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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Plansystemet 
Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument, og består av en samfunnsdel 
og en arealdel. Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner 
videre grunnlaget for handlingsdelen, årlige budsjett og annet planarbeid. Kommuneplanens 
arealdel skal følge opp føringene i samfunnsdelen, og gjenspeiler prioriteringer og satsinger 
fra 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.  

1.2 Ringerike 
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 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 og effektiv 

arealdisponering. Denne kommuneplanen varsler en langsiktig satsing på befolkningsvekst – 
attraktive og helsefremmende lokalsamfunn (jf. Utviklingsprosjektet Ringerike 2020). Det er 
også lagt vekt på å spesifisere konkrete mål og peke ut satsingsområder for å få et mer 
handlingsretta dokument.  Samfunnsdelen behandler ikke tematisk de enkelte sektorene i 
kommunen. Dette skjer i handlingsplan, budsjett og sektorenes temaplaner.  
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2 RINGERIKE I 2014 
 
Ringerike er en stor kommune med nærmere 30 000 innbyggere, og et areal på 1552 km2. 
Ringerike har en sentral beliggenhet med nærhet til Oslo, Drammen og Gardermoen. Dette 
vises gjennom en forholdsvis høy ut- og innpendling. 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. Hønefoss har mange urbane kvaliteter og er i 
utvikling. Ringerike har store og verdifulle natur-, frilufts- og landbruksområder. Dette danner 
grunnlag for en levende landbruksnæring og et stort antall hytter.  

 
Figur 1 Folketall i Ringerike kommune 

 
Figuren over viser befolkningsutviklingen i Ringerike kommune i perioden 2000 til 2014. 
Befolkningsveksten har vært mellom 0,5 og 1 %. I år 2000 passerte vi 28 000 innbyggere, slik 
det var satt mål om i den første kommuneplanen i 1988! De siste åra har Ringerike ligget 
under landssnittet og under SSBs framskrivninger for middels nasjonal vekst. Ringerike har i 
denne perioden mista et betydelig antall arbeidsplasser.  

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

Figur 2 Befolkningsframskrivinger etter flere alternativ. Kilde: SSB 27.06.2014. 

Tabellen over viser befolkningsframskrivinger mot 2040, med alternativene middels og høy 
vekst. Her er det ikke tatt hensyn til eventuelle effekter av utbygging av E16 og 
Ringeriksbanen. 
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Figur 3 Befolkningssammensetning, kilde: KOSTRA.  

 

I forhold til sammenlignbare kommuner har Ringerike en befolkning med større andel eldre 
og færre i de yngste aldersklassene. 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. 
Befolkninga har et lavere utdanningsnivå og lavere gjennomsnittsinntekt. En rekke andre 
bykommuner som har vært basert på tradisjonell industri og primærnæring opplever det 
samme.  

 
Figur 4 Fordeling av arbeidsplasser  
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3 UTFORDRINGER OG MULIGHETER 

3.1 Økonomisk bærekraft 
Ringerike har i likhet med mange andre kommuner utfordringer med å tilpasse utgiftsnivået 
og tjenestetilbudet til de tilgjengelige rammene. Demografisk utvikling og statlige reformer 
og satsinger legger press på tjenesteproduksjonen. Økende avdragsbyrde reduserer 
kommunens handlingsrom og gjør økonomien sårbar. Ringerike har et behov for å skape 
økonomisk kontroll og handlingsrom. Dette er sentralt for å nå kommunens overordna mål. 
Økonomiske rammebetingelser er styrende for tjenestetilbudet kommunen kan levere til 
innbyggerne.  

3.2 Vekst 
Befolkningsvekst medfører både utfordringer og muligheter. Økt befolkning tilfører 
kommunen aktivitet, nye impulser og høyere skatter og inntekter, og bidrar til å skape 
omdømme som en attraktiv 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, betydelig høyere enn framskrivinger fra SSB viser. 
Målet med økt vekst er å få mulighetene til å utvikle en enda bedre kommune. 
Ringeriksregionen må synliggjøres som en naturlig vekstregion i Oslo-området. Det er en 
gjensidig avhengighet mellom vekst og samferdselsutbygging. Bedre forbindelser vil bidra til 
økt vekst, og økt vekst vil gjøre de planlagte samferdselsinvesteringene mer 
samfunnsøkonomisk lønnsomme.  

3.3 Ringeriksregionen og samferdsel 
Ringerike er en del av et regionalt bo- og arbeidsmarked. Ringeriksregionen har gode 
forutsetninger for å utvikle seg til et attraktivt samfunn for bolig- og næringsutvikling. Dette 
krever god samhandling i regionen. I åra framover blir det avgjørende at Ringeriksregionen 
utnytter disse mulighetene.  

Gode kommunikasjonsløsninger er nødvendig for å utnytte Ringeriksregionens potensial, og 
en forutsetning for å realisere vekstambisjonene. Ringeriksbanen og utbygging av E16 sør og 
øst er viktige i denne sammenheng. Disse prosjektene vil redusere avstand og reisetid til Oslo 
og Gardermoen kraftig. Dette vil øke regionens attraktivitet både når det gjelder bosted, 
bedrift og besøk.  
KVU (konseptvalgutredning) for transportsystemet i Hønefoss-området og ei eventuell 
Ringerikspakke vil kunne bidra til et miljøvennlig og effektivt transportsystem i Hønefoss-
området. Det prosjektutløsende behovet i KVU-en er formulert slik: 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. 
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3.4 Folkehelse 
Nytt lovverk med nasjonale forventninger og krav til økt fokus på folkehelse gjør det 
nødvendig med nye grep og prioriteringer. God helse innebærer evne til å mestre hverdagens 
utfordringer, og handler både om livskvalitet for den enkelte og god samfunnsøkonomi. 
Helsefremmende arbeid handler om å gjøre folk i stand til å bevare egen helse, og gir ofte 
gevinst flere år fram i tid. Helse skapes i lokalsamfunnet, der mennesker lever sine 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.  

Sammenligna med landsgjennomsnittet har Ringerike et lavt utdannings- og inntektsnivå, høy 
andel unge uføre og en relativt høy grad av sykelighet i befolkninga. Fokus på gode levekår 
og utjevning av sosiale helseforskjeller er derfor sentralt i kommunens arbeid. Barn og unge 
er en spesielt viktig målgruppe.  

I folkehelsemeldingen 2012-2030 (vedtatt i kommunestyret 21.02.2013) er det fastsatt tre 
visjoner for satsingsområdene som skal prioriteres i Ringerike:  
Motto:  Helse i alt vi gjør.  

Visjoner:  1. Ringerike – Best for barn.  

   2. Ringerike – Aktivitet for alle.  

  3. Ringerike – Folkehelsekommunen.  

3.5 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 bidrar til gjensidig læring.  

3.6 Attraktivitet 
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.                 

                                   Figur 6: Attraktivitetsmodellen,kilde: Telemarksforskning.  
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4 VISJON OG HOVEDMÅL – RINGERIKE I 2030 
 

Slagord:  
Visjon: Ringeriksregionen skal være blant landets 5 mest spennende vekstregioner. 

Gjennom samspill mellom private og offentlige aktører, samt frivillig sektor,  
skal Ringerike videreutvikles som en attraktiv bo- og næringskommune  

med stort mangfold og positiv identitet. 
 

Befolkningsvekst  Næringsutvikling By- og 
lokalsamfunnsutvikling 

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

Ringeriksregionen skal ha et 
variert, konkurransedyktig og 
omstillingsdyktig næringsliv. 

Hønefoss skal være en robust 
og attraktiv regionhovedstad.  
Videreutvikle attraktive og 
livskraftige lokalsamfunn. 

Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst. 
 
 

Opprettholde og videreutvikle 
næringsliv og arbeidsplasser 
basert på naturressurser i 
kommunen. 

Ringerike skal være et 
forbilde innen 
energieffektivisering, bruk av 
fornybare energikilder og 
reduksjon av 
klimagassutslipp. 

 Styrke kompetansenivået i 
Ringeriksregionen. 

Helse i alt vi gjør.  
Lavere psykisk og somatisk 
sykelighet i befolkningen. 

 

 

 
Figur 7. Målterminologi, kilde: Telemarksforskning.  
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4.1 Befolkningsvekst 
NÅ: 1. januar 2014 hadde Ringerike 29 624 innbyggere. Om lag 60 % bor i Hønefoss-
området, inkludert Heradsbygda og Haugsbygd. For å øke folketallet må vi påvirke 
flyttebalansen ved å øke tilflyttinga og/eller bremse utflyttinga.  

 Mål 1 Mål 2  Mål 3 
Mål Ringerike skal være en 

attraktiv bokommune, 
spesielt for ungdom  
og familier i 
etableringsfasen.  
 

Tilrettelegge for økt 
befolkningsvekst.  
 

Ringerike skal ha en 
bærekraftig vekst.  

Strategier 
 

Et variert boligtilbud. 
Med dette menes 
variasjon i boligområder, 
boligtype, størrelse, 
beliggenhet og pris.  

Befolkningsvekst skal 
skje i Hønefoss-området 
(70 %) og Haugsbygd, 
Heradsbygda, Hallingby, 
Nes i Ådal, Sokna og 
Ask/Tyristrand (30%).  
 

Fortette Hønefoss og øke 
boligandelen i sentrum.  
Sikre god tilgang på 
attraktive byggeområder i 
arealdelen.  
 

Kommunen skal bidra til 
utvikling av boligtilbud 
for ungdom og studenter. 

Kommunen skal ha 
beredskap for en 
gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst på ca. 
X %, og være forberedt 
på svingninger i 
boligbygging og vekst. 

Legge til rette for en jevn 
befolkningsvekst som 
motvirker en negativ 
utvikling av balansen 
mellom yrkesaktiv og 
omsorgstrengende 
befolkning. 

 Forutsigbar og effektiv 
plan- og 
byggesaksbehandling.   
 

 

 Holde høy utbyggings- 
og vedlikeholdstakt på 
veg, vann og avløp.   
 

 

 Vurdere kommunalt 
engasjement i større 
utbyggingsprosjekt. 
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4.2 Næringsutvikling 
NÅ: Ringerike er en kommune basert på arbeidsplasser innen industri, landbruk, handel, 
kontor og tjenesteyting. Ringerike har sterke tradisjoner som landbrukskommune, og har 
fortsatt et aktivt landbruk. Industrien er basert på råvarer som er i kommunen; grus, jord og 
skog. Ringerike er fylkets største jord- og skogkommune. Hønefoss har lange tradisjoner som 
handelsby for et stort omland. Ringerike er også en hyttekommune.  

Som en tradisjonell industrikommune har Ringerike vært gjennom en betydelig omstilling 
etter år 2000. Det har vært en nedgang i arbeidsplasser i tilknytning til forsvaret og en rekke 
industribedrifter. I Hønefoss-området er det ca. 11 700 arbeidsplasser. Høgskolen i Buskerud 
og Vestfold (HBV) er en stor ressurs for regionen.  

 Mål 1 Mål 2  Mål 3 
Mål Ringeriksregionen skal 

ha et variert, 
konkurransedyktig og 
omstillingsdyktig 
næringsliv.  

Opprettholde og 
videreutvikle næringsliv 
og arbeidsplasser basert 
på naturressurser i 
kommunen. 

Styrke 
kompetansenivået i 
Ringeriksregionen.  

Strategier 
 

Flere arbeidsplasser innen 
kunnskapsbaserte og 
tjenesteytende 
virksomheter. 
Tilrettelegging for 
etablering og 
videreutvikling av små og 
mellomstore bedrifter.  

Legge til rette for at 
landbruksnæringen i 
Ringerike opprettholdes 
for å sikre matproduksjon. 
Sikre jordbruksarealer som 
grunnlag for framtidig 
matproduksjon.  

Ringerike skal som 
vertskommune 
medvirke til utvikling 
av HBV og de 
videregående skolene.  
 

Hønefoss skal være en 
motor for 
næringsutvikling i 
regionen. 
 

Landets ledende 
skogindustrimiljø skal ha 
sitt sentrum i Ringerike.  

Øke samhandling 
mellom skole og 
næringsliv – for å bidra 
til rekruttering og 
innovasjon i 
næringslivet. 

Kommunen skal være en 
forutsigbar utviklingsaktør 
i samhandlingen med 
næringslivet. Forutsigbar 
og effektiv plan- og 
byggesaksbehandling.   

Reiselivet i regionen skal 
videreutvikle blant annet 
med utgangspunkt i 
historie, natur og kultur.   

Skape et etablerermiljø 
for å ivareta gode ideer.  
Kommunen skal 
opprette tverrfaglige 
team som møter 
initiativ fra innbyggere 
og lokalsamfunn. 

Virksomheter i Ringerike 
skal ta et miljø- og 
samfunnsansvar.  

 Opprettholde en 
pendlerbalanse. 

Satsing på 
næringsutvikling med 
utgangspunkt i 
eksisterende 
næringsområder.  

 Kommunen skal 
fokusere på 
lederkompetanse, og 
vedlikehold og 
utvikling av 
kompetanse gjennom 
gode lederteam.  
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4.3 By- og lokalsamfunnsutvikling  
NÅ: Ringerike har store arealer, og innbyggerne er fordelt på byen og de mange 
lokalsamfunna. Livskraftige lokalsamfunn er en forutsetning for at Hønefoss kan være en 
motor i samfunnsutviklinga og bidra til utvikling og vekst.  

 Mål 1 Mål 2  Mål 3 

Mål Hønefoss skal være en 
robust og attraktiv 
regionhovedstad.  
Videreutvikle 
attraktive og 
livskraftige 
lokalsamfunn.  

Ringerike skal være et 
forbilde innen 
energieffektivisering, 
bruk av fornybare 
energikilder og 
reduksjon av 
klimagassutslipp. 

Helse i alt vi gjør.  
Lavere psykisk og 
somatisk sykelighet i 
befolkninga.  

Strategier 
 

Hønefoss skal være en 
kompakt miljøby basert 
på bærekraftig utvikling. 
Hønefoss skal 
videreutvikles som et 
attraktivt sentrum med 
variert tilbud av 
opplevelser, handel, 
kontor, service, 
utdannings- og 
kulturtilbud. 

Økt bruk av fornybar 
energi i Ringerike og 
næringsutvikling 
innenfor bioenergi. 

Ringerike skal i 2020 
være blant landets 10 
fremste kommuner på 
målinger av kvalitet på 
barn og unges 
oppvekstmiljø. 

Reisetida til og fra Oslo-
området og Gardermoen 
skal reduseres, både på 
veg og bane. Ringerike 
skal samarbeide med 
nabokommunene og 
regionale myndigheter 
om felles innsats for 
gjennomføring av 
samferdselstiltak. 

Redusert utslipp fra 
transport.  
 
Redusert utslipp fra 
kommunens egen 
virksomhet. 

Ringerike skal i 2030 
ligge på topp 10 i Norge 
med over 50 % av 
markørene i 
folkehelseprofilen over 
landsgjennomsnittet. 

Ivareta og utvikle 
identitet og stedlig 
kultur, både i Ringerike 
som helhet og i det 
enkelte lokalsamfunn. 
Ringerike skal være et 
klart definert sted, både 
som kommune og 
region.  

Kommunen som pådriver 
og kunnskapsformidler.  
 
 
 

God kommunikasjon 
mellom kommunen og 
innbyggerne, for å styrke 
medvirkning i utforming 
av tjenestetilbud, og sikre 
at innbyggerne er godt 
informert om hva de kan 
forvente av kommunen og 
hva de selv må håndtere i 
hverdagen. 

 Kommunale anlegg skal 
planlegges og utvikles 
for sambruk mellom 
aktører og funksjoner. 

 Utvikle samspillskultur: 
Legge til rette for 
frivillighet, aktivitet, 
samhandlingsnettverk og 
gode møteplasser.  
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5 EFFEKTIV AREALDISPONERING 
 
Effektiv arealdisponering betyr at arealene forvaltes på en hensiktsmessig og realistisk måte. 
Mål og strategier i dette kapittelet bygger opp under hovedmålene i samfunnsdelen, og er 
førende for arealdelen. Gjeldende arealdel er utgangspunktet for utvikling av revidert arealdel.  

 Mål 1 Mål 2  Mål 3 
Mål By- og lokalsamfunns-

utvikling i Ringerike 
skal være preget av 
urban fortetting som 
tar hensyn til 
menneske og miljø. 

Ringerike skal gjennom 
arealplanlegging legge 
til rette for at 
befolkninga kan leve et 
aktivt liv.  
 

Ringerike skal bevare et 
rikt og variert landskap, 
natur- og kulturmiljø og 
legge til rette for idrett, 
friluftsliv og 
naturopplevelser.   

Strategier 
 

Arealdelen må sette 
langsiktige grenser for 
vekst rundt Hønefoss by. 
Tettstedene skal ha en 
klar avgrensning mot 
omkringliggende 
landbruksområder.   

Bynære friluftsområder 
skal sikres. Etablere en 
sammenhengende 
blågrønn struktur i 
Hønefoss, med 
møteplasser og 
forbindelser til 
omkringliggende 
friluftsområder.  

Det skal legges til rette for 
en balanse mellom 
byutvikling og vern og 
bruk av omkringliggende 
jord- og naturressurser.  
I Hønefoss-området må 
vern vurderes opp mot 
behovet for fortetting. 

Kommunen skal være 
forutsigbar og legge 
tydelige føringer for 
utbyggingsprosjekter. 
Herunder stille krav til 
klimatilpasning, 
utforming av bygg, 
uteområder, kvartaler og 
områder slik at de er 
trygge, estetiske og 
funksjonelle.  
Vurdere boligtyper og 
størrelser konkret ved 
behandling av de enkelte 
planer og prosjekter.  
Gi mulighet for større 
tomter jo lenger vekk fra 
sentrum en kommer. 
 

Grønn plakat for 
Hønefoss innarbeides i 
arealdelen. Dersom 
grøntstruktur brukes til 
en annen funksjon eller 
reguleres til annet 
formål, skal de erstattes 
med areal av tilsvarende 
funksjon, størrelse og 
kvalitet. Dette gjelder 
særlig områder som blir 
brukt av barn.   
Grønnstruktur skal 
legges til grunn for 
planer innen andre 
fagområder som klima, 
miljø, overvann og støy – 
hvor grønnstrukturen har 
betydning. 

Sikre kulturarv og 
naturmangfold.  
Opprettholde 
Markagrensa, ivareta 
større sammenhengende 
naturområder og bevare 
høyfjellsplatåene.  
Hindre nedbygging av 
matjord og strandarealer. 
Opprettholde 100-
metersbeltet langs vann og 
vassdrag og fortsette en 
bærekraftig forvaltning av 
vassdragene. Kommunen 
skal ha en restriktiv 
holdning til oppdeling av 
eiendommer og bygging i 
store sammenhengende 
LNF-områder.  

Kommunen skal være et 
forbilde når det gjelder 
rett lokalisering. 
Kommunens tjenester 
skal lokaliseres i 
områder man ønsker 
utvikling. 
 

Det skal legges til rette 
for en økt andel gående 
og syklende, og utvikles 
et sammenhengende 
gang- og sykkelnett som 
gir god tilgang til elv, 
vann og friluftsområder.  
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Redusere 
transportbehovet for 
næringsliv og 
privatpersoner. 
Arealbruk og transport 
skal ses i sammenheng. 
Framtidige Hønefoss 
stasjon skal utvikles som 
et knutepunkt med god 
tilgjengelighet og høy 
tetthet. 

   

Utvidelse av 
konsesjonsområdet for 
fjernvarme skal 
vurderes, og vil inngå i 
kommuneplan-
bestemmelsene.  

  

Parkeringsforskriften 
skal innarbeides i 
kommuneplan-
bestemmelsene. 
Parkering i Hønefoss 
sentrum bør være under 
bakken.  

  

 

 


