000

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

36679

40 000

Figur 58: Arbeidsplassutvikling for ulike scenarier for
attraktivitet.

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.

6000
Normal

Historisk

Målscenrio

5323

2013

2308

1988

2308

2308

3715

3428

2207

2357

2279

2130

2487

2000

2369

2891

2963

3000

3406

3236

3783

4095

4000

4258

5000

1000

0
Basis

Besøk

Regional

Kom./lokal

Stat/fylke

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

[Klikk her og skriv inn rapporttittel som bunntekst]

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
Forsvarsbygg
Statens vegvesen
AKA AS
Fortidsminneforeningen
Fossekallen IL
Haugsbygd idrettsforening
Nes vel og bygdeutviklingslag
Ringerike o-lag
Ringerike venstre
Samarbeidsutvalget ved Helgerud skole
Sokna Utvikling
Stiftelsen Ringerike kultursenter
Tyristrand Landsbyforening
Arne S. Sørland
Berit og Inge Gulbrandsen Skaro
Einar Rokseth
Oppsummering av innspill
Forsvarsbygg
Forsvarsbygg oversender Risiko- og
sårbarhetsanalyse for Eggemo-området.
Analysen er unntatt offentlighet.
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

Dato
27.08.13
23.05.13
30.08.13
30.08.13
30.08.13
03.04.13
31.08.13
30.08.13
11.02.11
30.08.13
28.08.13
27.09.13
30.08.13
30.08.13
29.08.13

Saksnr.
13/1025-136
11/3633-43
13/1025-101
13/1025-86
13/1025-140
13/1025-106
13/1025-111
07/2839-9
13/1025-134
13/1025-69
13/1025-114
13/1025-108
13/1025-128
13/1025-92

Se side
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5

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

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
1

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.
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.
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.
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.
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.

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

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.
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.
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.
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.
•

Innspillet er videreformidlet til kommunalsjef
oppvekst og eiendomsforvaltninga.

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.
3

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

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 planog utviklingsprosesser.
Se for øvrig kommentar til Fossekallen IL sitt
innspill.

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.

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

Kommunen imøteser kart med
barnetråkksanalyser.

Kulturtjenesten i kommunen jobber med
forberedelsene til en kulturplan. Framdriften
har dessverre ikke vært iht. tidligere
antydninger.
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 planog 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
Kommunen jobber nå med revidering av
som omfatter investeringer, drift/vedlikehold, Hovedplan Veg. Sammen med
kommuneplanen skal dette ivareta behovet.
bilveger, gang/sykkelveger, gater og fortau,
stier og andre veger.
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.
Einar Rokseth
• Gang- og sykkelveg fra Almemoen til
Risesletta må inn i kommuneplanen.
• Hensmoen må omreguleres fra
grusindustri tilbake til LNF-område.

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

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.: 14/2345-6

Arkiv: L12

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG
BOLIGOMRÅDE BENTERUD

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Rådmannen viser til vedlagte varsel om oppstart av detaljregulering ny skole og
boligområde Benterud.
Ringerike kommune, 20.11.2014

Tore Isaksen
rådmann
leder: Knut E. Helland
saksbehandler: Knut E. Helland

Ringerike kommune
Areal- og byplankontoret

ihht. liste
Saksnr.
14/2345-5

Løpenr.
4660/14

Arkivkode

L12

Deres ref.

Dato

19.11.2014

OPPSTART AV DETALJREGULERING NR. 0605_399 NY SKOLE OG
BOLIGOMRÅDE BENTERUD
Kommunestyret vedtok endelig valg av skoletomt i møte 25.09, sak119/14, og vedtok
samtidig at planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever, samt flerbrukshall skal starte
omgående. Detaljregulering 0605_399 NY SKOLE OG BOLIGOMRÅDE BENTERUD
kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8.
Innenfor forslag til planavgrensning foreslås det også boliger, næring, grønnstruktur, vei og
annen infrastruktur.

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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Området består i dag av verksted, lager, lettindustri og næringsarealer. Det er også en bolig og
en ballbane. Ellers finnes grøntareal, sti langs deler av elva, tilkomst og parkeringsareal.
Planstatus og utredningskrav
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter § 5 i forskrift om konsekvensutredninger.
Følgende temaer anses likevel som viktige å utrede i prosessen: flom, skred, trafikk og støy.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens
saksbehandler.
Forslagsstillers kontaktperson: Ellen Grønlund, tlf. 9573866,
e-post: ellen@tronrudeiendom.no.
Kommentarer og merknader i forbindelse med det igangsatte reguleringsarbeidet kan rettes til
Ringerike kommune, areal – og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502, eller
postmottak@ringerike.kommune.no innen 12. januar 2015. Saksdokumenter er lagt ut på
kommunens nettside og på Servicetorget.
Vedlegg til regionale myndigheter:
- Saksframlegg, datert 25.09.2014
- Saksprotokoll, datert 25.09.2014
- Forhåndsinformasjon oppstart, datert 31.10.2014
- Vurdering av geotekniske forhold Rambøll, datert 03.11.2014
- Miljøteknisk undersøkelse Benterud, datert 31.05.2011

Saksbehandler:
Ken Ove Heiberg
telefon: 32 11 74 480
e-post: ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Adressatliste
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Regionale myndigheter:
Statens vegvesen, NVE, Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud.

Internt i kommunen
Teknisk, helse, omsorg og velferd, økonomi, brann – og redning, eiendomsforvaltningen,
oppvekst – og kultur, kulturtjenesten, veiavdelingen, byggesak, oppmåling,
forurensningsmynd, miljørettet helsevern, barnerepresentanten.
Kommunale råd
Trafikkrådet, kommunalt råd for funksjonshemmede, ungdomsrådet, eldrerådet og
innvandrerrådet
Råd og foreninger
Ringerike Idrettsråd, v/ Bjørn Marseth
Ringerike musikkråd v/ Tor Eid, Postboks 90, 3502 HØNEFOSS
Fortidsminneforeningen V/Knut Ridderhus
Syklistenes landsforening v/Reidar Olsen, Livvn 24 3513 HØNEFOSS

Bedrifter
Nettbuss Ringerike, Postboks 215 3502 HØNEFOSS
Vardar varme AS, postboks 3093, 3501 HØNEFOSS
Telenor servicesenter for utbygging, postboks 715, 5020 BERGEN
Brakar busselskap
HRA
Grunneiere:
navn

adresse

postnummer

JOHANSEN SVEN OG KARIANNE

BAKKEVEIEN 3, 3511 HØNEFOSS

3511
HØNEFOSS

HØGÅS MARJA LYNGRA

BENTERUDGATA 23

3511
HØNEFOSS

GIGSTADVEI 22/26 AS

Ringkollveien 66

3514
HØNEFOSS

JOHANSEN KNUT TERJE

BAKKEVEIEN 5

3511
HØNEFOSS

RINGERIKSFRUKT EIENDOM AS

Postboks 510

3504
HØNEFOSS

HARALD HARDRÅDES GATE 15 B, 3511

3511

MOLAND HALVOR

4
HØNEFOSS

HØNEFOSS

Eikli Borettslag

v/Ringo BBL, Hvervenmoveien 49

3511
HØNEFOSS

TØNJUM REIDUN SONJA

BAKKEVEIEN 7

3511
HØNEFOSS

ERIKSEN TORD

BENTERUDGATA 21

3511
HØNEFOSS

HANSEN ARVID JUUL

BENTERUDGATA 20

3511
HØNEFOSS

HOLM PER ARILD

BENTERUDGATA 17

3511
HØNEFOSS

NOHRE-SOLVANG ANNE

LEINESTRANDA 31

3530 RØYSE

PJAAKA THEA HELENE

BENTERUDGATA 18

3511
HØNEFOSS

OLSEN WENCHE

BENTERUDGATA 16

3511
HØNEFOSS

NORDERHOV SOGNESELSKAP

Lundstad

3514
HØNEFOSS

RING AUTO EIENDOM AS

Sigurd Hjorts vei 2

3530 RØYSE

v/ Hamax Auto AS,Dronning Åstas gate 22

3511
HØNEFOSS

NAVI AS

Vestliveien 15B

3517
HØNEFOSS

BILPLEIESENTERET EIENDOM AS

Gigstads vei 11

3511
HØNEFOSS

STRIX EIENDOM AS

Brattveien 8

3515
HØNEFOSS

ØYAN ROAR

DRONNING ÅSTAS GATE 25

3511
HØNEFOSS

HUBERT ANNE LISE

GIGSTADS VEI 8

3511
HØNEFOSS

ELSE MARIE KLEIVEN

PARKGATA 35

3513
HØNEFOSS

Bilgården AS

Dronning Åstas gate 18

3511
HØNEFOSS

GJERDE TEODOR

ØVREFOSS 4 C

0555 OSLO

ASK SVEN OLAV

DRONNING ÅSTAS GATE 23

3511
HØNEFOSS

MARTINSEN LARS OLE

DRONNING ÅSTAS GATE 24

3511
HØNEFOSS

BENTERUD UTBYGGING AS

Postboks 510

Heiberg Invest AS

3504

5
HØNEFOSS
SKOGHEIM GISLE

BENTERUDGATA 15

3511
HØNEFOSS

Eikli barnehage v/ Elisabeth Nordli
Andresen

Eikliveien 15

3511
HØNEFOSS

studentsamskipnaden i Buskerud

Postboks 215

3603
KONGSBERG

EVA JØRGENSEN

HARALD HARDRÅDESGATE 10

3511
HØNEFOSS

SVEIN SIMENSEN

HARALD HARDRÅDESGATE 12

3511
HØNEFOSS

PER MORTEN HAUKELAND

HARALD HARDRÅDESGATE 14

3511
HØNEFOSS

STEINAR INDSETVIKEN

HARALD HARDRÅDESGATE 16

3511
HØNEFOSS

ENDELIG VALG AV SKOLETOMT
Arkivsaksnr.: 14/2711

Arkiv: A20

Saksnr.: Utvalg
151/14
Formannskapet
119/14
Kommunestyret

Møtedato
16.09.2014
25.09.2014

Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 og kjøper tomt på del
av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger.
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta
starter omgående.
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny
skole i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018.
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle
vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole.

Bakgrunn for saken
Denne saken er en oppfølging av vedtak fattet i formannskapet i sak 107/14, der det ble
bedt om ytterligere utredninger knyttet til de to tomtealternativene for ny barneskole i
Hønefoss ør.. Det dreier seg om et areal på Benterud, ca 22,5 daa. som Norderhov
Sogneselskap solgte til Tronrud eiendom våren 2014. Dette tomtealternativet betegnes –
Benterud.
Det andre tomtealternativet består av tomten der Eikli skole ligger med Osloveien 4 (ca.
9daa.), i tillegg. Osloveien 4 eies av Bilholding a/s v/Christian Østheim. Dette
tomtealternativet betegnes – Eikli.

Saksutredning

Kommunestyret fattet i sak 49/14 ( møte 24.04.14) følgende vedtak:
1. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, effektueres ved at Eikli skole, Vegård skole og
Kirkeskolen legges ned når ny skole med flerbrukshall på Benterud, eller annen
eiendom i dette området, står klar. Tidspunktet for nedleggelse av Stranden skole
kommer til behandling i mai.
2. Ringerike kommune planlegger å kjøpe eiendommen Benterud, eller annen eiendom i
dette området, til bruk som tomt for ny barneskole med flerbrukshall i Hønefoss syd.
Rådmannen legger fram rapport om grunnforhold og flomfare, samt resultat av
forhandlingene med grunneiere for formannskapet så snart som mulig.
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3. Rådmannen innarbeider kostnader til forbundet med ny skole og flerbrukshall i
forslag til handlingsprogram 2015 – 2018 og budsjett 2015.
Rådmannen la fram en orienteringssak (sak 107/14) om de to tomtealternativene for
formannskapet 03.06.14.
Formannskapet fattet følgende vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle kjøpesummer for to aktuelle
skoletomter.
2. Formannskapet anmoder rådmannen om å engasjere ekstern bistand når det gjelder
tomtenes beskaffenhet, muligheter, risiko og hensiktsmessighet i forhold til helhet,
herunder kostnader forbundet med tilrettelegging og forberedelse av tomtene i lys av
kommunens formål og behov.
3. Forhandlingsresultat, utredninger og eksterne vurderinger legges fram for endelig
beslutning i kommunestyret august/september 2014.
Rådmannen har fulgt opp formannskapets vedtak slik:
Forhandlinger med eierne av de to aktuelle skoletomtene er gjennomført, og tilbud om kjøp
av tomtene foreligger. Disse følger vedlagt.
Rådmannen har fulgt opp formannskapets anmodning om å engasjere ekstern bistand.
Anbudskonkurranse er gjennomført. Rambøll fikk oppdragene. Rapport; tomteutredning
barneskole i Hønefoss sør er mottatt og følger vedlagt. Fysiske grunnundersøkelser
(grunnboringer) vil bli utført slik at en vurderingsrapport forventes å foreligge innen medio
november 2014.
Kommuneadvokaten har ledet forhandlingene med grunneierne, og har redegjort for dette
arbeidet i et vedlagte notat.

Elevtall og tomtestørrelse ny skole
Forventet elevtall ny skole Hønefoss sør bygd etter middels vekst etter SSB´s norm:
Elevtall 20/8-14 2020
2025
2030
Eikli skole
197
207
215
224
Vegård skole
49
51
53
56
Kirkeskolen
90
94
98
102
Hønefoss skole 20
21
22
23
(bosatt sør for
Hønefoss bru)
Ny skole

356

373

388

405

Elevtallet nærmer seg raskt 400. Rådmannen mener en ny framtidsrettet skole bør bygges
med kapasitet til 550 elever (3 – parallell barneskole).
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Anbefalte arealkrav – utearealer ved skoler:
Helsedirektoratet har følgende anbefaling til arealkrav knyttet til skoler:
•

For en barneskole med elevtall over 300 er anbefalingen 15 000 m2 + 25m2 i tillegg for
hver elev som overstiger 300.

•

For en skole med kapasitet til 550 elever anbefales det et areal på 21 250m2.

Rambølls arealdisponering ser slik ut for en skole med plass til 500 elever (avrundede tall):
Funksjoner
To - etasjes skolebygg
Idrettslokaler
Utearealer
Trafikkarealer
Sum arealbehov

Arealtall
3 000 m2
2 000 m2
21 250 m2
500 m2
26 500 m2 – 27 500 m2

Eikli skole tomt har totalarealet13700m2, og Osloveien 2 har totalarealet8700m2, til sammen
ca 22 000m2. En del av dette arealet er bratt skråning ned mot Storelva, og er verken
brukbar byggegrunn eller uteområde for barnelek.
På Benterud eier kommunen ca 3500 m2 som sammen med tilbudt tomt på 22 500 m2 vil gi
et tilstrekkelig tomtestørrelse for en ny barneskole.

Tomteutredning barneskole Hønefoss sør
Rambøll har levert en rapport der alternativene Eikli og Benterud både beskrives og
sammenlignes. Rapporten har tatt for seg sentrale spørsmål som: Arealbehov,
trafikkforhold, støy og forurensning, riving og fjerning av eksisterende bygningsmasse,
gangbru til Schjongslunden, midlertidig skoleløsning ved valg av Eikli og andre forhold. (se
vedlagte rapport fra Rambøll).
I tilbudet for tomtealternativet på Benterud inngår det en gjenkjøpsavtale. Denne sier at
dersom resultatet av grunnundersøkelsen viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan
oppføres på området, forplikter selger seg til tilbakekjøp av arealet.
Oppsummering; hentet fra Rambøll´s tomteutredning
Det er gitt karakter; -, 0 eller + avhengig av om tomtealternativene kommer godt eller dårlig
ut når det gjelder det aktuelle temaet.
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Tema
Hovedfunn
Reguleringsplan Begge tomter må reguleres. En viss
reguleringsrisiko for Benterud
Arealbehov
Arealet ved Eikli er ikke stort nok, men dette
kan løses hvis man bygger bru og regner med
areal i Schjongslunden som uteareal.

Trafikkforhold

Arealet på Benterud er nesten tilstrekkelig,
men bør utvides
Eikli må sikres med tett gjerde mot Osloveien,
men vil likevel være betenkelig med hensyn til
trafikksikkerhet. Det vil være behov for å
gjøre om på trafikkanlegg.

Benterud vil kunne bruke nåværende og
planlagte trafikkanlegg. Trafikksikkerheten vil
være god.
Støy og
Eikli vil være utsatt for støy.
forurensning
Luftforurensning er ikke noe problem.
Riving
Riving vil koste 7 mill mer for Eikli
Gangbru
Brua er under stor usikkerhet anslått til en
Schjongslunden kostnad på 37,5 mill kr. Brua vil gi nytte for
bl.a. videregående skole, og gir derfor ingen
negativ vurdering.
Midlertidig
En paviljongløsning i byggeperioden på inntil
skoleløsning Eikli to år er anslått 3 til 5 mill kr.
skole
Andre forhold
Verken miljøforhold eller byutvikling faller
vesentlig ulikt ut for de to alternativene.
Risikofaktorer
Eikli har trafikkfare (vektlagt under
”Trafikkforhold”

Eikli

0

Benterud
-

-

0

-

0

-

0

0

0
0

-

0

+

+

-

-

Benterud ligger i flomsone. Skolebygging vil
kreve tiltak.
Grunnforhold og stabilitet er usikkerheter ved
begge tomter

På de fleste temaene (områdene) kommer Benterud bedre ut i Rambøll`s
tomteutredning
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Kommuneoverlegens vurdering
Benterud vurderes å oppfylle bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og
barnehager på en tilfredsstillende måte.
Skoletomta for Eikli skole og Osloveien 4 vurderes ikke som egnet som framtidig tomt for ny
barneskole.
Grunnforhold og flom
Benterud ligger innenfor flomsonen for 200-årsflom. Dette er kommentert i vedlagte notat
av 03.06.13.
Gjeldende reguleringsplanen sier at gulv skal plasseres over kote 70. Dette kan løses ved
oppfylling av arealet som skal bebygges.
Geotekniske undersøkelser vil bli utført i september/oktober 2014, og rapport fra disse vil
foreligge innen utgangen av oktober.
Som allerede nevnt inngår det en gjenkjøpsavtale i tilbuede fra Tronrud eiendom. Dersom
resultatet av grunnundersøkelsen viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan oppføres
på området, forplikter selger seg til tilbakekjøp av arealet.

Økonomiske forhold

Tabellen under viser en sammenstilling av kostnader ved tomtekjøp og klargjøring av disse.
Tema
Antatt kostnad
Antatt kostnad
Eikli
Benterud
Reguleringsplan
0,5
Kjøp av tomt
49,0
38,0
Gangbru til
37,5
Schjongslunden
Riving eksisterende
8,6
bygningsmasse
Midlertidig skoleløsning
3,0 – 5,0
Eikli skole
Sum kostnader
98,6 – 100,6
38,5
• Byggekostnader ny skole, vurderes å være tilnærmet uavhengig av tomtevalg.
Forskjellen i kostnader forbundet med tomtekjøp, omregulering, gangbru over Storelva ved
valg av Eikli og midlertidig skolelokale, er store, over 60 millioner kroner.
Gangbru over Storelva, som er en forutsetning ved valg av tomtealternativet Eikli, vil tjene
andre og flere formål enn skole.
Rådmannen vurderer ut fra økonomi Benterud som det klart beste alternativet.
Begge tilbudene om kjøp av tomt har en gyldighet fram til 01.10.14. Dersom ikke avgjørelse
er truffet innen denne dato, anser eier av Osloveien 4 et salg som uaktuelt, mens eier av
Benterud gir Ringerike kommune en opsjon på kjøp av tomt fram til 01.03 .15, mot en
månedlig kostnad på kr. 400 000,- .Oppgjør for kjøp av skoletomt vil skje innen 01.03.15.
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Alternative forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud 27.08.14 og kjøper Osloveien 4.
Planlegging av ny barneskole for 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta
starter omgående.
Omregulering iverksettes snarlig.
Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny
skole i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018.

Rådmannens vurdering

Rådmannen anbefaler kjøp av tomt på Benterud. Dette tomtealternativet har tilstrekkelig
arealer til en ny skole og flerbrukshall. Tomten ligger godt skjermet for støy og trafikk. Det er
ikke behov for midlertidige skolelokaler i byggeperioden.
Økonomisk er tomtekostnaden ved å velge Benterud langt under halvparten av det
alternativet ved Eikli vil koste.
Rambøll vil innen 1. november levere en rapport som omhandler resultatet av de
forestående geotekniske undersøkelsene. Selger tilbyr en gjenkjøpsavtale dersom resultatet
av disse undersøkelsene viser at grunnforholdene er slik at skole ikke kan oppføres på
området. Et valg av Benterud som tomt for ny barneskole, åpner for forskjellige løsninger til
”etterbruk” av arealet der Eikli skole er i dag. Salg kan være et alternativ.
Tomtealternativet Benterud ligger i sonen for 200-årsflom. Det betyr at det settes ekstra
krav til grunnarbeidene og gulvhøyde.
Etter en totalvurdering av kostnader, arealstørrelse og anbefaler rådmannen kjøp av
Benterud som skoletomt.

Vedlegg
•
•
•
•
•
•

Tilbud om kjøp av Tomt fra Tronrud eiendom, også tilbud av 14.08.14 samt
utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Benterud Utbygging fra 2013.
Tilbud om kjøp av tomt fra eier av Osloveien 4.
Tomteutredning ny barneskole Hønefoss sør (levert av Rambøll).
Notat fra kommuneadvokaten om forhandlingsprosessen med grunneierne.
Intensjonsavtale med Tronrud eiendom. (Alle betingelser som er framforhandlet
følger av intensjonsavtalen).
Notat av 03.06.13 angående flom.

Ringerike kommune, 02.09.2014
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Geir Svingheim
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/2711-7

Arkiv: A20

Sak: 119/14
ENDELIG VALG AV SKOLETOMT
Vedtak i Kommunestyret:
1. Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27.08.14 med senere tillegg og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå endelig kontrakt med selger.
3. Planlegging av ny barneskole for inntil 550 elever samt flerbrukshall på denne tomta
starter omgående.
4. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med kjøp av tomt og bygging av ny skole
i forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015 – 2018.
5. Rådmannen gis fullmakt til å heve kjøpet dersom geotekniske undersøkelser skulle
vise at tomten er uegnet som byggegrunn for skole.
6. Det forutsettes godkjenning fra Fylkesmannen i forhold til finansieringsplan.
Protokolltilførsel fra Aasen, Abelvik og Nyhus (Sp) som følger saken:
Undertegnede er sterkt kritisk til kommunens forvaltning av offentlige midler i denne saken.
Undertegnede mener det fremforhandlede resultatet er uakseptabelt. Vi frykter at det her vil
komme vesentlige kostnadsoverskridelser.

Behandling i Kommunestyret 25.09.2014:
Frode Østlund erklærte seg inhabil og forlot møtet.
Forslag fra Steinar Larsen (UR):
«Saken utsettes til det foreligger svar fra Fylkesmannen om finansieringsplanen blir godkjent.
Dette som foreligger fra formannskapets til nytt punkt 6.»
Forslag fra Arnfinn Baksvær (Ap):
«Pkt. 1: Ringerike kommune aksepterer mottatt tilbud datert 27/8-14 med senere tillegg og
kjøper tomt på del av eiendommen Benterud, gnr/bnr 39/196, 39/84 og deler av 39/11.
Nytt pkt.6:
Det forutsettes godkjenning fra Fylkesmannen i forhold til finansieringsplan.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:

Punkt 1 i Baksværs forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og
Larsen (UR).
Punkt 2 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og
Larsen (UR).
Punkt 3 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og
Larsen (UR).
Punkt 4 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og
Larsen (UR).
Punkt 5 i rådmannens forslag ble vedtatt mot 6 stemmer(Sp, Kristoffersen og Bøhler (Sol) og
Larsen (UR).
Baksværs forslag til nytt punkt 6 ble vedtatt mot 5 stemmer (Sp, Kristoffersen og Bøhler
(Sol).
Protokolltilførsel fra Aasen, Abelvik og Nyhus (Sp) som følger saken:
Undertegnede er sterkt kritisk til kommunens forvaltning av offentlige midler i denne saken.
Undertegnede mener det fremforhandlede resultatet er uakseptabelt. Vi frykter at det her vil
komme vesentlige kostnadsoverskridelser.

Ringerike kommune
Att: Ken Ove Heiberg
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 31. oktober 2014

TEAS3800 - Benterud Boligområde, Utvikling
Forhåndsinformasjon vedr. oppstartmøte reguleringsplan
skoletomt Benterud
Vi viser til kommunens e-post av 9. oktober 2014 vedr. forhåndsinformasjon for oppstartmøte
omregulering «Boligområdet på Benterud». Eksisterende plan legger til rette for boligbygging
i tillegg til at deler av eksisterende næringsvirksomhet i området ivaretas.

Bakgrunn
Hensikt med reguleringen:
Deler av området som i dag er regulert til bolig omreguleres til skoletomt. Dette vil i tillegg
innebære endret utforming av regulert kommunal veg.
Kotehøyde for bygningers 1. etasje tilpasses NVE sin anbefaling, dvs. min cote 68,9 moh.
Høydebegrensning i planen vurderes på nytt for å åpne for variert bebyggelse inntil 6 etasjer.
Er det aktuelt å tenke seg en todelt regulering:
 Omregulering for arealet som skal bli skoletomt
 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for justering av høyder.
Vi har noen eksempler på at justering av høyder har blitt tatt administrativt som mindre
vesentlig endring. Kan spare noe tid og ressurser.
Hovedintensjon med planen:
Omregulering igangsettes for å legge til rette for barneskole Hønefoss syd.
Forslagsstiller mm:
Forslagsstiller: Tronrud Eiendom AS
Tiltakshaver: Tronrud Eiendom AS
Plankonsulent: SG Ark AS v/Ove Mork
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Kart/bilder/mm:

Figur 1 - Flyfoto eksisterende situasjon

Dagens situasjon:
Beskrivelse av området:
Reguleringsplanen omfatter et eksisterende næringsområde i tillegg til store ubebygde
arealer som er regulert til bolig. Deler av eksisterende næringsbebyggelse skal rives for å
legge til rette for utvikling av gjeldende reguleringsplan. Rammetillatelse til rivning er gitt i DS
398/14 (14/2592).
Eiendomsforhold:
Tronrud Eiendom eier hoveddelen av planområdet gjennom Ringeriksfrukt Eiendom AS og
Benterud Utbygging AS. I tillegg har Tronrud Eiendom kjøpt Norderhov Sogneselskap sine
eiendommer i området med unntak av Benterudstua.
Området som berøres av tomt for skole innenfor eksisterende reguleringsplan eies i sin
helhet av Tronrud Eiendom.
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Eier:
Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS
Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS
Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS
Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS
Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS
Tronrud Eiendom - Ringeriksfrukt Eiendom AS
Tronrud Eiendom - Benterud Utbygging BA
Tronrud Eiendom - Norderhov Sogneselskap
Tronrud Eiendom - Norderhov Sogneselskap
Tronrud Eiendom - Norderhov Sogneselskap
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502
Hønefoss
Ring Auto Eiendom AS, Sigurd Hjortsvei 2, 3530 Røyse
Ringeriksfrukt Eiendom AS
Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollveien 66, 3514
Hønefoss
Gigstadsvei 22/26 AS, Ringkollveien 66, 3514
Hønefoss
Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum , 3502
Hønefoss
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175

39
39

164
92

1
2

758 Strix Eiendom AS, Brattveien 8, 3515 Hønefoss
Ringerike kommune, Postbok 123 Sentrum, 3502
3394 Hønefoss
1408 Norderhov Sogneselskap – Benterudstua
Eikeli Borettslag v/Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49,
14200 3511 Hønefoss
Bente Westend, Vestre Ådal 754, 3516 Hønefoss
813
OPH Eiendom AS, Solbergsvei 4 B, 3530 Røyse
887 Marja Lyngra Høgås, Benterudgata 23, 3511 Hønefoss
Karianne Hagen og Sven Johansen, Bakkeveien 3,
1512 3511 Hønefoss
1037 Knut Terje Johansen, Bakkeveien 5, 3511 Hønefoss
Halvor Moland og Åse Torill Torjul, Harald
1538 Hardrådesgate 15 B, 3511 Hønefoss
Bilpleisenteret Eiendom AS, Gigstadsvei 11, 3511
1453 Hønefoss
2897 NAVI AS, Vestliveien 15B, 3517 Hønefoss

Området er regulert til bolig i eksisterende reguleringsplan og er derved avklart som
byggeområde.
Tronrud Eiendom er kjent med at det er foretatt følgende undersøkelser:
 Miljøteknisk grunnundersøkelse – 31.5.2011
 Grunnundersøkelse – gjennomført av Ringerike kommune høst 2014
 Kartlegging av flom, NVE – Flomsonekart Hønefoss, NVE 2009
 Kartlegging av støytiltak ifm trafikk.

Forhold til gjeldende kommuneplan/reguleringsplan:
Området er i kommuneplan avsatt til formål i tråd med vedtatt plan dvs:
 Fremtidig boligområde
 Erverv – Nåværende
 Friområde – Nåværende
Eksisterende reguleringsplan for området er «Boligområdet på Benterud», vedtatt 4.5.2006.

Beskrivelse av planforslaget:
Planforslaget skal legge til rette for å utvikle deler av området til skole, mens øvrige
intensjoner i vedtatt plan videreføres.

Virkninger av planforslaget:
Skoletomt:
Valg av skoletomt på Benterud er gjort etter vedtak i kommunestyret 25.09.14.
Tilrettelegging for ny barneskole på deler av området vil sannsynligvis generere noe mer
trafikk til/fra området. Dette vil bli belyst og vurdert i egen utredning if m planarbeidet.
Kotehøyde flom:
Vedtatt reguleringsplan for området har kotehøyde 70 som regulert minstehøyde for 1.
etasje. NVE flomsonekartlegging viser imidlertid at 200-årsflom er beregnet til kote 68,6 moh
i området. NVE har anbefalt 0,3 meters sikkerhetsmargin som veiledende for arealplaner.
For å tilpasse boligområdet best mulig til området på Benterud ønskes dette som veiledende
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høyde for planområdet, dvs. kote 68,9 moh.
Den positive effekten av endringen vil være at regulert kotehøyde for 1. etasje vil harmonere
bedre med omkringliggende areal og øvrige bebyggelse i området. Ved dagens regulering vil
bygningenes 1. etasje komme opp til 2 meter over dagens terreng («sirkusplassen» ligger i
dag mellom kote 68,0 – 68,5 moh.
Sikkerhetsmargin i forhold til flom vil bli redusert, men reguleringsplanen vil forholde seg til
anbefaling fra NVE.
Vi mener at redusert høyde også positivt med hensyn på universell utforming, og det
reduserer behovet for massetransport dersom man faktisk hadde sett for seg å løfte
terrenget.
Regulert byggehøyde:
Området er regulert med bebyggelse i lameller med byggegrenser som gir rom for relativt
brede bygningskropper. Tronrud Eiendom ønsker å endre uttrykket noe ved å bygge noe mer
i høyden.
Områdets høyderegulering for områdene BB1 – BB 6 gir rom for 13 m byggehøyde, dvs 4
etasjer, med utgangspunkt i kote 70 for 1. etasje. Vi ønsker at det skal tillatelse at deler av
bebyggelsen kan løftes til 6 etasjer med utgangspunkt på 68,9 for 1. etasje, slik at det blir
rom for et mer variert høydeuttrykk i området.
Vedlagte skisseprosjekt ble gjennomført før alternativet med skoletomt ble aktuelt og har
derved ikke vurdert skoletomt på deler av eiendommen. Skisseprosjektet viser likevel en
fordeling av leiligheter og en vurdering av høyder som vil ligge til grunn for endring av
planen.

Figur 2 - Skisseprosjekt HRTB-arkitekter, uten skoletomt

Ved å tillate større høyde for deler av bebyggelsen, vil det gis rom for mer varierte høyder
som gir et godt estetisk inntrykk. Ønsket om større høyde begrenser seg til de områdene
som ligger lengst fra eksisterende boligbebyggelse og vil således i liten grad berøre
eksisterende boliger. Økt høyde vil gi mulighet for høyrere utnyttelse av et sentralt
boligområde uten å øke bygningenes fotavtrykk.

Forskrift om konsekvensutredning:
Planområdet er i dag regulert til bolig. Endring av reguleringsplan vil medføre omregulering til
offentlig formål, ny barneskole med et bruksareal på 5000 – 8000 m2.
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Tiltaket er vurdert iht. plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4-1
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelser og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.
Reguleringsplanarbeider vurderes å være i tråd med overordnede planer, ha en
investeringsramme for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg for allmennyttige formål
mindre enn 500 millioner og et planlagt BRA<15000 m2 for slike formål.
Planarbeidet krever derfor ikke behandling etter forskriftenes § 2.
Tiltaket utløser imidlertid iht. forskriftenes vedlegg II krav om vurdering etter forskriften sin §
4.
Tiltaket med ny barneskole vurderes å ikke ha vesentlig virkning på noen av kriteriene som
er opplistet under forskriftens § 4.
Da området allerede er regulert til utbygging vurderes det som tilstrekkelig å utrede forhold
som berøres av endring fra bolig til skole ved en planbeskrivelse som utreder nærmere
forhold som:
 Trafikk til/fra skoletomt
 Støy fra trafikk til/fra skoletomt
 Flom
 Utnyttelsesgrad i forhold til høyde
 Uteareal for bolig/skole, mulighet for sambruk.

Avsluttende kommentar:
Det er ønskelig med en rask avklaring med kommunen om nødvendig omfang av varsel om
endring i forhold til oppstartvarselet.
Området har en gyldig reguleringsplan som gir rom for tett utnyttelse til boliger. På bakgrunn
av kommunens ønske om skoletomt, er deler av området avtalt solgt til Ringerike kommune.
Tronrud Eiendom ønsker å kunne videreføre eksisterende reguleringsplan på resterende del
av området med mindre tilpasninger så raskt som mulig.
Vi vedlegger to skisser som viser mulige planavgrensninger for ny reguleringsplan og vil i
samråd med Ringerike kommune avgjøre omfanget av endringen.
Tronrud Eiendom v/Ellen Grønlund og SG-ark v/Ove Mork stiller til oppstartmøte hos
Ringerike kommune 13.11.2014.
Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Eiendomsutvikling
Mobiltelefon:

95 73 38 66

E-post:

ellen@tronrudeiendom.no

Vedlegg:
 Skisse planavgrensning alt 1
 Skisse planavgrensning alt 2
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1350005925 Skoletomter Hønefoss sør
Ringerike kommune
G-not-001
31.10.2014
Nina Solli, Ringerike Kommune
Tor-Ivan Granheim, Rambøll

Vurdering av geotekniske forhold vedrørende ny skole i Hønefoss
1.

2.

Bakgrunn

Dato 03/11/2014

I forbindelse med planlegging av ny barneskole i Hønefoss har
Rambøll fått i oppdrag å bistå med geotekniske grunnundersøkelser
samt innledende vurderinger for den aktuelle tomten. Dette notatet
omhandler innledende geotekniske vurderinger. Det må påregnes
videre geoteknisk prosjektering i forbindelse med reguleringsplan
og byggesak.

Rambøll
Hoffsveien 4
Postboks 427
Skøyen
N-0213 Oslo

Topografi og grunnforhold

T +47 2251 8000
www.ramboll.no

Den nye barneskolen er planlagt oppført på Benterud i Hønefoss.
Tomten består av deler av 39/11, 39/84 og 39/196 i Ringerike
kommune. Terrenget på tomten i dag er i hovedsak horisontalt
med unntak av de delene som grenser mot Storelva. Her er det en
skråning ned mot elva med høydeforskjell på 4-5 meter.
Skråningshelningen er stedvis 1:1,5 – 1:2,0.
Ifølge kvartærgeologisk kartverk fra www.ngu.no er det kartlagt
elveavsetninger i området. Elveavsetningene er i hovedsak
avgrenset av havavsetninger. Det er ifølge www.skrednett.no ikke
tidligere kartlagt faresone for kvikkleireskred i området.

Figur 1: Kvartærgeologisk kart fra www.ngu.no
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Rambøll Norge AS
NO 915 251 293 MVA

Resultatet fra grunnundersøkelsene antyder at løsmassene i hovedsak består av ca. 7-12
meter med elveavsatt sand og grus over ca. 7-18 meter leire. Deretter er det stedvis et lag
med antatt morene med mektighet fra ca. 0-13 meter over berg. Det er påvist kvikkleire i
punkt 6 fra ca. 9 meters dybde under terreng. Sonderingene antyder at det er kvikkleire
også i de andre borpunktene muligens med unntak av punkt 2 og 4. Dybdene til berg er
registrert fra ca. 13-35 meter under terreng. For detaljer, se datarapport 1350005925 Grap-001.

3.

Flom
Nivået for 200-års flom er ifølge flomsonekart fra NVE +68,6 for nordlig del og +68,3 for
sørlig del av området.
Terrengnivået på tomten er innmålt i forbindelse med grunnundersøkelsene, se
situasjonsplan på tegning 102. Høydene inne på tomten varierer ifølge disse innmålingene
fra ca. kote +68,0 ved fotballbanen i nord til ca. kote +69,0 i området rett sør for Bohus.
Gressletta midt på området ligger på ca. kote +68,2. Da innmålingene er utført i elleve
enkeltpunkter må det tas høyde for at det kan være lokale variasjoner som ikke fanges opp
her.
Rambøll har tidligere utarbeidet en rapport med utredning av tomtealternativer for
prosjektet (Tomteutredning barneskole i Hønefoss sør, o.nr: 1350005329). I denne
rapporten er det angitt en skisseløsning med plassering av skole og idrettshall i områdene
nord på tomten. Arealbehov for skolebygg er angitt til 5500 m2, noe som betyr grunnflate
på 2750 m2 fordelt på to etasjer eller grunnflate på 1835 m2 fordelt på tre etasjer. Videre er
idrettshall estimert til å ha et arealbehov på 2150 m2. I tillegg er det angitt behov for
trafikkarealer på 500 m2.
I notat fra Rådmannen i Ringerike kommune den 03.06.2013 står det at i gjeldende
reguleringsplan for området, nr. 311 Boligområde for Benterud, er det angitt følgende i
§1.1.1 «..alle boliger skal ha gulv plassert over kote 70».
Ifølge flomsonekartet til NVE skal sikkerhetsmargin ved arealplaner være +0,3 meter over
flomnivå. Hvis man legger plasseringen av bygg på skissen til grunn, betyr det at
dimensjonerende flomnivå i henhold til NVEs krav er på kote +68,9. Gulvnivå på området er
dermed regulert inn nesten 1,1 m over øverste dimensjonerende flomnivå på tomten.
Hvis det antas at gjennomsnittlig kotehøyde for de aktuelle arealene i dag er på +68,2,
betyr det at minimum oppfyllingsbehov for å få etablert veier og bygg over flomnivå i
henhold til NVEs krav er 0,7 meter. Det vil da være behov for oppfylling med ca.
0,7m*(2750+2150+500)m2 = 3780 m3 kvalitetsmasser (for eksempel kult 20-120 mm).
Hvis det antas at kostnaden for tiltransportering og utlegging av massene er på ca.
250,- eks mva/m3 vil dette kunne koste i størrelsesorden 250,-/ m3*3780 m3 = 950 000,eks mva.
Ved oppfylling i henhold til gjeldende reguleringsplan til ca. kote +70 for byggene (dvs.
bygg uten kjellere) samt kote +68,9 for veiareal, vil dette kunne koste i størrelsesorden
[1,8m*(2750+2150)m2 + 0,7m*500m2]*250,-/m3 = 2 300 000,- eks mva.
Ved eventuell etablering av kjeller i bygg må det kontrolleres at det er tilstrekkelig sikkerhet
mot oppdrift i forbindelse med flom.
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4.

Fundamentering
Grunnundersøkelsene viser at mektigheten av sandavsetninger i hovedsak er fra 7-12 meter
inne på tomten. Deretter er det en fast, men meget sensitiv og kvikk leire ned til morene
eller berg med mektighet på ca. 10-15 m.
Ved en oppfylling på området må det påregnes noe setninger. Da det er forholdsvis
homogene forhold på tomten antas det ikke at det vil være særlige utfordringer med
differensialsetninger. Når det gjelder setningenes størrelse må det generelt forventes ca. 12 cm setning for oppfylling til kote +68,9 og 4-5 cm for oppfylling til kote +70. Da det for
større fyllingsarbeider må påregnes at deler av setningene kommer i den underliggende leire
bør massene få ligge en periode før videre byggearbeider tiltar. Anslagsmessig vil det være
tilstrekkelig med en måneds ventetid. Ventetiden kan justeres ned ved å legge fylling med
overhøyde i forhold til endelig høyde.
Forutsatt at det ikke skal oppføres bygg over tre etasjer bør byggene kunne fundamenteres
direkte på grunnen. Det må da antas at det også kan oppstå noe setninger av byggene.
Overslagsmessig kan det antas at disse setningene vil kunne være i størrelsesorden 3-6 cm.
Dette forutsetter at eventuelle setninger fra oppfylling av terreng er ferdige påløpt før
bygningsarbeidene tiltar. Det bør derfor utføres setningsmålinger i forbindelse med
fyllingsarbeidene.
Basert på kornfordelingskurvene presentert i datarapporten må de stedlige masser antas å
være telefarlige.
I forbindelse med eventuell dimensjonering i henhold til Eurokode 8 må det antas grunntype
E for de stedlige grunnforhold.

5.

Stabilitet
Området er i all hovedsak horisontalt. Unntaket er i områdene mot elven der det er en
skråning med høydeforskjell på ca. 4-5 meter som har skråningshelning opp mot 1:1,5. Det
er foretatt enn innledende stabilitetsvurdering av skråningen ned mot elven, se vedlagte
tegninger 101-104. Beregningene viser at stabiliteten ned mot elva er god. Dette gjelder
også for en situasjon der man fyller opp terrenget til kote +70 inn mot toppen av
skråningen. Det er i beregningene ikke tatt høyde for at det etableres bygg eller veger i
umiddelbar nærhet av topp skråning. Dette må i så fall vurderes nærmere.
På grunn av forekomst av kvikkleire må det også foretas en vurdering av områdestabiliteten
i henhold til NVEs kvikkleireveileder 7/2014. I henhold til kap. 4.5 «Prosedyre for utredning
av aktsomhetsområder og faresoner», punkt 5 vil følgende kriterier fange opp områder der
det kan gå områdeskred:
Jevnt hellende terreng brattere enn 1:20 og total skråningshøyde > ca. 5 meter.
I platåterreng: Høydeforskjeller på 5 m og mer, inkl. dybde til elvebunn/fot marbakke
Maksimal bakovergripende skredutbredelse = 20xskråningshøyde, målt fra fot
skråning/marbakke/bunn ravine
Tomten vår er i all hovedsak horisontal med en skråning med høydeforskjell på < 5 meter
ned til elven. Elven ligger her i en innersving og det ble ved befaring som ventet observert
at det er langgrunt her. Tomtens topografi tilsier derfor at det ikke er fare for at det kan
utløses områdeskred her. Nærområdet på samme side av elven er også i all hovedsak
horisontalt. Det anses derfor ikke som sannsynlig at et eventuelt skred kan ha utløp her.
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Arkiv:

Ungdomshøring 2015
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Innledning / bakgrunn
Ungdomshøringen 2015 gjennomføres 20. februar 2015.

Ringerike kommune, 29.01.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg

