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Forord 
 

 

 

Ringeriksregionen gjennomfører en prosess med analyser og utvikling av strategier for å oppnå 
næringsutvikling og befolkningsvekst. Rambøll fikk høsten 2011 i oppgave å studere 
samferdselsprosjekt i Ringeriksregionen med tanke på utvikling og fortetting av områdene 
Nesbakken, Hønefoss og Vik. Rambøll har utredet fortettingsmulighetene som et eget 
delprosjekt. Betydningen av samferdselsprosjektene ny E16, ny rv35, Ringerikspakken og 

Ringeriksbanen er vurdert med tanke på fortettingsområdene.  

 

Selv om framtidig hovedvegsystem i regionen har høy prioritet, er de store prosjektene på et 
stadium der alternative transportkorridorer er under utredning eller planleggingen er under 

oppstart.  

 

Vurderinger av framtidig vegnett ser derfor på alternative korridorer og standarder. Særlig E16 
har alternativer som gir svært ulike tilbud for næringslivet og bosetting.  Vi har forsøkt å 
fokusere på vesentlige forskjeller der jevnbyrdige alternativ vurderes samlet. Relevante 
opplysninger som trafikkvolum og spart reisetid er hentet direkte fra utredningene eller vurdert 
ut fra enkle overslagsberegninger. 

 

Med grunnlag i samferdselsprosjekter der verken korridor eller standard er valgt vil vurderingene 

i denne rapporten i stor grad bli et innspill til videre plan- og strategiarbeid, uten at det kan gis 
klare anbefalinger om løsninger.  

 

De vurderte prosjektene har stor betydning for utvikling av stedene Vik, Hønefoss og Nesbakken.  

Det anbefales at det utarbeides trafikkmodell for Ringeriksregionen for å se mer eksakt på 
trafikale virkninger i videre planarbeider. Dette gjelder spesielt Hønefoss, der den maksimale 
bygningsmassen ved fortetting vil generere betydelig trafikk. Det lokale samferdselssystemet må 

der sannsynligvis utvikles parallelt med fortettingsprosessen selv om Ringeriksbanen legges som 
forutsetning.   

 

Vurderingene i denne rapporten er utført av Helge Jahn-Larsen. Knut Iver Skøien har vært 
Rambølls oppdragsleder. Lars Olsen fra Rådet for Ringeriksregionen har bidratt med valg av de 
alternativ som er vurdert.   

 

 

 

Drammen, februar 2011 

 

Rambøll Norge AS 
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1. SAMMENDRAG 

 

Dagens samferdselstilbud har varierende kvalitet. Generell vekst og utvikling i Ringeriksregionen 

sammen med resten av Østlandet medfører at trafikken på dagens vegnett gradvis øker.  Enkelte 

deler av vegnettet har allerede nådd kapasitetsgrensen i dag. Dette gjelder sentrale deler av 

Hønefoss, deler av E16 og rv. 35.  Enkelte strekninger har også svært dårlig standard eller har 

uhensiktsmessig beliggenhet ut fra dagens trafikkmønster og krav.  Som konsekvens av dette vil 

transporttilbudet for Ringeriksregionen gradvis forverres hvis ikke vegnettet utbedres.  Dette vil 

medføre gradvis dårligere rammebetingelser for utvikling av næringsliv og boligetablering for 

befolkningsvekst i regionen.  

 

Bruk av tog er i dag for tidkrevende for å være noe relevant transporttilbud fra Ringerike mot 

Oslo. Ny Ringeriksbane vil være nødvendig hvis en ønsker å innlemme Ringerike bolig- og 

arbeidsmarkedet i Osloregionen på sikt.   

 

Ny E 16 vil korte inn reisetiden til Sandvika for bil og kollektivtrafikk. I 2030 er ny 4 felt veg helt 

nødvendig for ikke å få betydelig forlengelse i reisetiden i rushet i forhold i dag. E16 benyttes for 

arbeidsreiser til Osloregionen, men også til innpendling mot Ringeriksregionen.   

 

Ny E16 vil gi en klar forbedring for reiser til/fra Bærum/Asker med sterkt forbedret kjørekomfort 

og betydelig tidsgevinst særlig i rush.  

E18 inn mot Oslo fordeler trafikken inn mot arbeidsplasser i Osloområdet.  Kapasitetsproblemer 

på denne strekningen vil i sterk grad redusere gevinsten for tilknytning mot Osloområdet for 

biltrafikk hvis ikke også E18 utbedres.  

 

Det er først og fremst Vik som i dag ligger innen en ½ times reisetid fra Sandvika, og Hønefoss 

som ved de beste alternativ vil komme innenfor ½ times reisetid som vil ha størst utbytte av ny 

E16 med 4 felt. Ny E16 med 4 kjørefelt vil ha betydelig reservekapasitet. Dette kan utnyttes ved 

økt boligbygging og næringsetablering i Ringeriksregionen.  Alternative forslag til ny E16 via 

Kroksund anses som betydelig bedre enn alternativ via Åsa grunnet reisetid og tilknytning til 

lokalt vegnett.   

 

Ny rv. 35 forbinder større og mindre tettsteder mellom Hokksund og Jevnaker fram til 

Gardermoen. For Ringeriksregionen vil utbygging av strekningen Nymoen – Eggemoen – 

Jevnaker – Olimb ha størst betydning. Reisetid mellom nordre deler av Hønefoss og Jevnaker vil 

bli redusert og forbindelse videre mot Gardermoen vil bli forbedret, særlig med tanke på 

kjørekomfort. Arbeidsmarkedet i området rundt Gardermoen vil bli attraktivt, spesielt for 

Jevnaker, etter at vegsystemet er utbedret.  Forbindelsen Norderhov – Klekken – Jevnaker, som 

har svært ujevn standard, er i dag korteste rute mellom Osloregionen og Vik til Jevnaker.  Ny rv. 

35 Jevnaker – Nymoen kombinert med E16 vil gi omtrent samme reisetid og betydelig bedre 

kjørekomfort på denne reiseruten. Ny rv. 35 vil på strekningen mellom Hønefoss (vegkryss 

Eggemoen) og Jevnaker i følge trafikkprognosene ha trafikk som tilsier utbygging til 4 felt. Dette 

bør vurderes i videre planarbeide. Det samme gjelder strekning av E16 mellom Styggedalen og 

Eggemoen.  

 

Ny veg fra krysset med E16 i Styggedalen til Hokksund vil gi lokale virkninger og er strekningsvis 

nødvendig fram mot 2030 med tanke på kapasitet. I denne vurderingen er det kun forutsatt 

utbedring av eksisterende veg, noe som ikke gir forkortelse av reisetid eller bedret kjørekomfort. 

I forhold til stedene som er tenkt fortettet i denne vurderingen vil denne strekningen 

sannsynligvis ha mindre betydning uansett alternativ. Mot Drammen vil fortsatt Ringeriksveien 

via Sylling og Lier gi kortest reisetid for søndre deler av Ringerike og Vik. 
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Ringerikspakken med konseptvalgstudie for framtidig vegsystem i Hønefoss vil først starte opp 

seint i 2012. Som utgangspunkt er derfor vedtatt alternativ 0+ fra kommundelplanen for 

hovedvegsystem i Hønefoss lagt til grunn, ev. supplert med ekstra bru over elva.  Alternativet er 

ikke grundig utredet, men slik det er beskrevet i kommunedelplanen vil de tiltakene en til nå har 

sett mulighet til i korridoren ikke gi tilstrekkelig kapasitetsøkning. 

 

Det er foreløpig ikke utført trafikkberegninger for hvor mye ny rv. 35 Nymoen-Eggemoen vil 

avlaste trafikken i sentrum. Konseptvalgutredning for rv. 35 antyder en trafikkreduksjon 

gjennom sentrum på 4 000 kjt./døgn.  Det er derfor svært usikkert om alternativet 0+ 

selvstendig har kapasitet for fremtidig trafikkavvikling, selv med forsterket kollektivtilbud. Dette 

vil legge begrensninger på hvilke nye virksomheter og boligfortetninger det er mulig å få til i 

sentrum uten å se på alternative trafikkavviklingsmetoder. Ringerikspakken har først og fremst 

betydning for trafikk til/fra sentrale deler av Hønefoss. Vi vil anbefale at relevant fortetning i 

Hønefoss tas med i trafikkprognosen ved utvikling av Ringerikspakken.    

 

Ny Ringeriksbane vil bringe Hønefoss betydelig nærmere Osloregionen med tanke på reisetid. 

Med dobbeltspor og hyppige avganger vil det ligge til rette for en betydelig vekst for Hønefoss, 

med forelått stasjon på Sundvollen eller Vik vil banen også ha god effekt for Vik.   

Reisetiden fra Jevnaker til Hønefoss stasjon er i dag 14 min. Dette betyr at også Jevnaker vil ha 

betydelig gevinst av ny bane. Som transportmiddel til Oslo hovedflyplass vil reisetiden bli 

overkant av 1 time, noe som tilsvarer reise med bil på rv. 35.   
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2. FORUTSETNINGER OG METODE 

 

Rambøll fikk høsten 2011 i oppgave å se på ny samferdselsprosjekt i Ringeriksregionen med 

tanke på utvikling og fortetting av områdene Nesbakken, Hønefoss og Vik. Betydningen av 

samferdselsprosjektene ny E16, ny rv35, Ringerikspakken og Ringeriksbanen er vurdert med 

tanke på disse områdene.  

 

Selv om framtidig hovedvegsystem i regionen har høy prioritet er de store prosjektene på et 

stadium der alternative transportkorridorer er under utredning eller under planoppstart. Som 

konsekvens av dette har grunnlagsmaterialet variabel status. Vurderingen av rv. 35 er derfor 

foretatt ut fra et modifisert alternativ fra konseptvalgutredningen. E16 Skaret – Hønefoss er 

vurdert ut fra korridorer i planprogram. Ringeriksbanen er nå foreslått med dobbelt spor, men er 

vurdert ut fra konseptvalgutredningen sammen med tidligere konsekvensutredinger.  

Ringerikspakken er foreløpig ikke startet opp, men i denne vurderingen er alternativ 0+ fra 

kommuneplan for hovedvegsystem i Hønefoss lagt til grunn.    

 

Vurderinger av framtidig vegnett ser derfor på alternative korridorer og standard. Særlig E16 har 

alternativ som gir svært ulike tilbud for næringslivet og bosetting. Vi har forsøkt å fokusere på 

vesentlige forskjeller der jevnbyrdige alternativ vurderes samlet. Relevante opplysninger som 

trafikkvolum, spart reisetid er hentet direkte fra utredningene eller vurdert ut fra enkle 

overslagsberegninger. Tidshorisonten er 2012-2030. 

 

Dagens og framtidig vegnett er vurdert for ulike transporttyper (reisetid, kapasitet, 

transportkvalitet) i forhold til bolig og næringslivets behov. Utvelgelse og avgrensing av forhold 

som skal vurderes er utført i samråd med oppdragsgiver. Utarbeidelse av transportprognoser og 

lignende er ikke en del av dette oppdraget. Alle vurderinger er utført på grunnlag av tilgjengelig 

materiale. Vi har anslått transportvolum med sannsynlig retningsfordeling i fortettingsområdene 

for å se dette i sammenheng med kapasiteten i transportsystemet.    

 

Fortetningsområder og trafikkgenerering 

Fortetningsområdene Nesbakken og Vik har relativt lavt utbyggingsvolum. Arbeidsreisende fra 

foreslåtte fortetningsområder fordeles ut tilgjengelige arbeidsplasser innen pendleravstand.   

Fortettingsanalysen har vurdert områdene i bolig og næring.  For boligområdene er det regnet 

med 4 personbilturer pr. bolig. Næring har variabel sammensetting med turproduksjon fra 2 – 

100 personbilturer pr. 100m2. I denne vurderingen er turproduksjonen satt i 10 personbilturer pr. 

100m2. Av den nye trafikken som blir skapt er det forutsatt at 60% vil benytte overordnet 

vegnett.  

 

Reisetid arbeidsreiser 

Hva som er akseptabel reisetid til og fra arbeidet avhenger av flere faktorer. Inntil 30 minutters 

reisetid en vei oppfattes som meget bra for de aller fleste. 30 – 45 minutters arbeidsreise er 

akseptabel. Reisetid fra 45 minutter til noe mer enn 1 time oppleves som lang for de fleste. En 

må ha en grunn for å akseptere så lang reisetid. Reisetid utover dette kan aksepteres hvis en kan 

arbeide under reisen (på tog), ellers er det i meste laget for de aller fleste.   
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3. DAGENS SAMFERDSELSTILBUD 

Dagens samferdselstilbud har variabel kvalitet. Generell utvikling i Ringeriksregionen og resten 

av Østlandet medfører at trafikken på dagens vegnett gradvis øker. Enkelt deler av vegnettet har 

allerede nådd kapasitetsgrensen, som i sentrale deler av Hønefoss og på deler av E 16 og rv. 35.  

Enkelte strekninger har også svært dårlig standard eller har uhensiktsmessig beliggenhet ut fra 

dagens trafikkmønster og krav. Som konsekvens av dette vil transporttilbud for 

Ringeriksregionen gradvis forverres hvis ikke nytt vegnett bygges. Dette vil medføre redusert 

mulighet for utvikling av bolig og næring, noe som vil resultere i tapte samfunnsinntekter på sikt. 

Jernbanen er i dag for tidkrevende til å være noe relevant transporttilbud fra Ringerike mot Oslo.  

Ny Ringeriksbane er nødvendig hvis en ønsker å innlemme Ringerike i bolig og arbeidsmarkede i 

Osloregionen.   

 

3.1 Hovedvegsystemet 

Hovedvegsystemet i regionen er 

E16 mot Oslo og Valdres og rv. 35 

mot Gardermoen og Hokksund. I 

tillegg er fv. 241 mellom Norderhov 

og Jevnaker og fv. 285 mellom 

Skaret og Lier viktige overordnete 

veger.   

 

Kollektivtrafikk 

Det er bussavganger mot alle 

hoveddestinasjoner som Oslo, 

Gardermoen og Drammen.  

Mellom Hønefoss og Oslo er det 

avganger minst hver time, med hyppigere frekvens i rushet. 

E 18 mellom Sandvika og Oslo har kollektivfelt.  

Enkelte av avgangene er også gjennomgående mellom Jevnaker og Oslo via Hønefoss. 
Reisetiden er ca. 1 ¼ time fra Hønefoss. Fra Jevnaker 30 minutter lenger og fra Vik 15 minutter 

kortere tid.   

Det går også buss mellom Sundvollen(Vik) - Hønefoss- Jevnaker - Gardermoen.  Reisetiden fra 

Hønfoss er 1 ¼ time. Fra Vik 15 minutter lenger og fra Jevnaker 20 minutter kortere tid. 

Bussavgang hver 2-3 time. Ringeriksregionen har også et relativt bra utbygget system for 

lokalruter. Reisetiden mellom Drammen – Modum- Hønefoss med buss er i underkant av 2 timer.    

Med unntak av E18 inn mot Oslo har ingen av disse rutene kollektivfelt, slik at kollektivtrafikk vil 

få samme forsinkelser ved sprengt kapasitet som øvrig trafikk.  

 

Personbiltrafikk 

Dagens hovedvegnett har ujevn standard og enkelte strekninger er periodisk overbelastet med 

trafikk. Dette gjelder spesielt E 16 som strekningsvis er overbelastet i rushet. Kjørekomforten 

på E16 reduseres av strekninger med dårlig kurvatur og mange kryss og avkjørsler.   

Rv 35 er nærmest en bygdeveg med få spesielle tettstedstiltak utover hastighetsreduksjoner. 

Vegstandarden tilfredsstiller ikke vegnormalene. Mellom Hokksund - Vikersund og Hønefoss – 

Jevnaker nærmer trafikkbelastningen seg kapasitetsgrensen.   

 

Figur 3.1 Oversiktskart 
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Fv 241 Norderhov – Klekken - Jevnaker er strategisk beliggende veg med svært dårlig standard 

og kjørekomfort. Det samme forholdet gjelder raskeste veg til Drammen for søndre deler av 

Ringerike, som er fv 285 gjennom Lier. 

 

Godstransport og tungtrafikk 

I tillegg til varetransport og gjennomgående tungtrafikk på hovedvegnettet har Ringeriksregionen 

frakt av råmaterialer og ferdigprodukter fra treindustri og stein-/betongindustri.   

 

 

Sted  Reisemål Reisetid 

   

Jevnaker sentrum Hønefoss 12 minutter 

(Nesbakken) Brandbu 30 minutter 

 Sandvika 55 minutter 

 Gardermoen (flyplass) 50 minutter 

 Oslo 1 time 10 minutter (mer i rush) via fv. 

241 med dårlig standard. 

 Nittedal 57 minutter 

 Drammen  1 time 12 minutter (fv. 241og fv. 285) 

   

Hønefoss sentrum Jevnaker 12 minutter  

 Sandvika 42 minutter  

 Oslo 57 minutter (mer i rush) 

 Hokksund 57 minutter  

 Drammen  1 time (fv. 285) og 1time og 15 

minutter  (rv. 35). 

 Gardermoen (flyplass) 1 time og 4 minutter 

   

Vik Hønefoss 12 minutter  

 Jevnaker 25 minutter (fv. 241) 

 Sandvika 31 minutter 

 Oslo 46 minutter (mer i rush) 

 Drammen 48 minutter (fv.285) 

 Gardermoen (flyplass) 1 time og 15 minutter 

 

Figur 3.2 Typiske reisetider for biltrafikk til utvalgte punkter på dagens vegnett (kilde: Vis veg).  

 

 

3.2 Jernbane 

Selve om Ringeriksregionen ligger relativt nærme Osloområdet er dagens jernbaner om Roa og 

Drammen egentlig omveier. Stasjonsområdet i Hønefoss er trangt med dårlig kurvatur og gir lite 

rom for utvidelse.  Elva og terrenget begrenser området slik at innfalsporten mot bysentrum blir 

smal.  

 

Jernbanen er i dag ikke særlig aktuell for reisende med tog fra Ringeriksregionen til destinasjoner 

i Akershus og Oslo.  Den avvikler under 1 % av totale reiser på strekningen.    

 

Reisetiden til Oslo via Drammen er min. 1 time og 25 minutter (4 avganger daglig hver vei).   

På Randsfjordbanen via Roa er det ingen direkte togavganger i dag. 
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4. DE NY NYE SAMFERDSELSPROSJEKTENE 

4.1 E16 Sandvika – Hønefoss  

4.1.1 E 16 Sandvika - Skaret 

Strekningen Sandvika – Skaret vil ha oppstart i perioden NTP 2010-2019, der parsellen Bjørum – 

Skaret er aktuell i siste del av perioden.  

4.1.2 E 16 Skaret - Hønefoss 

KU for E16 Skaret – Hønefoss er under arbeid og forventes lagt ut til høring høsten 2012.   

Utgangspunktet for denne vurderingen er alternativ fra planprogrammet.   

 

Følgende alternativ er vedtatt utredet: 

 

Grønn korridor via Kroksund  

Omfatter flere alternativ på strekningen Skaret – Rørvik – Bymoen – Hønefoss (Styggedalen) 

 Forbi Vik har alternativ 1 med ½ kryss på Rørvik og fult kryss på Smiujordet. 

Øvrige alternativ har  ½ kryss på Rørvik og fult kryss på Bymoen. 

Alle alternativ har kryss på Helgelandsmoen og Styggedalen.  

 

Blå korridor via Kroksund 

Er felles med grønn korridor til og med Bymoen.  Fortsetter så med ½ kryss på Norderhov og fullt 

kryss på Hvervenmoen.  

 

Rød korridor via Kroksund  

Går felles med grønn og blå korridor fram til Rørvik. Fortsetter så via Vik/Smiujordet til Stein i 

mange varianter.  Alternativ 2 ligger lengst vest og har kryss på Smiujordet. Alternativ 3 og 7 

har lang tunnel og ½ kryss ved Stein, øvrig alternativ har har kryss på Vik.  Videre mot Hønefoss 

har alternativene ½ kryss i området Norderhov – Steinsletta nord og fullt kryss på Hvervenmoen.  

 

Gul korridor via Åsa  

Omfatter strekning Skaret – Rørvik – Hønefoss (Hvervenmoen) via Åsa. 

Et alternativ går felles med grønn og blå korridor fram til Rørvik. Øvrige alternativ tar av ved 

rasteplassen på E16 (½ kryss) og fortsetter i åsen tunnel/daglinje via Åsa fram til Hønefoss med 

helkryss mot Klekken øst for Norderhov og på Hvervenmoen.  
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Rosa korridor via Kroksund 

Omfatter alternativ langs dagens veg med redusert standard og smal 4 felts veg i to varianter 

over Kroksund til Vik. 

 

Hele vegsystemet vil ventelig da stå ferdig seint i perioden 2010 – 2030.  

 

 

 

Figur 4.1 Ny E16 korridorer som skal utredes (fra planprogram) 
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4.2 Rv 35 Hokksund - Jevnaker  

 

Konseptvalgutredningen for denne strekningen har høringsperiode høsten 2011. Utredningen som 

tar for seg konseptene: 

 Konsept 0 – Dagens situasjon 

 Konsept 1 – Utbedring av eksisterende veg 

 Konsept 2 – Miljøvennlig transport 

 Konsept 3 – Utbygging til 4 felts veg 

 Konsept 4 – Utbygging til vegnormalstandard 

 Sammensatt konsept 1 – Vegnormalstandard og kollektiv (miljø) 

 Sammensatt konsept 2 – Redusert vegnormal (utbedring) og kollektivtiltak 

 

Konsept 1, men med ny veg  Nymoen  - 

Eggemoen  - Jevnaker - Olimb er lagt til 

grunn for denne vurderingen. I tillegg 

bør E16 utvides til 4 felt mellom 

Styggedalen og Nymoen ut fra 

trafikkprognosene.  Strekningen 

Eggemoen – Jevnaker har høy trafikk 

(prognose 2040 ca. 16 000 kjt./døgn). 

Forslått vegstandard S 5 med 2 kjørefelt 

for 8 000-12 000 kjt./døgn ser ut til å 

være i underkant av behovet. Alternativ 

3 uten tunnel er valgt for strekning 

Jevnaker – Olimb. Denne er forutsatt 

sammenhengene mot Eggemoen.  

Strekningen vil ventelig stå ferdig seint i 

perioden 2010 – 2030.  

 

 

  

 

Figur 4.2 Rv. 35 Utbedring Hokksund-Styggedalen og  

ny veg Nymoen-Eggemoen-Jevnaker-Olimb  (fra KVU) 
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4.3 Ringerikspakken 

Ringerikspakken med konseptvalgstudie for framtidig vegsystem i Hønefoss vil først starte opp 

seint i 2012. Som utgangspunkt er derfor vedtatt alternativ 0+ fra kommundelplanen for 

hovedvegsystem i Hønefoss lagt til grunn, ev. supplert med ekstra bru over elva.  

 

 

Figur 4.3 Hønefoss sentrum – tidligere vurderte veglinjer (fra forslag til kommunedelplan) 
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4.4 Ringeriksbanen  

Konseptvalgutredningen konkluderer med at konsept E med ny jernbanen via Kroksund eller Åsa 

legges til grunn for videre planlegging. Siden har behovet for dobbeltspor blitt signalisert.  

 

For denne utredningen er konsept E med holdeplasser på Bjørum, Skaret og Sundvollen/Vik, men 

med dobbeltspor lagt til grunn for vurderingen.  Alternativet via Åsa vil kunne benytte Hønefoss 

stasjon med dagens beliggenhet, mens alternativet via Kroksund er også vurdert med stasjon på 

Tolpinrud vest for Hønefoss sentrum.  Med forbehold om at stasjonsbeliggenhet og utforming er 

imidlertid ikke særlig god utredet i nåværende tilgjengelig utredninger.  Ny utredning av 

høyhastighetsbane gir andre traser enn tidligere gjennom Hønefoss. Dette medfører et alternativ 

med stasjon på Tolpinrud og et med stasjon beliggende omtrent som i dag. 

 

Ny Ringeriksbane forutsettes å stå ferdig før år 2030.  

 

 

Figur 4.4 Ny ringeriksbane illustrert med Åsa alternativet (fra KVU) 

 

  

Figur 4.5 Alternativ stasjonsplassering (fra utredningen av høyhastighetsbane) 
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5. VURDERING AV FRAMTIDIGE SAMFERDSELSTILBUD 

 

5.1 Generelt 

Vurdering av de framtidige samferdselstilbudene er gjort for hvert enkelt fortettingsområde med 

hensyn til reisetid og kapasitet på vegnettet. Anslått fortetting fra ”Fortettingsanalyse for 

Hønefoss, Nesbakken og Vik” utarbeidet av Rambøll desember 2011 er lagt til grunn for 

vurdering av kapasitet på vegnettet. Ny Ringeriksbane er forutsatt å ha tilstrekkelig kapasitet.    

 

5.2 Fortetningsområdet Vik i Hole kommune 

5.2.1 Sammendrag 

Området som tenkes fortettet er begrenset (maks. 1x1,2km), ligger tett opptil dagens planskilt 

kryss med E16 og har således en effektiv tilknytning til dagens vegnett.  Vik ligger innenfor 

nærområdet til Bærum (35km) og Hønefoss (11 km) med tanke på boligetablering.   

Landlige omgivelser og med god tilknytning til det framtidige samferdselsnettet gjør at området 

ligger best til rette for bruk av personbil og tog som hovedtransportmiddel.  

 

Hvis det ikke bygges ny E16 vil dagens vegnett gradvis bli overbelastet fram mot 2030. Dette gir 

betydelig dårligere transportforhold enn i dag. Som en følge av dette vil næring og 

boligetablering som er avhengig av et minst like godt transporttilbud som i dag vil få dårligere 

vilkår.  

 

Aktuell fortetting og nyskapt trafikk 

En fortetting av Vik er tenkt ut fra at E16 

ikke lenger går gjennom stedet. Dette er 

aktuelt for en del av alternativene for ny E 

16. Det er da mulig å etablere 1 000 boliger 

og 23 000m2 næring innenfor området.  

Dette tilsvarer anslagsvis 4 000 kjt./døgn i 

nyskapt trafikk på E16.  Hvis ny E16 blir 

liggende gjennom Vik vil fortetningsarealet 

bli redusert og nyskapt trafikk på E16 vil da 

bli anslagsvis 1 500 kjt./døgn.  Selv om det 

ikke er tilgjengelige trafikkprognoser for ny 

E16 ennå forutsettes ny E16 med 4 felt å 

kunne avvikle denne trafikken.  

 

 

Nytt vegnett 

Når ny E16 blir etablert vil dette gir betydelig gevinst for Vik med køfrie arbeidsreiser retning 

Sandvika og Hønefoss. Med tanke på boligetablering vil alternativ med kryss på Smiujordet være 

best. Med tanke på vegrettet næring vil alternativ med kryss i Vik være mest fordelaktig.  

For kryss i Hønefossområdet vil alternativ med kryss på Hvervenmoen være mest fordelaktig for 

de fleste reisemål.  Korridor om Åsa vil kun vær nyttig for trafikk fra Vik retning Oslo, men for 

 

Skisse nr. 5.2.1 Foreslått fortettingsområde Vik 
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trafikk mot Hønefoss vil det ikke være noe alternativ.  Ny E16 vil gi betydelig bedre kjørekomfort 

slik at det vil føles langt med behagelig å kjøre til/fra Vik enn i dag.  

 

Ringeriksbanen 

Ny Ringeriksbane via Kroksund vil medføre at Vik vil være et meget attraktivt boligområde for 

folk som arbeider i Oslo. Alle i fortetningsområdet har gangavstand til holdeplassen. Ved hyppige 

avganger vil også fritidstilbud og handel i Oslo/Sandvika være aktuelt.  Vik ligger såpass nærme 

Hønefoss at Hønefoss vil være et brukbart supplement til Vik med tanke på fritid og handel.   

Alternativ med jernbanen via Åsa vil medføre at stasjonen ikke kommer innen gangavstand fra 

Vik og vil bli mindre attraktiv for dette området.   

 

5.2.2 Referansesituasjonen og nye samferdselsprosjekt 

For sammenliknings skyld er referansesituasjonen for dagens vegnett satt til år 2012. Fram til 

det nye samferdselstilbudet er etablert vil trafikktettetheten i morgen- og ettermiddagsrush på 

E16 øke. Dette vil medføre køer og forsinkelser.  Hvis nytt samferdselstilbud ikke etableres eller 

utsettes vesentlig i tid vil dette være svært negativt for utviklingen for Vik og Hole kommune 

med tanke på tilknytning mot Hønefoss og Osloområdet. 

 

Reisemiddel Reisemål Reisetid 2012  

 

Reisetid 2030 uten 

nytt 

samferdselssystem 

Reisetid framtidig 

samferdselssystem 

( beste løsning) 

Biltrafikk inkl. 

buss 

Hønefoss 12 minutter  Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid 

Omtrent som i dag, 

men bedre 

kjørekomfort. 

 Jevnaker  25 minutter (fv. 

241) 

Omtrent som i dag. Omtrent som i dag, 

med bedre 

kjørekomfort. 

 Sandvika  31 minutter Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid 

Antatt 23 minutter 

med ny 4 felts veg.  

 Oslo  46 minutter utenom 

rush. 

ca. 1 time for buss 

(mye lenger tid i 

rushet for øvrig 

trafikk) 

Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid. 

Antatt 38 minutter. 

Bra fram til 

Sandvika, men med 

køproblemer videre 

mot Oslo. Bedre for 

buss grunnet 

kollektivfelt. 

 Drammen 48 minutter 

(fv.285) 

Omtrent som i dag Omtrent som i dag. 

 Gardermoen 

(flyplass) 

1 time 15 minutter Omtrent som i dag Omtrent som i dag.  

Jernbane Sandvika Ingen tilbud Ingen tilbud 14 minutter  

 Oslo Ingen tilbud Ingen tilbud 28 minutter 

 Hønefoss Ingen tilbud Ingen tilbud 8 minutter 

 

Figur 5.2.2 Typiske reisetider på veg og jernbane mellom Vik og utvalgte punkter på dagens samferdselsnett 

(kilde: Vis veg) og nytt/utbedret samferdselsnett. 
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5.2.3 E 16 Sandvika - Skaret – Hønefoss 

KU for E16 Skaret – Hønefoss er under arbeid og forventes lagt ut til høring høsten 2012.   

Utgangspunktet for denne vurderingen er alternativ fra planprogrammet.   Strekningene mellom 

Skaret og Sandvika regnes som ferdig utbygget med 4 felt i løpet av 10 -15 år.  

Alternativ som er vedtatt utredet er vurdert.  Enkelte alternativ har hastigheten 80km/t gjennom 

Vik i stedet for 100 km/t. Dette anses ikke å ha noen betydning for vurderingen.   

 

Alternativ Reiser mot 

Oslo 

Reiser mot 

Hønefoss 

Reiser mot 

Jevnaker via. 

fv. 241 

Betydning for 

tettstedet Vik 

Grønn korridor via 

Kroksund, alt 1 

½ kryss på Rørvik 

og 

fullt kryss på 

Smiujordet gir 

god forbindelse. 

 

 

 

 

(+) 

Fullt kryss på 

Smiujordet gir 

god forbindelse, 

men kryss på 

Hamremoen og 

Styggedalen. Gir 

sannsynligvis 

lenger reisetid  

 

(+/-) 

Kryss på 

Norderhov gir 

antatt noe 

lenger reisetid 

via fv. 41. 

 

 

 

 

(-)  

Lite vegtrafikkstøy og 

nærføringsulemper. 

Alternative gir gode 

muligheter for 

fortetting.  

Dårlig markedsføring 

av Vik for næring. Kan 

ikke sees fra veien. 

 

(++) 

Grønn korridor, 

øvrige alternativ 

½ kryss på Rørvik 

gir forbindelse 

som i dag.  

 

 

 

 

 

(0) 

Fullt kryss på 

Bymoen med 

øvrige kryss som 

alternativ 1 vil 

antatt gi noe 

lenger reisetid.  

 

 

( -) 

Kryss på 

Bymoen og 

Norderhov gir 

antatt noe 

lenger reisetid 

via fv. 41. 

 

 

(-) 

Lite vegtrafikkstøy og 

nærføringsulemper. 

Alternative gir gode 

muligheter for 

fortetting.  

Dårlig markedsføring 

av Vik for næring. Kan 

ikke sees fra veien. 

(+++) 

Blå korridor fra 

Bymoen - 

Hvervenmoen 

½ kryss på Rørvik 

og 

fullt kryss på 

Smiujordet 

nærme Vik gir 

god forbindelse.  

(+) 

Fullt kryss på 

Hvervenmoen gir 

god forbindelse  

 

 

 

(++)  

½ kryss på 

Norderhov gir 

god forbindelse. 

 

 

 

(++) 

Som grønn korridor. 

 

 

 

 

 

(+++) 

Rød korridor via 

Kroksund, alternativ 

2 

½ kryss på Rørvik 

og 

fullt kryss på 

Smiujordet gir 

god forbindelse. 

 

 

(+) 

Fullt kryss på 

Smiujordet og 

kryss på 

Hvervenmoen gir 

sannsynligvis 

kortere reisetid  

 

(++) 

½ kryss på 

Norderhov gir 

god forbindelse. 

 

 

 

 

(++) 

Som grønn korridor. 

 

 

 

 

 

 

(+++) 

Rød korridor. 

alternativ 3 og 7 

½ kryss på Rørvik  

gir forbindelse 

som i dag.  

 

 

 

 

Fullt kryss på 

Stein gir god 

forbindelse 

sammen med 

kryss på 

Hvervenmoen. Gir 

sannsynligvis 

Fullt kryss på 

Stein og ½ 

kryss på 

Norderhov gir 

god forbindelse, 

men ikke særlig 

bedre enn i dag. 

Som grønn korridor. 
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(0) 

kortere reisetid 

(++) 

 

(0/+) 

 

(+++) 

Rød og rosa korridor, 

øvrige alternativ 

½ kryss på Rørvik 

og 

fullt kryss på Vik 

gir god 

forbindelse. 

 

 

 

 

(++) 

Fullt kryss på Vik 

gir god 

forbindelse, med 

kryss på 

Hvervenmoen. Gir 

sannsynligvis 

kortere reisetid  

 

 

(++) 

 

½ kryss på 

Norderhov gir 

god forbindelse. 

 

 

 

 

 

(++) 

Dårligere på 

vegtrafikkstøy og 

nærføringsulemper. 

Vegsystemet vil ta stor 

plass, så det blir trangt 

i fortettingsområdet.  

God markedsføring av 

Vik for næring. Kan 

sees fra veien. 

(--) 

Gul korridor via Åsa ½ kryss på Rørvik 

eller rasteplassen, 

gir ikke særlige 

fordeler. 

 

 

(0) 

Kryss på Klekken 

øst for Norderhov 

og på 

Hvervenmoen gir 

ingen fordeler for 

Vik. 

(0/-) 

Kryss på 

Klekken øst for 

Norderhov gir 

ingen fordeler 

for Vik. 

 

(0/-) 

Som grønn korridor. 

 

 

 

 

 

(+++)  

 

Figur 5.2.3 Vurdering av varianter av ny E16 for fortetningsområdet Vik.  Langt bedre enn i dagens situasjon 

(+++), som i referansesituasjonen (0) og lang dårligere enn i dag (---). 

 

5.2.4 Rv 35 Hokksund – Jevnaker og Ringerikspakka 

Forbedring av denne vegruten gir svært liten gevinst for Vik uansett alternativ.  

5.2.5 Ringeriksbanen 

Ringeriksbanen via Kroksund er planlagt med holdeplass ved Sandvika, Økri, Vik, 

Hvervenmoen/Tolpinrud og Hønefoss.  Reisetid Oslo – Vik blir ca. 28 minutter 

For Ringeriksbanen via Åsa er det aktuelt med holdeplass på Sandvika, Bjørum/Økri, Sundvollen, 

Åsa og Hønengata og Hønefoss. Reisetid til Sundvollen blir omtrent som for Vik, men avstand fra 

Vik til holdeplassen (ca. 3km) vil gjøre tilbudet mindre attraktivt.   
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5.3 Fortetningsområdet Hønefoss i Ringerike kommune 

5.3.1 Sammendrag 

Fortetningsområdet i Hønefoss er såpass stort (5x3km) at området er avhengig av 

kollektivtrafikk, sykkel eller bil for intern transport.  Avklaring av stasjonsvalg for Ringeriksbanen 

vil være viktig med tanke på hvor det er mest attraktivt å plassere framtidig boligutbygging.  

 

Aktuell fortettings- og utbyggingsområder  

Hønefoss nord har anslått potensial for fortetting til 1 200 boliger og 60 000m2 næring. 

Hønefoss sentrum har en anslått potensial for fortetting til 1 850 boliger og 70 000m2 næring. 

Hønefoss sør har en anslått potensial for fortetting til 1 795 boliger og 139 000m2 næring. 

Hønefoss vest har en anslått potensial for fortetting til 1 485 boliger og 52 000m2 næring. 

Hvervenmoen har en anslått potensial for fortetting til 174 000m2 næring. 

Krakstadmarka har en anslått potensial for fortetting til 4 670 boliger. 

 

Hvis alt dette skulle 

bygges ut vil dette gi 

betydelige utfordringer 

med hensyn på 

gatenettet selv om 

kollektivtrafikk og kort 

gangavstand utnyttes 

maksimalt.  

 

 

Nytt vegnett 

 

Bymessige omgivelser 

gjør at området ligger 

godt til rette for 

kollektivtrafikk, sykkel 

og gangtrafikk.  Selv om 

dette tas med i 

betraktningen har 

hovedgatenettet liten 

kapasitet. Vi vil anse det 

som lite sannsynlig at all 

foreslått fortetting 

bygges ut. Det vil i så 

fall kreve betydelig 

investering i ny 

infrastruktur.  Vi vil 

anbefale at relevant 

fortetning i Hønefoss tas 

med i trafikkprognosen 

ved utvikling av 

Ringerikspakken. 

Området på 

Hvervenmoen vil kunne 

bygges ut når ny E16 er etablert.  Ny E16 med fullt kryss på Hvervenmoen anses bedre enn 

 

Skisse 5.3.1 Fortettingsområdet 
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grønn korridor med fullt kryss i Styggedalen.  Gul korridor via Åsa har lenger reisetid og dårligere 

tilknytning til områdene mot Vik enn øvrige alternativ.  

 
 

5.3.2 Referansesituasjonen og nye samferdselsprosjekt 

For sammenliknings skyld er referansesituasjonen er dagens vegnett satt til år 2012.  

Hovedgata gjennom Hønefoss har kapasitetsproblemer allerede i dag.  Fram til det nye 

samferdselstilbudet er etablert vil problemene med kø øke.   

 

Hvis nytt samferdselstilbud ikke etableres eller utsettes vesentlig i tid vil dette være svært 

negativt for utviklingen for Hønefoss og Ringerike kommune.  

 

 

Reisemiddel Reisemål Reisetid 2012  

uten kø 

Reisetid 2030 uten 

nytt samferdsels-

system 

Reisetid framtidig 

samferdselssystem 

( beste løsning) 

Biltrafikk inkl. 

buss 

Hønefoss sentrum Køproblemer i rush 

bl.a. Kongens gate og 

Hønengata 

Køproblemer i rush 

bl.a. Kongens gate 

og Hønengata 

Antatt noe bedre, 

men risiko for 

køproblemer 

avhengig av løsning. 

 Vik 12 minutter  Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid 

Omtrent som i dag. 

 Jevnaker  12  minutter  Omtrent som i dag. Omtrent som i dag. 

 Sandvika  42 minutter Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid 

Antatt 35 minutter 

med ny 4 felts veg.  

 Oslo  57 minutter utenom 

rush. 

ca. 1 ¼  time for 

buss (mye lenger tid i 

rushet for øvrig 

trafikk) 

Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid. 

50 minutter. Bra 

fram til Sandvika, 

men med 

køproblemer videre 

mot Oslo. Bedre for 

buss grunnet 

kollektivfelt. 

 Drammen 1 time (fv.285) 

1 time 15 minutter 

(rv. 35) 

Omtrent som i dag Omtrent som i dag. 

 Gardermoen 

(flyplass) 

1 time 04 minutter Omtrent som i dag 1 time  

Jernbane Sandvika Dårlig tilbud Omtrent som i dag 15-19 minutter  

 Oslo Dårlig tilbud (1 t og 

25 minutter) 

 Omtrent som i dag 27-31 minutter 

 

Figur 5.3.2 Typiske reisetider for trafikk mellom Hønefoss og utvalgte punkter på dagens samferdselsnett 

(kilde: Vis veg) og nytt/utbedret samferdselsnett. 
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5.3.3 Ringerikspakken 

Som utgangspunkt er derfor vedtatt alternativ 0+ fra kommundelplanen for hovedvegsystem i 

Hønefoss lagt til grunn, ev. supplert med ekstra bru over elva.   

 

Vedtatt alternativ 0+ 

Normalkrav fra Statens vegvesen forutsetter 4 kjørefelt for bygater med trafikk over 15 000 

kjt./døgn. Dette vil si at det mye av gatenettet er underdimensjonert allerede i dag (se tabell 

5.3.4). 

For hovedvegsystemet gjennom Hønefoss vil Osloveien fram til Kvernbergsund bru kunne utvides 

uten for store problemer, mens strekningen Kongens gate – Hønengata partivis vil by på større 

utfordringer med tanke på kapasitet på strekning og vegkryss. I tillegg kommer 

trafikkfordelingen ut på øvrig gatenett.    

 

 

Trafikk i sentrum 

I forbindelse med kommuneplan for nytt hovedvegsystem i Hønefoss ble det utført 

trafikkberegning i CUBE for årene 2007-2044.  I disse prognosene er utbyggingsplaner ned felt i 

kommuneplanen for Ringerike fram til 2020 lagt inn.  Fra 2020 til 2044 er det benyttet generell 

trafikkvekst fra Nasjonal transportplan for Buskerud.  Selv om noe av de fortettinger som nå er 

foreslått ligger inne i prognosen vil det foreslått utbygginger stort sett komme i tillegg.  

Hvis vi ser fram mot 2030 vil trafikken bli noe avlastet med ny rv. 35 mellom Nymoen og 

Jevnaker. Dette vil redusere trafikken gjennom Hønefoss  (se tabell 5.1) med anslagsvis 4 000 

kjt./døgn.  Mer nøyaktige beregninger vil komme i forbindelse med nærmere planlegging av dette 

prosjektet.    

 

Snitt Telling 2007 2007 2020 2044 

 

Tabell 5.3.4 Resultat fra trafikkprognoser for årsdøgntrafikk (Ådt) i sentrum. Fra rapport Norconsult, 

desember 2007  

 

Aktuell fortettings- og utbyggingsområder og kapasitet på sentrumsgatene 

 Hønefoss nord begrenset i syd av Gullagata har et anslått potensial for fortetting som vil 

gi nyskapt trafikk på opp mot 10 000 kjt./døgn ved normal trafikkgenerering.  

 Hønefoss sentrum har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp 

mot 10 000 kjt./døgn. 

 Hønefoss sør har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp mot  

10 000 kjt./døgn. 

 Hønefoss vest har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp mot  

11 000 kjt./døgn. 

 

Selv om vi antar en større kollektivandel vil dette kreve at kapasiteten økes i hovedgatenettet.  
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Vi vil anse det som lite sannsynlig at alt dette bygges ut, noe som i så fall vil kreve betydelige 

investeringer i ny infrastruktur.  Vi vil anbefale at relevant fortetning i Hønefoss tas med i 

trafikkprognosen ved utvikling av Ringerikspakken.    

 

Øvrige 

 Kragstadmarka har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på opp 

mot 18 000 kjt./døgn.  Utbygging av Krakstadmarka og særlig tilkoblingspunktet med 

Vesternbakken vil belaste hovedgatesystemet Hønengata – Kongens gate.  En utbygging 

med langt lavere utnyttelsesgrad er mest sannsynlig her. Hovedvegsystemet bør avklares 

før en foretar vesentlig utbygging i dette området.  Det bør også vurderes tiltak som 

gjennomgående samleveg Vesterngata - Hvervenmoen gjennom Krakstadmarka med 

tanke på kollektivtrafikk og trafikkfordeling.  Kragstadmarka ligger relativt langt fra 

sentrum å krever minimum en gangbru over elva for å få tilknytning til sentrum. 

 

 Hvervenmoen har et anslått potensial for fortetting som vil gi nyskapt trafikk på anslått 

4 500 kjt./døgn (avhengig av næringstype). Denne utbyggingen vil belaste sentrale gater 

i Hønefoss i mindre grad. 

 

5.3.4 E 16 Sandvika - Skaret – Hønefoss 

Ferdig utbygget vil reisetiden mot Sandvika og Oslo bli vesentlig redusert og 

kapasitetsproblemene fjernet.  På strekning Skaret – Hønefoss omfatter planprogrammet grønn, 

blå, rød, rosa og gul korridor.  

Grønn korridor som går via Kroksund vil ha tilknytning med dagens vegnett til Hønefoss med fullt 

planskilt kryss ved Helgelandsmoen og Styggedalen.  Øvrige korridorer har tilknytning med fullt 

planskilt kryss på Hvervenmoen.  Fullt kryss på Hvervenmoen er beste løsning for Hønefoss ut fra 

at vurdering av reisetid. Selv om det ikke er tilgjengelige trafikkprognoser forutsettes ny E16 

med 4 felt å ha reservekapasitet til ha kunne ta i mot en relativ stor økning av trafikken fra 

Hønefoss. Dette bør imidlertid testes i trafikkprognosene i prosessen med planleggingen av ny 

E16.  Ny E 16 via Åsa (gul korridor) medfører lenger reisetid og er mindre nyttig med tanke på 

tilknytning til omlandet enn øvrige alternativ.  

 

5.3.5 Rv 35 Hokksund – Jevnaker – Olimb 

Ferdig utbygget med veglenken Nymoen – Eggemoen – Jevnaker – Olimb vil rv. 35 framstå som 

attraktiv for reisende retning Jevnaker.  Dette vil medføre at flere som i dag kjører gjennom 

Hønefoss blir overført til dette vegsystemet.   I dag tar det 5 minutter kortere tid utenom rush fra 

Hvervenkastet til Jevnaker gjennom sentrum enn å kjøre E16 via Nymoen.  

Trafikkprognosene for ny rv. 35 er basert på Regional trafikkmodell der det allerede er lagt SSBs 

prognose for vekst. Ut fra denne vil ny veg mellom Nymoen og Jevnaker ha liten 

kapasitetsreserve i forhold til foreslått vegstandard.  

For det alternativet som er valgt vurdert som er ”Utbedring av dagens veg mot Hokksund” vil 

reisetiden ikke bli redusert, men heller forverret for alle trafikkantgrupper i høytrafikkperioder 

grunnet manglede kapasitet på delstrekninger.  Strekningen har imidlertid mindre betydning for 

fortetningsområdet Hønefoss. 

 

5.3.6 Ringeriksbanen 

Ny Ringeriksbane vil bringe Hønefoss betydelig nærmere Osloregionen med tanke på reisetid som 

blir ca. 30 minutter.  Med dobbeltspor og hyppige avganger vil det ligge til rette for en betydelig 
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vekst for Hønefoss.  Hvor stasjonen(e) for Ringeriksbanen vil ligge i Hønefoss er foreløpig uklart, 

men alternativ på/ved dagens stasjon eller nord for Tolpinrud peker seg ut.  Dagens 

stasjonsplassering er mer fordelaktig enn Tolpinrud med tanke på foreslått fortetting og målet 

om kort vei til stasjonen for flest mulig. 

 

5.4 Fortetningsområdet Nesbakken i Jevnaker kommune 

 

Sammendrag 

Jevnaker har de siste årene hatt er relativt svak befolkningsvekst.  Kommunen har i dag en 

underdekning på arbeidsplasser og en betydelig pendling i hovedsak mot nabokommunene 

Ringerike, Gran og Lunner og mot Oslo (totalt 1800 personer).  I tillegg pendler et betydelig 

antall inn til Jevnaker (800 personer) fra andre kommuner.  

Mange av disse vil ha glede av ny rv. 35. Ny veg til Eggemoen og videre til Nymoen vil gi fordeler 

for trafikk mot Ringerike.   I tillegg vil ny rv. 35 til Olimb gi noe kortere reisetid og bedre 

kjørekomfort retning Lunner og videre til Gardermoen.  Ny E 16 vil innkorte reisetiden mot 

Sandvika/Oslo og ny rv. 35 vil gi bedre kjørekomfort da fv. 241 via Klekken ikke lenger vil være 

tidsbesparende.    Ny Ringeriksbane kombinert med ny rv. 35 vil korte ned reisetiden mot 

Osloområdet til mer akseptabel pendleravstand.  

 

Nye samferdselstilbud vil gjøre Nesbakken mer 

attraktivt.  Med tanke på fortetting basert på 

pendling vil Nesbakken imidlertid konkurrere 

med flere tettsteder som ligger nærmere de 

store arbeidsmarkedene.       

 

Aktuell fortetting og nyskapt trafikk 

Nesbakken kan fortettes med opptil 1 000 

boliger og 23 000 m2 næring.  Dette vil 

medføre en nyskapt trafikk på rv. 35 på 

anslagsvis 4 000 kjt./døgn fordelt mot 

Hønefoss og Roa.    

 

Nytt vegnett 

Ny rv. 35 er foreslått med S5 vegstandard som 

er 2 felt med midtdeler. Ut fra trafikk-

prognosene i konseptvalgutredningen vil ny 

veg mellom Nymoen og Jevnaker har liten 

kapasitetsreserve i forhold til foreslått bygget 

vegstandard.  Ny veg retning Olimb vil mest 

sannsynlig ha brukbar kapasitet også med 

fortetting av Nesbakken.  

 

 
 

  

 

Skisse nr. 5.4.1 Foreslått fortettingsområde 

Nesbakken 
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5.4.1 Referansesituasjonen og nye samferdselsprosjekt 

For sammenliknings skyld er referansesituasjonen dagens vegnett satt til år 2012.  

 

 

Reisemiddel Reisemål Reisetid 2012  

uten kø 

Reisetid 2030 uten 

nytt 

samferdselssystem 

Reisetid framtidig 

samferdselssystem 

( beste løsning) 

Biltrafikk inkl. 

buss 

Hønefoss 12 minutter  Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid 

Omtrent som i dag. 

 Vik  25 minutter  Omtrent som i dag. Omtrent som i dag. 

 Sandvika  55 minutter Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid 

Antatt 47 minutter 

med ny 4 felts veg.  

 Oslo  1 time og 10 

minutter utenom 

rush via. fv 241 og E 

16 og 1 time og 

15minutter via. rv. 

35. 

Via rv. 4 Nittedal 1 

time og 21 minutter 

(kortere til Lillestrøm 

og Oslo øst).  

Køproblemer med 

uforutsigbar reisetid. 

1 time og 7 minutter 

og med bedre 

kjørekomfort fram til 

Sandvika med ny 4 

felt E 16 og ny rv. 

35, men med 

køproblemer videre 

mot Oslo. Bedre for 

buss grunnet 

kollektivfelt. 

 Nittedal 57 minutter Som i dag. 55 minutter, men 

med betydelig bedre 

kjørekomfort. 

 Drammen 1 time og  

12 minutter (fv.285) 

1 time og 28 

minutter (rv. 35) 

Omtrent som i dag Via. fv. 241 og fv. 

285 omtrent som i  

dag.   

Via ny veg Jevnaker 

– Nymoen betydelig 

bedre kjørekomfort 

 Gardermoen 

(flyplass) 

50 minutter Omtrent som i dag 47 minutter.  

Jernbane Sandvika Dårlig tilbud.  Dårlig tilbud. 15-19 minutter + 

15-25 minutter 

(bil/buss+ventetid) 

 Oslo Dårlig tilbud (1 t og 

25 minutter)+15 

minutter 

 Omtrent som i dag 27-31 minutter + 

15-25 minutter 

(bil/buss+ventetid) 

 

Figur 5.4.2 Typiske reisetider for trafikk mellom Nesbakken og utvalgte punkter på dagens samferdselsnett 

(kilde: Vis veg) og nytt/utbedret samferdselsnett. 
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5.4.2 Rv 35 Hokksund – Jevnaker – Olimb 

Ferdig utbygget med veglenken Nymoen – Eggemoen – Jevnaker – Olimb vil rv. 35 framstå som 

med attraktiv for reisende retning Jevnaker og på denne måten medføre at flere som i dag kjører 

gjennom Hønefoss blir overført til dette vegsystemet.  I tillegg vil reiseruten via ny rv. 35 ha 

samme kjøretid mot Sandvika som fv. 241 over Klekken, men med betydelig bedre kjørekomfort.  

 

For trafikk mellom Jevnaker og Hønefoss vil gamlevegen opp til Eggemoen være kortere enn å 

reise via ny forbindelse mellom Nymoen og Eggemoen.  

Trafikkprognosene for ny rv. 35 er basert på Regional trafikkmodell der det allerede er lagt SSBs 

prognose for vekst. Ut fra prognosen vil ny veg mellom Nymoen og Jevnaker har liten 

kapasitetsreserve i forhold til foreslått bygget vegstandard.  Ny veg retning Olimb vil mest 

sannsynlig ha brukbar kapasitet også med fortetting av Nesbakken.  

 

Ny veg mellom Jevnaker og Olimb vil betydelig bedre kjørekomfort og gi 2-3 minutter kortere 

reisetid mot Lunner, Nittedal og Gardermoen.  

 

5.4.3 Ringerikspakken 

Ringerikspakken vil ha positiv betydning for pendlere til Hønefoss sentrum.    For øvrige vil 

Ringerikspakken ha liten betydning slik den er definert i denne vurderingen.  

 

5.4.4 E 16 Sandvika - Skaret – Hønefoss 

Sammen med ny rv. 35 mellom Jevnaker og Nymoen vil ny E 16 framstå som et betydelig bedre 

alternativ for trafikk retning Oslo med tanke på tidsbruk og kjørekomfort.  For trafikk til/fra 

Jevnaker vil valg av korridor for ny E16 ha mindre betydning så lenge rv. 35 benyttes.   For 

trafikk via. fv. 241 over Klekken vil alternativ med god tilknytning i Norderhov komme best ut.   

 

5.4.5 Ringeriksbanen 

Reisetiden fra Jevnaker til Hønefoss stasjon er i dag 14 min, men i tillegg kommer tid til ev. 

parkering, gangtid og venting. Dette betyr allikevel at også Jevnaker vil ha gevinst av ny bane 

der Oslo kan nås på innen 45 minutter. Som transportmiddel til Oslo hovedflyplass vil reisetiden 

bli over 1 time. Bil eller buss på rv. 35 vil da sannsynligvis være raskere.   
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6. SAMFERDSEL OG REGIONAL UTVIKLING 

Utvikling av samferdselsløsninger, og særlig infrastrukturprosjekter, tillegges stor vekt i arbeid 

med regional utvikling av bosetning og næringsliv. Begrunnelsen er todelt:  

1) Man ønsker regionforstørring 

2) Man ønsker å redusere næringslivets transportkostnader 

 

6.1 Regionforstørring 

Teoriene om regionforstørring bygger på at man har en flerkjernet by- og tettstedstruktur, der 

bosetning og virksomheter er fordelt ulikt, blant annet avhengig av sentralitet (TØI 2010). 

Preferanser når det gjelder bosetning avhenger blant annet av hvilke arbeidstilbud som finnes 

innenfor en akseptabel reiseavstand, og preferanser for næringslokalisering avhenger blant annet 

av hvilket arbeidskrafttilbud som finnes tilgjengelig.  

 

Regionalt utviklingsarbeid på Østlandet bygger på en strategi der man ønsker å utvikle flere av 

kjernene i by- og tettstedstrukturen, slik at veksten kan omfordeles fra storbyområdet Oslo til 

andre steder. 

 

Den flerkjernede utviklingen forutsetter at hvert sted har en stor nok avstand til neste sted, så 

det ikke blir ”slukt” av dette, samtidig som det må være stort nok til å ha en egen utviklingskraft. 

Her ligger mye av utfordringen – hvis man bare utvikler transportinfrastruktur vil 

næringsetableringer komme i det eller de mest sentrale stedene, mens de mindre sentrale 

stedene bare vil utvikle seg til ”sovebyer”. En vellykket flerkjernestrategi vil derfor forutsette en 

overordnet ”arbeidsfordeling” der ikke bare bosetningen, men også næring, service, handel og 

kulturtilbud fordeles mellom stedene i strukturen. Samtidig må hvert sted utarbeide egne 

utviklingsstrategier – slik Ringeriksregionen er i ferd med nå. 

 

Miljøaspektet ved regionsforstørring er et diskusjonstema. Teorien bygger på at arbeidstakere 

skal kunne bosette seg fritt i forhold til lokalisering av arbeidssted innenfor et område som 

forstørres. Det kan lett hevdes at dette vil føre til økt transportomfang, og at utviklingen ikke er 

miljømessig bærekraftig. I regionsamarbeidene i blant annet Østlandsregionen og Vestregionen 

er man derfor klare på at jernbanen skal spille en viktig rolle i transportsystemene, slik at 

utviklingen kan gjøres bærekraftig. 

 

I forbindelse med den kjøpesenterstoppen som ble innført i 1999 utarbeidet fylkeskommunene 

fylkesdelplaner for handel, der senterstrukturen ble fastlagt. Basert på ulike kriterier ble byer og 

tettsteder tildelt en sentralitet i samsvar med tankegangen om en flerkjernet utvikling. I 

Buskerud ble tettstedene ordnet i fire nivåer, der Hønefoss sammen med Drammen og 

Kongsberg ble definert øverst som regionsenter. Vik ble plassert i tredje nivå som lokalsenter 

(Buskerud fylkeskommune 2003). Tilsvarende plan for Oppland plasserer Jevnaker i nivå 2 som 

kommunalt handelssenter, mens øverste nivå er de regionale handelssentrene Gjøvik, Otta, 

Fagernes, Raufoss og Gran. Planen viser også til fylkesplanen for 2000-2003, der aksen Brandbu 

– Roa – Jevnaker ble karakterisert som regionsenter for Hadelandsregionen. 

 

I samfunnsgeografien diskuteres imidlertid ofte ”funksjonelle regioner”, som inndeles på grunnlag 

av felles bo- og arbeidsmarked. I en slik inndeling (NIBR 2002) er Krødsherad regnet inn i 

Ringeriksregionen (med 11,4% av de yrkesaktive som pendler til de andre kommunene i 

regionen). Osloregionen består av 30 kommuner. Kommunene i Ringeriksregionen er ikke 

medregnet her, selv om de har rundt 10% innpendling til Oslo. Det samme gjelder mange av 

kommunene i Drammensregionen. Regionene er karakterisert ved sentralitet. Osloregionen har 
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sentralitet 3, Drammensregionen sentralitet 2, Ringeriksregionen sentralitet 1 og Hallingdal 

sentralitet 0. Systematiseringen viser at Ringeriksregionen (uten Krødsherad) er nært knyttet til 

Osloregionen. 

 

6.2 Næringslivets transportkostnader 

Næringslivets organisasjoner og politisk ledelse både nasjonalt og lokalt har reduksjon av 

transportkostnader som en viktig strategi for å oppnå næringsutvikling. Utbygging av 

infrastruktur ses på som et viktig virkemiddel.  

 

Det er klart at ulike bransjer og virksomheter er avhengige av transport i svært ulik grad og i 

svært ulike former. Man tenker gjerne på konkurranseforholdene overfor utenlandsk industri i 

denne sammenhengen. Her har man innført ”avstandskostnader” som et begrep for å synliggjøre 

de økte kostnadene norsk industri har i forhold til industri som ligger nærmere markedene. Det 

må understrekes at dette begrepet er viktig også i distriktspolitikken, der man er opptatt av å 

synliggjøre konkurranseforhold som varierer i ulike deler av landet. 

 

TØI har beregnet at vareleverende bedrifter, inkludert bygg og anlegg, har en transportkostnad 

som utgjør 7% av omsetningen (St.meld. nr 16 2008-2009). Så selv om denne andelen er 

høyere i Norge enn hos konkurrentene kan det stilles spørsmål ved om transportkostnaden utgjør 

en avgjørende hindring for næringslivet i Norge. Sjøtransport en viktig del av den 

grensekryssende transporten, mens over 40% også er innenriks vegtransport. Mye av den 

innenriks vegtransporten går over relativt korte avstander. 

 

Vegstandarden i Norge har vært pekt på som et like stort problem som selve transportdistansen. 

Lav standard gir dårlig forutsigbarhet for transportene, og noen transporter kan ikke 

gjennomføres i det hele tatt. Her er det snakk om økte kilometerkostnader på grunn av slitasje, 

dårlige kundeforhold på grunn av lav forutsigbarhet og at etableringer eller ordre uteblir fordi 

man ikke har transportinfrastruktur som er god nok. 

 

6.3 Andre sammenhenger 

Når man i lokal- og regionalpolitikken bruker mye krefter på å argumentere for å få 

infrastrukturinvesteringer i eget område begrunnes dette som nevnt med behovet for 

regionforstørring og å redusere næringslivets transportkostnader. Samtidig får det lokale og 

regionale næringslivet glede av de store anleggsinvesteringene som skal gjennomføres, ved at 

direkte eller indirekte leveranser til anlegget kjøpes i området. Denne økte omsetningen gir i seg 

selv grunnlag for flere arbeidsplasser. Med de store statlige investeringene 

samferdselsinfrastruktur representerer er dette en grunn i seg selv til å ønske seg disse. Nå skal 

riktignok store deler av investeringene nedbetales av brukerne, og mange av disse vil ha 

tilhørighet i området, men et stort veg- eller jernbaneprosjekt utgjør uansett en stor 

omsetningsmulighet i de områdene hvor de gjennomføres.
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