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FORORD 
 
Ringerike kommune har en intensjon om å legge til rette for befolkningsvekst. For å oppnå dette må det utvikles steder som skaper grobunn for 
bolyst, aktivitet og næringsutvikling.  
 
For å få et bedre kunnskapsgrunnlag har rådmannen v/ Areal- og byplankontoret kartlagt lokalsamfunn i Ringerike kommune. I tillegg har Norsk 
institutt for by- og regionforskning (NIBR) utarbeida et notat om befolkningsutvikling og bosettingsmønster i Ringerike (følger vedlagt). 
Sammen utgjør dette grunnlagsmateriale til bruk i strategisk planlegging i arbeidet med revisjon av kommuneplanen.  
 
Dokumentene tar utgangspunkt i 17 definerte områder i Ringerike kommune, og belyser blant annet følgende spørsmål: 

• Hva finnes av tilbud og tjenester i de ulike områdene i dag? 
• I hvilke område finnes flest bofaste? 
• Hvilke områder er mest attraktive for tilbakeflyttere og tilflyttere? 
• Er utdanningsnivået ulikt i de ulike områdene? 

 
 
 
 
Hønefoss 31. januar 2013 
 
 
Wenche Grinderud 
Rådmann 
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1. INNLEDNING 
 
a. Konklusjon 
Ut fra kartlegginga i dette dokumentet, samt notat fra NIBR 
foreslår rådmannen 7 områder som prioriteres for utvikling og 
vekst: Hønefoss sentrum, Haugsbygd, Heradsbygda, Tyristrand, 
Sokna, Hallingby og Nes i Ådal. 
 
b. Bakgrunn for utredningene 
I forbindelse med kommuneplanrevisjonen ble det i 2009 satt ned 
fire politiske arbeidsgrupper. En av gruppene skulle se på ulike tema 
innen distriktsutvikling. Arbeidsgruppa ønska å ta fatt i 
strategier/problemstillinger knytta til utvikling av livskraftige 
lokalsamfunn i Ringerike.  
 
For å kunne si noe konkret om bosetting og næringsutvikling i 
bygdene og tettstedene på Ringerike var det behov for å øke 
kunnskapsgrunnlaget, og det ble derfor satt i gang et 
utredningsarbeid. I 2010 engasjerte kommunen Norsk institutt for 
by- og regionplanlegging (NIBR) for å se på flyttemønsteret og 
utdanningsnivået for ti årskull (40-49 år) i Ringerike. I tillegg har 
rådmannen gjennomført en kartlegging som presenteres i dette 
dokumentet.   
 
c. Livskraftige lokalsamfunn 
Fysiske og sosiale kvaliteter ved sted og miljø er viktige flyttemotiv. 
For å oppnå befolkningsvekst må det utvikles steder som skaper 
grobunn for bolyst, aktivitet og næringsutvikling. Livskraftige 
lokalsamfunn kan defineres som steder med godt kulturtilbud, 
sosiale møteplasser, universell utforming og godt fungerende 
næringsliv. Aktiv innsats overfor tilflyttere er viktig for å styrke 
steders attraktivitet. 

d. Ringerike 
Ringerike er en kommune med store arealer, hvor befolkningen er 
fordelt på byen Hønefoss, de mange tettstedene og bygdene i 
kommunen. Dette utbyggingsmønsteret er en viktig kvalitet ved en 
kommune av Ringerike størrelse. Opprettholdelse og ikke minst 
videreutvikling av lokalsamfunn i tettsteder og bygder er derfor 
viktige element i planlegginga. For at det skal kunne legges til rette 
for bosetting og utvikling i Ringerike er det viktig at det tas grep for 
å sikre en god og bærekraftig utvikling i kommunen. 
 
e. Kommuneplan 
Visjonen i gjeldende kommuneplan er: Ringerike – et bedre sted å 

være. For å oppfylle visjonen er det viktig at lokalsamfunn utvikles 
slik at de skaper grobunn for bolyst og aktivitet. Det er en overordna 
målsetting i kommuneplanen at det skal legges vekt på bymessig 
fortetting og utvikling i Hønefoss, og at nye utbyggingsområder til 
bolig- og næringsformål primært skal lokaliseres til eksisterende 
tettstedsområder. Bakgrunnen for dette er at Ringerike ønsker å 
styrke de kvalitetene som tettstedene og byen har i dag. Det er 
ønskelig at Ringerike skal framstå som en attraktiv kommune for de 
som ønsker å bo i kommunen og for etablering av arbeidsplasser. 
 
f. Nasjonale forventninger 
By- og tettstedsutvikling er et eget tema i Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging (vedtatt 24.06.11). Regjeringa 
forventer blant annet at By- og tettstedskommuner vektlegger 

fortetting og transformasjon i sentrum og rundt 

kollektivknutepunkter og bidrar til å forhindre byspredning.  
Attraktive byer og tettsteder tiltrekker seg næringsaktivitet og skaper 
økonomisk vekst. Byspredning fører til økt transportbehov og 
avhengighet av bil, samtidig som grunnlaget for å reise kollektivt, 
sykle og gå svekkes.  
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g. Boligstruktur - tett og spredt  
Stedsutvikling kan bidra til reduserte klimagassutslipp og bedre 
klimatilpasning. Dette innebærer å styrke sentrum, utnytte arealene 
bedre, legge til rette for gang-, sykkel- og kollektivtransport. Ved å 
implementere klimautfordringene i stedsutviklingsarbeid vil også 
kommunen få en arena for å drøfte klimautfordringene med 
innbyggerne og skape en miljødugnad.  
 
Resultater fra studier om arealstruktur og transportmiddelvalg viser 
at bosatte i sentrumsområder har kortere reiser og lavere bilandel. 
Anbefalingen har derfor vært en tett arealutbygging i tilknytning til 
eksisterende sentra. Det motsatte er spredt boligutvikling, som er en 
utbyggingsstrategi som kjennetegnes med lav tetthet, høy bilandel og 
ineffektiv bruk av areal.  
 
For folk flest vil det være en fordel å kunne gå eller sykle til 
barnehage, skole og idrettsanlegg. I tillegg til at det gir en 
miljøgevinst vil også bevegelse og mosjon styrke folkehelsen. Når 
det gjelder avstand til butikker, kafeer og kulturtilbud har trolig 
avstand mindre betydning for den enkelte, men nærhet til 
dagligvarebutikk er en fordel.  
 
Det er en klar sammenheng mellom reiseavstand og reisemåte. I en 
studie fra TØI i 2003 fremgår det at bilbruken dobles dersom 
avstanden til reisemål blir lengre enn 0,5 km. Bruken av kollektivt/ 
bil har også en sammenheng med kollektivtilbudet. Gang- og 
sykkelturer avtar med økende avstand. Sykkelandelen ligger på ca. 
5-7 prosent av reisene innenfor 5 km. På kollektivreiser over 4 km 
utgjør andelene kollektivreiser 10 %. Det er verdt å merke seg at selv 
på korte avstander er det høye bilandeler. På reiser som er 500 meter 
eller kortere bruker 1 av 5 bilen. Ut fra statistikken bør det være et 

stort potensial for å øke andelen gående og syklende.  
 
I dag bor tre av fire nordmenn i by eller tettsted. Andelen er økende, 
og dette skaper behov for areal til boliger, service og infrastruktur. 
Grønnstrukturen er derfor under et sterkt utbyggingspress. Høy 
tetthet i boligplanlegging er ikke uforenelig med god livskvalitet. 
Imidlertid stiller det større krav til god utforming av boligområdene. 
Dersom det er lite plass på den enkelte eiendom er det viktig at 
utearealene er attraktive. Tetthet gir bl.a. kortere reiseavstander og 
bedre marked for private og offentlige tjenester.  
 
Det er viktig å kunne tilby et differensiert boligtilbud. Et godt 
boligområde bør ha boliger tilpasset ulike alders- og 
befolkningsgrupper. For mange kan det være viktig å ha anledning 
til å bo i samme område ved f.eks. alderdom eller skilsmisse. Det er 
viktig at boligområdene lokaliseres riktig, og rett lokalisering i 
forhold til arbeidsplasser, handel og kultur betyr mye for om et 
boligområde er attraktivt.  
 
h. NIBRs notat 
Notatet fra NIBR inneholder statistisk materiale om 
befolkningsutvikling og bosettingsmønster med kommentarer. 
Statistikk er presentert i tabellform med kommentarer som viser 
hovedtrekk og detaljtrekk. I tillegg har NIBR skrevet noen 
tilleggskommentarer vedrørende strategiske tilnærminger til 
tematikken befolkningsutvikling, bosettingsmønster og attraktivitet.  
 
Metode 
NIBRs metode er en livsløpsanalyse som består i at de følger ti 
årskull fra de var 15 år til de nå er i alderen 40-49 år. Analysen 
baserer seg på et utvalg av befolkningen, de 10 årskullene som 
erfaringsmessig er ferdige med etableringsfasen (født i perioden 
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1960-69). For rekrutteringsformål er det dagens 30-40 åringer 
kommunen bør ha som målgruppe, sammen med unge voksne i 
slutten av 20-åra. NIBRs data om tilflytting, fraflytting og 
videreflytting gir et bilde av tiltrekningskraft.  
 
Begreper 
En avgjørende ressurs for å utvikle livskraftige lokalsamfunn er 
humankapitalen, dvs. folkene som bor der. NIBR deler befolkningen 
inn i følgende kategorier:  
Bofaste De som har bodd på Ringerike helt siden de var 

15 år 
Tilbakeflyttere De som opprinnelig er fra Ringerike (bodde der 

som 15-åringer), nå flyttet tilbake 
Tilflyttere De som er vokst opp et annet sted (bodde et annet 

sted som 15-åringer), og har nå bosatt seg på 
Ringerike 

Dagens 

befolkning 

Består da av de bofaste + de tilbakeflyttede + 
tilflytterne 

Fraflyttere De som opprinnelig er fra Ringerike (bodde der 
som 15-åringer), nå bosatt andre steder 

Videreflyttere De som i perioden fra de var 15 og frem til de nå 
er i alderen 40-49 år har kommet flyttende til 
Ringerike, men som så har flyttet videre til et 
annet sted 

 
Oppsummert  

- Dagens befolkning i Ringerike består av litt over halvparten 
opprinnelige ringerikinger.  

- 45 % er tilflyttere. Relativt sett er flest tilflyttere opprinnelig 
fra nabokommunene Hole og Jevnaker, og fra Osloregionen 
(inkludert Asker og Bærum). 

- De fleste tilflyttere og tilbakeflyttere (2/3) bosetter seg i 
Hønefoss og de bynære områdene (Hønefoss sentrum, 
Heradsbygda, Haugsbygd og Eggemoen/Hensmoen).  

- Det er en større andel menn enn kvinner som har høyeste 
utdanning. Samtidig er andelen med laveste utdanning større 
blant menn enn kvinner. Kvinner har i større grad enn menn 
tatt kort høyere utdanning. Disse hovedtrekkene er vanlige. 
Tilbakeflytterne og tilflytterne har høyest utdanning.  

- Rundt 40 % av de som bodde i Ringerike som 15-åringer er 
nå bosatt andre steder. Rangert etter antall er det 
Osloregionen/østlandet som har flest bosatte ringerikinger.  
 

NIBRs tilleggskommentarer til tematikken befolkningsutvikling, 
bosettingsmønster og attraktivitet:   

- Sentrum-periferi-perspektivet: Konfliktdebatter som følger 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 attraktivt, og en må 
velge å satse noen steder.  

- Ringerikes situasjon og muligheter: I ulike sammenhenger 
framheves viktigheten av å styrke Ringeriksregionens 
posisjon i hovedstadsområdet. 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 
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tettsteder for framtidig boligutbygging innebærer å utvikle 
områder som allerede fungerer som egne 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. 
Utfordringene knytta til befolkningsutvikling og 
bosettingsmønster handler altså både om boligkvaliteter og 
stedskvaliteter.   
 

i. Metode for kartlegging 
Rådmannen ved Areal- og byplankontoret har delt kommunen inn i 
17 geografiske områder ved hjelp av grunnkretser. NIBR har i sitt 
arbeid nyttet de samme områdene. Videre er det definert et 
sentrumspunkt i hvert av områdene.  
 
Videre i kapittel 2 og 3 følger en oppsummering av hva som finnes i 
de 17 områdene, hvilke funksjoner og tjenester som tilbys. 
Kartlegginga er gjennomført våren 2011, og det tas forbehold om at 
oversikten ikke er komplett samt at det kan være skjedd endringer 
etter 2011. 
 
For de områdene som inneholder flest funksjoner og tjenester er det 
utarbeida kart som viser hvor langt man kommer ved 5, 10, 15 og 20 
minutters gange fra sentrumspunktet (gangtid på 6 km/t). Videre er 
det viktig at man finner en konkret avgrensning av Hønefoss 
sentrum, Hønefoss by og en ytre avgrensning i de ulike områdene.  
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2. RINGERIKE I OMRÅDER 
a. Kart som viser inndelingen av de 17 områdene  

 
Grønne/tynne streker = grunnkretsgrenser 
Røde/tykke streker = områdene 

 
b. Oversikt over definerte sentrumspunkter 

Område: Sentrumspunkt: 

1. Nes i Ådal Butikken 

2. Viker Kirka 

3. Østre Ådal Buttingsrud camping 

4. Ringmoen Gamle Ringmoen skole 

5. Hallingby Butikken 

6. Sokna Rustad Cafè 

7. Eggemoen/ Hensmoen Tidl. butikk på Hensmoen 

8. Veme Bensinstasjonen 

9. Heradsbygda Helgerud skole 

10. Åsbygda Gamle Åsbygda skole 

11. Hønefoss sentrum Søndre torv 

12. Haugsbygd Vang skole 

13. Norderhov Norderhov kirke 

14. Ask Strande skole 

15. Tyristrand Herredshuset 

16. Nakkerud Undergangen 

17. Åsa Vegård skole 
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c. Områdene; grunnkretser og antall innbyggere 
 
Tettsted Grunnkrets navn Grunnkrets nummer Antall innbyggere (2011) 

Nes i Ådal Østre Nes 905 146 

  Vestre Nes 906 263 

  Lindelia 907 32 

Viker Viker 902 158 

Østre Ådal Skagnes 904 84 

  Nyhus 903 117 

Ringmoen Flaskerud 901 225 

Hallingby Somdalen 802 220 

  Hallingby 805 1046 

  Semmen 804 174 

  Skollerud 801 265 

Veme Heggen 502 381 

  Borglund 501 330 

Sokna Strømsodd 702 157 

  Kirkemoen 704 885 

  Aker 703 142 

  Havik 701 35 

  Tranby 705 149 

Nakkerud Stigsrud 601 268 

  Nakkerud 602 402 

Tyristrand Pjåkerud 603 240 

  Tyristrand 604 1308 

Ask Stranden 504 658 

  Busund 509 61 

  Sandaker 503 38 

Heradsbygda Veien 2 508 83 
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  Heradsbygda 511 2058 

  Ve 510 495 

Eggemoen/Hensmoen Hen 803 481 

  Vågård 205 374 

  Ullerål 1 204 424 

  Viul 306 314 

  Hval 304 395 

  Follum 512 846 

Hønefoss sentrum Ullerål 3 207 796 

  Ullerål 2 203 962 

  Vestern 302 495 

  Ullerål 4 206 1403 

  Hengsle 201 309 

  Veien 1 507 785 

  Høyby 506 562 

  Øvre Eikli 505 1050 

  Nedre Eikli 401 748 

  Arnegård 402 498 

  Sydsiden 1 101 528 

  Sydsiden 2 102 283 

  Sydsiden 3 103 520 

  Vesterntangen 106 644 

  Nordsiden 2 105 654 

  Nordsiden 1 104 528 

Norderhov Norderhov 403 1140 

Åsbygda Åsbygda 301 523 

Haugsbygd Øvre Haug 305 2299 

  Nedre Haug 303 355 

Åsa Vegård 404 575 
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d. Samleskjema med oversikt over områder og tjenester  
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3. OMRÅDENE 
 
1. Nes i Ådal 
 
Antall innbyggere:  441  
Sentrumspunkt:  Butikken, Coop marked Nes i Ådal 
 
a.Oppsummering 
Nes i Ådal er et etablert tettsted med mange vesentlige tjenester som 
matbutikk, legekontor, bensinstasjon, veikro, frisør, skole, barnehage og 
kirke. På Nes får man stort sett det man trenger i det daglige. Det er viktig å 
opprettholde, og om mulig utvikle Nes til et enda mer livskraftig 
lokalsamfunn. Dette både for å bygge under det som allerede finnes, men 
også for å opprettholde de varer og tjenester som finnes på stedet, da 
avstanden til Hallingby (nærmeste matbutikk i Ringerike kommune) er 41 
km, og avstanden til Hønefoss sentrum er 55 km. 
 
b.Utdrag fra NIBRs rapport 
45 % bofaste, 12 % tilbakeflyttere og 43 % tilflyttere.  
Om lag 2/3 av tilflytterne til Ringerike bor i Hønefoss by eller i relativt kort 
avstand til byen. Tilbakeflytterindeksen viser at Nes i Ådal har svakest drag 
på tilbakeflyttere. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d.Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Coop marked Nes i Ådal 
 

3524 Nes i Ådal 0 Post i butikk 

Bensinstasjon X Shell/7-eleven Nes 
 

3524 Nes i Ådal 600  

Frisør X Evas salong 
 

3524 Nes i Ådal 60  

Apotek/apotekutsalg   
 

   

Posten/post i butikk X Nes i Ådal post i butikk 
 

3524 Nes i Ådal 0 Post i butikk 

Industri 
 

X TGC Harnessing 
 

3524 Nes i Ådal 1400 Produksjon og design av harness og 
kabelsystemer. Ca. 30 ansatte.  

Barneskole X Nes skole 
 

3524 Nes i Ådal 300 Fådelt 1-10 skole.  
SFO for 1-7 trinn.  

Ungdomsskole X Nes skole 
 

3524 Nes i Ådal 300 Fådelt 1-10 skole.  

Videregående skole   
 

   

Høgskole   
 

   

Barnehage X Nes barnehage 
 

3524 Nes i Ådal 300 18 plasser.  

Eldreboliger  X Nes omsorgssenter 
 

Furusletta 1 
3524 Nes i Ådal 

250  Nes omsorgssenter omfatter:  
Institusjon, hjemmebaserte 
tjenester, Nes legekontor, Nes 
fysioterapi og Nes 
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tannhelsetjeneste.  
Lege X Nes omsorgssenter 

 
Furusletta 1 
3524 Nes i Ådal 

250  1 lege 

Tannlege X Nes omsorgssenter Furusletta 1 
3524 Nes i Ådal 

250 Ambulerende tannlege, åpent 1 dag 
per uke.  

Helsestasjon   
 

   

Annen næring X Viking 
 
By the way 
 
Valdresporten kro og motell 
 
Postomfordeling 

 350 
 

600 
 

2700 
 

100 

Redningstjeneste 
 
Veikro 
 
Overnatting og spisested.  
 
For Bjoneroa, Hedalen, Nes og 
deler av Ådalen. 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Valdresekspressen – inntil 6 daglige avganger i tillegg til skolebuss.  
Gang/sykkelvegmuligheter Ca. 500 m. gangvei i sentrum.  
Vann og avløp Noe kommunalt i sentrum.  
Fjernvarme  
Bredbånd fiber Ja 
Badeplass Sentrumsnær badeplass ved Sperillen, sandstrand.  
Kirke/gravplass Nes kirke, fra 1860. 200 m. fra sentrumspunkt.  
Byggeklare tomter ? 
Annet 
 

Omsorgsboliger 
Gjenvinningsstasjon  
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2. Viker 
 
Antall innbyggere:  158 
Sentrumspunkt:  Viker kirke 
 
a. Oppsummering 
Viker er et lite sted med få tilbud og tjenester. Kirka et definert som et sentrumspunkt, men det er ingen ”sentrumsdannelse” i Viker. Det er lite 
grunnlag å bygge (videre) på for å utvikle et større og mer livskraftig lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
47 % bofaste, 12 % tilbakeflyttere og 41 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole      
Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage      
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Eldreboliger      Hallingby nærmeste 
Lege     Hallingby nærmeste 
Tannlege     Hallingby nærmeste 
Helsestasjon     Hallingby nærmeste 
Annen næring X Hytteservicebedrifter i tilknytning til 

de ulike byggeområdene på Vikerfjell 
Skallerud hytteservice 
Ådal Båtstøperi 
Smådrift skogservice – 
skogsentreprenør 
Studio Park1Hage – hageplanlegging 
Vikerfjell fisk 
Eilo tre – tretak 
Terje Kildal - tømmertransport 

www.vikerfjell.no 
 
 
 

  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Linje 233: Hønefoss Elsrud. På skoledager og ukedagene (unntagen lørdag og søndag) er det tre avganger. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke egen G/S-veg 
Vann og avløp Privat 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Nei.  

Deler av Viker har bredbånd per fastlinje. Grensa går fra Viker til og med Vikseter.  
Badeplass Gunnbjørrud og tjernet nedenfor dette. Er også et fint turområde (kanskje ikke så tilgjengelig) 

Sandviksstranda (parkeringsavgift, Ringerike Caravanklubb) 
Elsrudstranda (halvåpen) litt vanskelig tilgjengelighet 
Odestranda (Avkjøring like ved Tossevika) 

Kirke/gravplass Viker kirke 
Byggeklare tomter Ingen byggeområder for bolig. 

Kommunedelplan for Ådalsfjella: Ca. 240 hyttetomter. 
Annet  
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3. Østre Ådal 
 
Antall innbyggere:  201 
Sentrumspunkt:  Buttingsrud camping 
 
a. Oppsummering 
Østre Ådal er et lite sted med få tilbud og tjenester. Buttingsrud camping et definert som et sentrumspunkt, men det er ingen ”sentrumsdannelse” 
i tettstedet Østre Ådal, men campingplassen er for så vidt et sted med aktivitet og en konsentrasjon av mennesker. Det er lite grunnlag å bygge 
(videre) på for å utvikle et større og mer livskraftig lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
42 % bofaste, 14 % tilbakeflyttere og 44 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole     Kretsen 904 Skagnes 

sokner til Nes skole,  
mens 903 Nyhus sokner 
til Hallingby.  
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Ungdomsskole     “ 
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Buttingsrud camping 

 
Sperillen Camping 
www.sperillencamp.no 
 
Villfisken 
www.villfisken.no 

3525 Hallingby 
 
Skagnes, 3524 Nes i Ådal 
 
 
Renna, 3525 Hallingby 

0 
 

7500 
 
 

5000 

Camping med 
kiosk/butikk.  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Valdresekspressen – inntil 6 daglige avganger, i tillegg til skolebuss.  
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke utbygd gang- sykkelveg.  
Vann og avløp  
Fjernvarme  
Bredbånd fiber  
Badeplass Sandstrand på Buttingsrud camping med flytebrygge og stupebrett.  

Finsand 
Kirke/gravplass Nei, sokner til Viker kirke.  

Prestegård med kirkekontorer ligger i Østre Ådal.  
Byggeklare tomter  
Annet  
 
Kommentarer: 904 Skagnes kunne kanskje hørt til Nes, og 903 Nyhus til Ringmoen / Hallingby. Skolekretsen går mellom Skagnes og Nyhus.  
Evt. følge kirkesoknet Viker: inkluderer Østre Ådal, Viker og Ringmoen (etter vår inndeling). 
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4. Ringmoen 
 
Antall innbyggere:  225 
Sentrumspunkt:  Gamle Ringmoen skole 
 
a. Oppsummering 
Ringmoen er et lite sted med få tilbud og tjenester. Gamle Ringmoen skole et definert som sentrumspunkt. Da skolen var i bruk, var dette et 
naturlig sentrum/ møteplass. Skolen ble lagt ned i 2009 og stedet har mistet sin funksjon som møteplass. Mange tenker nok fortsatt på skolen som 
et slags sentrum. Det er for øvrig lite grunnlag å bygge (videre) på for å utvikle et større og mer livskraftig lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
43 % bofaste, 20 % tilbakeflyttere og 37 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole     Ringmoen skole ble lagt 

ned i 2009 og elevene 
overført til Hallingby 
skole 
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Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Ringerike Golfklubb 

v/Fjøsviken 
PITOM Termografi 

www.ringerikegk.no 
http://www.pitermografi.no/ 
 
 

  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Linje 233: Hønefoss - Elsrud. På skoledager og ukedagene (unntagen lørdag og søndag) er det tre avganger. 

Valdresekspressen: Ca 7 avganger i ukedagene 6 avganger på lørdag og søndag. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke G/S-veg 
Vann og avløp Eget vannverk med inntak i Ringmovika. Offentlig avløp, med gråvannsanlegg (under deler av det som er golfbane) 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Nei 
Badeplass Ringmovika (blitt litt mindre brukt etter at kommunen satte opp bom for å verne om vanninntak) 

Hadde planer om å lage brygge og badeanlegg i Sandvika ved Steinkarsodden og planer om å lage tursti langs elva 
(Ringmoen vel og Ringerike golfklubb i 2004). Finnes ikke båtutsettingsplass i området. 

Kirke/gravplass Nei 
Byggeklare tomter Nei 

 
Annet 
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5. Hallingby 
 
Antall innbyggere:  1705 
Sentrumspunkt:  Coop Matbutikk 
 
a. Oppsummering 
Hallingby er et etablert tettsted med mange vesentlige tjenester som 
matbutikk, lege/ helsestasjon, bensinstasjon, veikro, frisør, skole, 
barnehage og kirke. På Hallingby får man stort sett det man trenger i det 
daglige. Det er viktig å opprettholde, og om mulig utvikle Hallingby til et 
enda mer livskraftig lokalsamfunn.  
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
52 % bofaste, 14 % tilbakeflyttere og 34 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk 
X Coop Marked 

Hvalsbruveien 2 
3525 Hallingby 

0 Definert som sentrum 

Bensinstasjon 
X Hydro Texaco 

Moseveien 5 
3525 Hallingby 

1000  

Frisør 
X SAXA frisør Gamle Ådalsvei 4 70 

Kun nærmeste frisør er tatt 
med. Det er minimum 3 
andre frisører i området 

Apotek/apotekutsalg 
X 

 
Coop Marked 
 

Hvalsbruveien 2 
3525 Hallingby 

0 Apotek i butikk 

Posten/post i butikk 
X 

 
Coop Marked 
 

Hvalsbruveien 2 
3525 Hallingby 

0 Post i butikk 

Industri 
 

    Nei 

Barneskole 
X 

 
Hallingby Skole 
 

3525 Hallingby 300  

Ungdomsskole 
X 

 
Hallingby Skole 
 

3525 Hallingby 200  

Videregående skole     Nei 
Høgskole 

 
 
 

  Nei 

Barnehage 
X 

 
Hallingby Barnehage 

 
3525 Hallingby  

100  
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Hompetitten 
familiebarnehage 

Røsslyngveien 18, 3525 
Hallingby 

Eldreboliger  
X 

 
 
 

Dølerudveien 17 
og 
Hvalsbruveien 9 

450 
og 
150 

 

Lege 
X 

 
Hallingby Helsestasjon 

Hvalsbruveien 14 
3525 Hallingby 

70  

Tannlege 
X 

 
Hallingby Tannklinikk 

Hvalsbruveien 14 
3525 Hallingby 

70  

Helsestasjon 
X 

 
Hallingby Helsestasjon 

Hvalsbruveien 14 
3525 Hallingby 

70  

Annen næring 
X 

 
Veikro m.fl 
 

Ådalsveien 153 
3525 Hallingby 

750 
Her er også bilverksted og 
dekkutsalg 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Det er busstopp i begge retninger ca. 200m fra sentrumspunktet langs E16. Det er videre busstopp ved ny undergang 

og ved bensinstasjonen. 
Gang/sykkelvegmuligheter Mangler trygg gangvei/fortau langs Gamle Ådalsvei. 
Vann og avløp Kommunalt vann og avløp. 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Ja. Tilbyder ukjent. 
Badeplass Ja i elva ca 500m fra sentrumspunktet og 250m fra skolene. 
Kirke/gravplass Vest for sentrumspunkt mot elva ca 500m. 
Byggeklare tomter 1 stk 

 
Annet  
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6. Sokna  
 
Antall innbyggere:  1368 
Sentrumspunkt:  Rustad kafé 
 
a. Oppsummering 
Sokna er et etablert tettsted med mange vesentlige tjenester som matbutikk, lege, bensinstasjon, veikro, frisør, skole, barnehage og kirke. På 
Sokna får man stort sett det man trenger i det daglige. Det er viktig å opprettholde, og om mulig utvikle Sokna til et enda mer livskraftig 
lokalsamfunn. Ved etablering av miljøgate gjennom Sokna sentrum, vil tettstedet få en vesentlig estetisk oppgradering, og Sokna vil i større grad 
oppfattes som et sted. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
48 % bofaste, 17 % tilbakeflyttere og 35 % tilflyttere.  
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c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk X 
 

Coop Marked Sokna 
Blomster mm 

Hallingdalsv. 25, 3534 Sokna 
Hallingdalsv. 23, 3534 Sokna 

50 m 
30 m 

 

Bensinstasjon X Sokna Bensin & Service AS 
 

Hallingdalsveien 20 
3534 Sokna 

50 m  

Frisør X Lines Frisør 
 

Hallingdalsveien 29 
3534 Sokna 

120 m  

Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk X På bensinstasjonen 

 
Hallingdalsveien 20 
3534 Sokna  

50 m  

Industri 
 
 
 
 

X 
 

Soknabruket  
Trailer-bygg 
Sokna Rørservice AS 
Sokna Sveis & Mek AS 
Sokna Bygg 
Bergs Byggtjenester 

Nordmoveien 48, 3534 Sokna 
Nordmoveien 49, 3534 Sokna 
Lofthusveien 7, 3534 Sokna 
Vikers vei 6, 3534 Sokna 
Tranbyveien 289, 3534 Sokna 
Skoleveien, 3534 Sokna 

3 km 
3 km 

2,3 km 
350 m 
5,2 km 
1 km 

 

Barneskole X Sokna skole 
 

Skoleveien 40 
3534 Sokna 

0,8 km 
nord 

Barne- og u-skole 

Ungdomsskole X Sokna skole 
 

Skoleveien 40 
3534 Sokna 

0,8 km 
nord 

Barne- og u-skole 

Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X 

 
Kirkemoen barnehage A/L 
Elling H Tuft & Sokna Natur- 
og gårdsbarnehage 

Sagveien 19 
Halkinrud, 3534 Sokna 

300 m 
Ca 3 km 

 

Eldreboliger  X 
X 

Omsorgsboliger 
Bo- servicesenter + 

Sagveien 42-44 
Strømsoddveien 35 

0,7km 
250 m 
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Dagopphold 
Sokna Omsorgssenter 

Roaveien 21, 3534 Sokna 1,7 km 

Lege X Sokna Legekontor 
Mette Lerfaldet 

Hallingdalsveien 25 
3534 Sokna 

50 m  

Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X 

 
 

Bankfilial av SpareBank 1 
Ringerike Hadeland avd. 
Sokna 
Sokna Fysikalske Institutt 

3534 Sokna 
 
Hallingdalsveien 19 B,  

120 m 
 

40 m 

 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Busstilbud 

Tidligere jernbanestasjon, toget stopper ikke mer her! 
 

Gang/sykkelvegmuligheter En del muligheter. 
 

Vann og avløp Avløp er utbygget med nytt renseanlegg øst for sentrum langs Sogna elv 
 

Fjernvarme  
 

Bredbånd fiber Ja, i sentrum 
 

Badeplass Flere bl.a. på Jomfruøya (ca 2,2 km) og tidl. ved Laugardalen (ca. 0,5 km fra kafeen) 
 

Kirke/gravplass Lunder kirke og gravplass ca. 0,7 km nord for Rustad kafe 
 

Byggeklare tomter En tomt ledig på Kirkemoen, fortettingspotensiale på rundt 30 boliger i sentrum i.flg. reguleringsplan nr. 44 Sokna. 
 

Annet 
 

Idrettsplass med fotballbane ved skolen. Ballbinge. Flotte skiløyper og lysløype fra skolen. Skøytebane ved 
Kirkemoen og her er det grusbane på sommeren 
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7. Eggemoen/ Hensmoen 
 
Antall innbyggere:  2834 
Sentrumspunkt:  Tidligere butikken på Hen, Hensveien 33.  
 
a. Oppsummering 
Eggemoen/ Hensmoen har ikke noen sentrumsdannelse. Sentrumspunktet er valgt ut i fra geografisk plassering omtrent midt i området. 
Eggemoen/ Hensmoen omfatter en del tett og spredt bebyggelse, samt en del industri på Kilemoen, Hensmoen og Eggemoen.  
Almemoen boligfelt ligger innenfor dette området, men man kunne også valgt å justere grensene slik at Almemoen lå innenfor området Hønefoss 
sentrum. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
37 % bofaste, 16 % tilbakeflyttere og 47 % tilflyttere.  
I og med at Eggemoen/ Hensmoen inkluderer Almemoen, kommer området relativt høyt opp på statistikken når det gjelder tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon     Kun for lastebiler, Hensmoen 
Frisør X Fresh Frisør Nymobakken 2   
Apotek/apotekutsalg     nei 
Posten/post i butikk     nei 
Industri 
 
 

X 
Kilemoen 
Hensmoen 
Eggemoen 
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Barneskole      
Ungdomsskole 

? Hov ungdomskole 
Hovsmarksveien 14 
3515 Hønefoss 

 
Ligger i Eggemoen/Kilemoen 
avgrensninga, men hører mer 
naturlig til Hønefoss sentrum.  

Videregående skole X  Risesletta   
Høgskole      
Barnehage 

X 
Espira Hovsmarka 
 
Familiebarnehage 

Hovsmarksveien, 3515 
Hønefoss 
Vesleveien 11 

  

Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon  Austjord   Rehabiliteringssenter. 
Annen næring 

X 
Hvalsmoen 
Hov Næringsområde  
 

  
Noen typer utsalg/butikker 
samt utleie bolig og lager. 
Plasskrevende varer. 

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Ja spredt. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ja spredt 
Vann og avløp  
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Ja spredt 
Badeplass Ja spredt  
Kirke/gravplass Nei 
Byggeklare tomter  
Annet  
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8. Veme 
 
Antall innbyggere:  711 
Sentrumspunkt:  Bensinstasjon 
 
a. Oppsummering 
Veme har en liten sentrumsdannelse med bensinstasjonen/bilutsalg og et gatekjøkken. Men foruten dette finnes det få tjenester på Veme. Heggen 
skole ble lagt ned i 2009 (?), og da mistet skolen sin funksjon som bygdas samlingssted. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
59 % bofaste, 17 % tilbakeflyttere og 24 % tilflyttere.  
Veme har klart svakest drag på tilflyttere til Ringerike kommune. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon X Veme bensin & service Kvernvolljordet 1 

3534 Sokna 
0 Fører også noen matvarer. 

Nærshop 
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole      
Ungdomsskole      
Videregående skole      
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Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring  Autosalg. 

Eier Trond Bråten 
Gatekjøkken 

Kvernvolljordet 1 
3534 Sokna 

0  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Busstilbud 

 
Gang/sykkelvegmuligheter  

 
Vann og avløp  

 
Fjernvarme  

 
Bredbånd fiber  

 
Badeplass Finnes i Sogna, flere aktuelle steder, men en rett ned for Veme og brua m/ fossen 

 
Kirke/gravplass Veme kirke med gravplass ligger ca. 0,5 km fra bensinstasjonen 

 
Byggeklare tomter www.ringerike.no.  Vedtatt reguleringsplan 233 Kvernvollen fra 1996, med mindre endring vedtatt 22.03.2011, med 

7 nye tomter. 
 

Annet 
 
 

En kafé/ kiosk/restaurant langs rv. 7. på andre siden av bensinstasjonen (har vært butikk før) 
 
Fotballbane ca. 1 km øst for bensinstasjonen.  
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9. Heradsbygda 
 
Antall innbyggere:  2836 
Sentrumspunkt:  Helgerud skole 
 
a. Oppsummering 
Heradsbygda er et etablert tettsted med en del tjenester som matbutikk, lege, skole og barnehage. Heradsbygda har ikke et definert sentrum, blant 
annet fordi skole, barnehage og butikk ligger på ulike steder. Tettstedet har en relativt konsentrert bebyggelse, og på grunn av topografiske og 
geografiske forhold er det ikke særlig rom for å bygge ut så mange flere boliger i Heradsbygda. Hønefoss sentrum blir det naturlige sentrum mtp. 
kjøp av de fleste varer og tjenester.  
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
30 % bofaste, 18 % tilbakeflyttere og 52 % tilflyttere.  
Heradsbygda har 9 % av tilbakeflytterne til Ringerike kommune, og 11 % av tilflytterne. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Coop Prix 
 

 900 m  

Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole X Helgerud skole Valhallv. 27 Sentrum  
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 3518 Hønefoss 
Ungdomsskole     Sokner til Veienmarka  
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X Heradsbygda barnehage Valhallv. 13 

3518 Hønefoss 
100 m  

Eldreboliger  X  
 

Valhallv. 15-21 
3518 Hønefoss 

1500 m Dagsenter, leiligheter 

Lege X Heradsbygda legekontor Valhallv. 15-21 
3518 Hønefoss 

1500 m  

Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring      
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud God bussforbindelse til Hønefoss (hvert 30. min). 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang/sykkelveg langs Heradsbygdvegen. Fra Hønefoss til Oppenåsen.  

 
Vann og avløp Fleste kommunalt 

 
Fjernvarme  
Bredbånd fiber Altibox + Get 

 
Badeplass Heiernstranda 

 
Kirke/gravplass  
Byggeklare tomter 7 eneboliger 

16 leiligheter 
 

Annet Heradsbygda fritidsklubb, Heradsbygda idrettsbane og klubbhus 
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10. Åsbygda 
 
Antall innbyggere:  523 
Sentrumspunkt:  Gamle Åsbygda skole 
 
a. Oppsummering 
Åsbygda har ingen klar sentrumsdannelse. Stedet er preget av spredt bebyggelse i kulturlandskapet. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
25 % bofaste, 11 % tilbakeflyttere og 64 % tilflyttere.  
I Åsbygda er 2 av 3 innbyggere (40- 49 år) tilflyttere. Det er dog bare 3 % av de totale tilflytterne til Ringerike kommune som har bosatt seg i 
Åsbygda (til sammenligning har Hønefoss sentrum 34 %, og Haugsbygd 10 %) Åsbygda har en relativt stor andel tilflyttere, men dette kommer 
blant annet av at det totalt sett ikke bor veldig mange der i denne alderskategorien. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri X Myhre verksted 

Åsbygda borearbeider 
   

Barneskole X Steinerskolen på Ringerike 
 

 780 m Sokner til Vang barneskole og 
Haugsbygd ungdomsskole 
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Ungdomsskole X Steinerskolen på Ringerike 
Honerud gård 

 780 m 
2000 m 

Honerud gård har praktiske 
undervisnings-tiltak for 
skoleelever. Både elever fra barne- 
og ungdomsskole, voksen-
opplæring, barn med psykisk 
utviklingshemming.   

Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X Almgrenda barnehage på 

gården Solborg.  
 780 m  

Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Honerud gård 

(i gamle Åsbygda skole) 
  Klatrevegg, kanoutleie, 

aktivitetsløype, skyting og riding.  
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
Kollektivtilbud Ja 
Gang/sykkelvegmuligheter Det er gang- og sykkelvei fra Haugsbygd til Åsbygda skole langs riksvegen.  
Vann og avløp Åsbygda vannverk er 2 borebrønner som forsyner Åsbygda skole med vann. Dette er den eneste VA-installasjonen 

kommunen har i bygda. Nærmeste aktuelle tilknytningspunkt til kommunalt VA-nett er Viul vestside.  
Fjernvarme  
Bredbånd fiber  
Badeplass Tjern ved Ringkollen/ Nordmarka 
Kirke/gravplass  
Byggeklare tomter Nei  
Annet 
 

Menighetslokalet Salem. 
Åsbygda stadion.  
Åsbygda skole er nedlagt, men deler av lokalene brukes av Honerud gård, lokale lag og foreninger.  

Kommentarer: Se “Åsbygda Oversiktsanalyse” fra 2006 for mer info. Målsettingen med analysen var å gi svar på om det er riktig å utvikle 
Åsbygda til et tettsted.  
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11. Hønefoss sentrum 
 
Antall innbyggere:  10 765 
Sentrumspunkt:  Søndre Torg 
 
a. Oppsummering 
Hønefoss sentrums hovedsentrum er mellom bruene, med Søndre torv som 
hovedpunkt. I dette området finner man et stort utvalg av varer og tjenester 
(lege, tannlege, frisør, kulturtilbud og lignende) som man forventer å finne i et 
bysentrum. Butikkene i sentrum forhandler i all hovedsak detaljvarer og 
dagligvarer. 
 
I tillegg finnes et lokalt bysentrum på Eikli hvor det hovedsakelig forhandles 
kapitalvarer og dagligvarer. Dette området baserer seg først og fremst på 
bilbasert handel. 
Hønefoss nord/ Øvre Hønengata er et annet lokalt bysentrum. Her er det også 
relativt bilbasert. Vareutvalget er hovedsakelig dagligvarer og detaljvarer, men 
også salg av noen kapitalvarer. Det er også to bensinstasjoner her, en kafè, en 
restaurant og en del lettere industri. 
 
Det er viktig (og naturlig) å utvikle Hønefoss by som en kompakt, miljøvennlig, 
kulturell og attraktiv by. Det blir viktig å få avklart en grense for Hønefoss 
sentrum og Hønefoss by. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
33 % bofaste, 19 % tilbakeflyttere og 48 % tilflyttere.  
Av det totale antall tilflyttere til Ringerike kommune er det (naturlig nok) 
Hønefoss sentrum som får den største andelen med 34 %. 
Det sammen prosenttallet (34 %) gjelder også for tilbakeflyttere. 
 

c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Opptil flere: Ica, Meny, Rema, Kiwi, 
Rimi, Mega 

 140 m  
 

 

Bensinstasjon X Opptil flere.   1190 m  
Frisør X Opptil flere. Femina er nærmest.  0 m  
Apotek/apotekutsalg X Opptil flere  75 m   
Posten/post i butikk X Sentrum postkontor. 

Post i butikk bl.a. på Eikli 
 230 m  

Industri 
 

  
 

   

Barneskole X Eikli 
Hønefoss skole 

 790 m 
960 m 

 

Ungdomsskole   
 

   

Videregående skole X Ringerike vgs. 
Hønefoss vgs. 

 260 m 
 

 

Høgskole X Høgskolen i Buskerud 
 

 1725 m  

Barnehage X Opptil flere.  
Solrosen er nærmeste. 

 220 m  

Eldreboliger  X Hvelven  200 m  
Lege X  Søndre Torg  150 m  
Tannlege X  Stangs gate 7 240 m  
Helsestasjon X Ved servicetorget. Storgata 13 310 m  
Annen næring  Klesbutikker, Interiørbutikker, 

bokhandler, byggevarehandler, 
kafeer, restauranter, kino, 

 I umiddelbar nærhet.  
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jernvarehandel, parfymerier, cd – 
butikk, instrumentbutikk, 
fotballstadion, bilforretninger, 
gartnerier/ hageutsalg, renserier, 
skredder, sykkelutsalg, fotograf, 
bowling, Felleskjøpet 

 
Andre tilbud/infrastruktur (beskrives) 
Kollektivtilbud Ca. 200 m fra sentrumspunktet ligger ”bussgata”, rutebilstasjonen. Her går det bybusser hvert 20 min. på dagtid på 

hverdager, busser til Oslo hver time. Det går også busser til Drammen, Lillehammer, Jevnaker, Valdres m.m. 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang/ sykkelvegmulighetene er godt tilrettelagt noen steder, men det mangler fremdeles en god del før man har et 

gjennomgående effektivt sykkelvegnett, spesielt for transportsyklister. 
Vann og avløp Hele området forsynes av kommunalt anlegg for vann og avløp.  

 
Fjernvarme Hele området ligger innenfor konsesjonsgrense for fjernvarme (men det er ikke alle steder som det er praktisk 

lettvint å koble seg på). 
Bredbånd fiber Bredbånd fiber er i senere tid blitt kraftig utbygd i sentrale deler av Hønefoss.  

 
Badeplass Det finnes noen badeplasser innenfor området i Randselva og Storelva. Hønsand, Holttangen og Schjongslunden. 

Schjongslunden er 1300 m unna og Holttangen er 1600 m unna. Enkel tilrettelegging i form av benker, 
sandvolleyball og plenarealer. 

Kirke/gravplass Nærmeste gravplass ligger 275 m fra Søndre torg. Hønefoss kirke lå også her inntil den brant i januar 2010. 
  

Byggeklare tomter Benterud boligområde er ferdig regulert og ligger ca. 1200 m fra Søndre Torg. Her åpnes det for blokkbebyggelse, 
frittliggende småhusbebyggelse som rekkehus, hybler eller ungdomsboliger. 
Byporten er et område som er ferdig regulert til bygging av et større boligkompleks. Avstanden fra Søndre torg er 
ca. 425 m.  
Myra Hvelven er et større regulert boligområde i en avstand fra Søndre Torg på 1400 m – 1500 m. Her åpnes det for 
en blanding av eneboliger, tomannsboliger, tre – og firemannsboliger, kjedehus, rekkehus og atriumhus. 

Annet 
 

Ishall, fotballhall, fotballstadion, friidretsstadion, sandvolleyballbaner og diverse balløkker finnes på 
Schjongslunden i avstander fra Søndre torg på fra 860 m – 1200 m. 
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12. Haugsbygd 
 
Antall innbyggere:  2654 
Sentrumspunkt:  Vang skole 
 
a. Oppsummering 
Haugsbygd har et klart definert og samlet sentrum med butikk, frisør, lege, 
skoler, idrettsbane, barnehage og kirke. Bebyggelsen er relativt konsentrert, 
men med åpne landbruksområder inni mellom. Det er viktig å opprettholde, 
og det er rom for å utvikle Haugsbygd til et enda mer livskraftig 
lokalsamfunn. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
31 % bofaste, 24 % tilbakeflyttere og 45 % tilflyttere.  
10 % av tilflyttere kommunen og hele 13 % av tilbakeflytterne har bosatt seg 
i Haugsbygd. NIBRs rapport viser også at det er en tydelig forskjell mellom 
tilflyttere og tilbakeflyttere: mens tilflyttere fordeler seg relativt jevnt ut i de 
tre bynære områdene (Heradsbygda, Haugsbygd og Eggemoen/ Hensmoen), 
så er tilbakeflytterne mer tilbøyelig til å velge Haugsbygd foran de to andre 
områdene. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Rimi 
 

 250 m  

Bensinstasjon   
 

   

Frisør X To sakser Sissels salong 
 

 250 m  

Apotek/apotekutsalg   
 

   

Posten/post i butikk   
 

   

Industri 
 

X Ge-Con  1050 m ”Containerlagringsbedrift” 

Barneskole X Vang skole 
 

 Sentrum  

Ungdomsskole X Haugsbygd ungdomsskole 
 

 120 m Mellom hovedinngangene 

Videregående skole   
 

   

Høgskole   
 

   

Barnehage X Smeden barnehage 
Haug barnehage 
Nedre Auren gårdsbarnehage 
Viul familiebarnehage 

 1200 m 
150 m 
910 m 
2200 m 

Smeden og Viul:  
Langs g/s-vei. Noe lengre 
å kjøre. 

Eldreboliger    
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Lege X Haug legesenter DA 
 

 250 m  

Tannlege   
 

   

Helsestasjon X Haugsbygd helsestasjon 
 

 50 m  

Annen næring X Klækken Hotell med basseng 
og tennisbane 

 1350 m  

 
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud To bussruter går forbi området 

1: Klekken ring (rute 223), går gjennom området, bl.a forbi barneskole/ u-skole/ helsestasjon/ kirke/ butikk. Ca hver 
halvtime/ time på kvelden. 
2: Jevnakerbussen (rute 220), går forbi området på oversiden (Hadelandsveien). Ca hver andre time til/fra Hønefoss 
sentrum 

Gang/sykkelvegmuligheter Delvis gode gang- og sykkelveimuligheter. G/s-vei mangler langs Fløtingen, langs Hvalsmoveien og langs 
Ringkollveien (etter Havna-Hemskogen). Undergang under Hadelandsveien ved Smeden og ved Klekken hotell. 

Vann og avløp De fleste kommunalt 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Altibox 
Badeplass Ja. Basseng ved Klækken Hotell og i småvann ved Ringkollen (disse er ikke organiserte/ opparbeida badeplasser) 

 
Kirke/gravplass Haug kirke, Haug kirkegård 
Byggeklare tomter Fire leiligheter (Loestunet) 

Fem rekkehus (Loestunet) 
To eneboliger (Thoengata) 
Sju selveiertomter (Havna- Hemskogen) 

Annet Haugvang, forsamlingslokale. 150 m fra sentrum 
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13. Norderhov 
 
Antall innbyggere:  1140 
Sentrumspunkt:  Norderhov kirke 
 
a. Oppsummering 
Området har ikke noe definert sentrumspunkt. Det mest konsentrerte bebyggelsen finner man i Ringåsen og Hvervenenga. For øvrig er det spredt 
bebyggelse med en del gårdsbruk, som ligger i kulturlandskapet. Hvervenmoen/ Hvervenkastet med butikker, kontorer, treningssenter m.m. 
ligger innenfor dette området. Det er muligens hensiktsmessig å utvikle dette området med næring, kontor, lettere industri. Det er ikke naturlig å 
bygge dette opp til et livskraftig lokalsamfunn da de nødvendige varer/ tjenester og bebyggelsen ligger spredt rundt omkring i området. Det 
naturlige sentrum for dette området er Hønefoss sentrum. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
21 % bofaste, 22 % tilbakeflyttere og 45 % tilflyttere.  
Norderhov har en relativt stor andel tilflyttere og tilbakeflyttere (6 % av det totale antallet både mtp. tilflyttere/ tilbakeflyttere til kommunen). 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon X Esso Oslov. 79, 3511 Hønefoss Ca 3 km  
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri 
 

X Hvervenmoen Næringspark  Ca 3,5 km Mange ulike 
bedrifter, noen 
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industribedrifter 
Barneskole X Kirkeskolen Norderhov, 3512 Hønefoss 220 meter  
Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage X Hvervenmoen barnehage Kartverksv. 13, 3511 Hønefoss 3,5 km  
Eldreboliger       
Lege X Ringerike Medisinske senter Kartverksv. 9, 3511 Hønefoss 3,5 km  
Tannlege X Ringerike Tannlegesenter Kartverksv. 9, 3511 Hønefoss 3,5 km  
Helsestasjon      
Annen næring X 2 antikvitetshandler: 

Hønen Antikk 
Grei Handel Brukt og Antikk 
 
Ringerike museum m/kiosk  
 
Gjestegården (Kro/Motell) 
 
Skeidar, sportsbutikk 

 
Hadelandsv. 2, 3511 Hønefoss 
Hadelandsv. 20, 3511 Hønefoss 
 
3512 Hønefoss 
 
Oslov. 77, pb 3068, 3501 Hønefoss 
 
Osloveien 75, 3511 Hønefoss 

 
500 meter 

 
 
 

 
Ca 3 km 

 
Ca 3 km 

Ellers diverse 
matutsalg fra gårder. 
 

Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
Kollektivtilbud Oslobussen passerer ganske ofte, samt Klekken/Ring, Åsa- og Hole-bussen. 
Gang/sykkelvegmuligheter Fin gangveg fra Hønen til Hvervenmoen, og fra Hønen og opp til Hesselberg. 

Sykkelmuligheter til Hole, på gamle Kongevei. 
Gang- og sykkelveg til Helgelandsmoen er under arbeid. 

Vann og avløp Monserud renseanlegg 
Fjernvarme Delvis – Hvervenmoen, Monserud og Hvervenkastet er innenfor området 
Bredbånd fiber  
Badeplass v/ Busundbrua 
Kirke/gravplass Norderhov kirke 
Byggeklare tomter  
Annet 
 

Ringerike Museum, Norderhov gamle prestegård, treningssenter (Elixia Hvervenmoen, ca 3,5 km unna), Statens 
Kartverk, Hverven Atrium, HV Plast, Viken skog osv, gir mange arbeidsplasser.  
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14. Ask 
 
Antall innbyggere:  757 
Sentrumspunkt:  Stranden skole 
 
a. Oppsummering 
Ask er nokså langstrakt da det ligger langs fv. 35 og fylkesveien mot Sandaker. Ask har ingen tilbud, foruten Stranden skole. Dette blir dermed 
naturlige sentrum. Skolen har en viktig funksjon som samlingssted. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
46 % bofaste, 25 % tilbakeflyttere og 29 % tilflyttere.  
Tilbakeflytterindeksen viser at Ask har størst tiltrekningskraft på tilbakeflyttere i forhold til område/ størrelse. Prosentvis har Ask 4 % av det 
totale antallet tilbakeflyttere til kommunen. Når det gjelder tilflyttere scorer Ask relativt lavt med bare 2 % av det totale antallet av tilflyttere. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole X   0  
Ungdomsskole      
Videregående skole      



 45

Høgskole      
Barnehage      
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring      
 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Buss Hønefoss- Drammen går forbi ca. hver andre time (til/ fra Hønefoss) 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang- og sykkelvei langs fv 35 fra Snyta- forbi hele Ask fram til gården Øvre Egge (gnr/ bnr 81/1) i sør 

 
Vann og avløp Kommunalt vann fra Kilemoen (eller nytt høydebasseng på Ask?) 

Tettbebyggelsen på Ask, med skolen, er tilkoblet kommunal avløpsledning.  
Ask inngår som en del av Monserud rensedistrikt (t.o.m. ca ved veien opp til forsamlingslokalet Sollys) 
 

Fjernvarme Nei 
 

Bredbånd fiber ? 
 

Badeplass Ja, både ved småvann på Holleia, og ved Tyrifjorden. Men ingen organiserte/ opparbeidede badeplasser 
 

Kirke/gravplass Ask kapell, Ask kirkegård 
 

Byggeklare tomter Ingen 
 

Annet 
 

Forsamlingslokalet Sollys, 600 meter fra sentrum 



 46

15. Tyristrand 
 
Antall innbyggere:  1548 
Sentrumspunkt:  Herredshuset 
 
a. Oppsummering 
Tettstedet Tyristrand har et klart definert sentrum med butikk, skole, 
bensinstasjon og kirke. Tyristrand er et etablert tettsted med mange vesentlige 
tjenester som matbutikk, legekontor, helsestasjon, bensinstasjon, skole, 
barnehage, og kirke. På Tyristrand får man stort sett det man trenger i det 
daglige. Det er viktig å opprettholde, og om mulig utvikle Tyristrand til et 
enda mer livskraftig lokalsamfunn. Med den nye miljøgata gjennom 
Tyristrand vil tettstedet få en vesentlig estetisk oppgradering, og Tyristrand vil 
i større grad oppfattes som et sted (samme som på Sokna). 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport  
43 % bofaste, 15 % tilbakeflyttere og 42 % tilflyttere.  
Tyristrand ligger relativt høyt opp på statistikken når det gjelder attraktivitet 
for tilflyttere og tilbakeflyttere. 
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Se kart til høyre.  
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d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk X Coop Prix, Tyristrand 
 

Vikersundveien 235, 
3533 Tyristrand 

142  

Bensinstasjon X Tyristrand bensin og service 
AS (Shell) 

Kindsveien 1,  
3533 Tyristrand 

70  

Frisør X Din Frisør 
 

Kindsveien 1,  
3533 Tyristrand 

100 
 

 

Apotek/apotekutsalg   
 

   

Posten/post i butikk X Coop Prix, Tyristrand 
 

Vikersundveien 235,  
3533 Tyristrand 

142  

Industri X Skjærdalen AS. 
ITO Produksjon AS 

Skjærdalen 38 
Skjærdalen 37 

890 
750 

 

Barneskole X Tyristrand barne- og 
ungdomsskole 

Brugsjordet 8B,  
3533 Tyristrand 

350  

Ungdomsskole X Tyristrand barne- og 
ungdomsskole 

Brugsjordet 6,  
3533 Tyristrand 

240  

Videregående skole   
 

   

Høgskole   
 

   

Barnehage X Tyristrand barnehage 
Fegri familiebarnehage 
Solstad familiebarnehage 

Kindsåsveien 26 
Vikersundveien 152 
Haga bru 44 

710 
970 
1535 

 
Privat 
Privat 

Eldreboliger  X Trygdeleiligheter 
 

Maltkleiva 8,  
3533 Tyristrand 

460  
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Lege X Tyristrand Legekontor 
 

Vikersundveien 226,  
3533 Tyristrand 

75  

Tannlege X Tyristrand tannklinikk 
 

Vikersundveien 226, 
3533 Tyristrand 

75  

Helsestasjon X Tyristrand Helsestasjon 
 

Vikersundveien 226, 
3533 Tyristrand 

75  

Annen næring X Tyristrand - Anbefalt.no 
Ringerike fengsel 

Justisveien,  
3533 Tyristrand 

 
1650 

Liste med bedrifter på 
Tyristrand og Nakkerud. 

 
Andre tilbud/infrastruktur (beskrives) 
 
Kollektivtilbud Buss, gode forbindelser til Hønefoss og Vikersund. 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Gang- og sykkelveg langs rv. 35 begge retninger sett fra sentrum. 

 
Vann og avløp Tyristrand Vannverk AB. Vannrenseanlegg og inntak ved innsjøen Væleren.  

Kommunal kloakk i tett bebyggelse, i spredt bebyggelse renses avløpsvannet lokalt. 
Fjernvarme  
Bredbånd fiber Bra i tettbebygde områder. 

 
Badeplass Tyrifjorden:Hollerudvika, Hagavika, Støavika, Heggenvika. Holleia 
Kirke/gravplass Tyristrand kirke. 

 
Byggeklare tomter 219 

 
Annet 
 

Det finnes en hel rekke foreninger innen kategoriene:  
Idrett, friluftsliv, humanitære lag, kor, korps/musikk og mange andre.  



 49

16. Nakkerud 
 
Antall innbyggere:  670 
Sentrumspunkt:  Undergangen 
 
a. Oppsummering 
Nakkerud har ikke et definert sentrum. Bebyggelsen er relativt konsentrert på begge sider av rv. 35 (ved undergangen). 
Det finnes kun en dyrebutikk på Nakkerud, foruten trygdeboliger, Tyribo omsorgssenter og en barnepark. Det er ikke naturlig å utvikle Nakkerud 
ytterligere. Det naturlige sentrum for de som bor på Nakkerud er Hønefoss sentrum og/ eller Krokstadelva/ Mjøndalen/ Drammen. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
34 % bofaste, 20 % tilbakeflyttere og 46 % tilflyttere.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 
 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand fra 
sentrumspunkt 

Kommentarer 

Matbutikk      
Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole      
Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
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Barnehage X Nakkerud barnepark 
 

Grefsrudveien 11, 
3533 Tyristrand. 

150  

Eldreboliger  X Nakkerud trygdeboliger 
(ligger nedenfor Tyribo 
omsorgssenter) 
 
Tyribo omsorgssenter. 
 
 

Solumveien 1-5,  
3533 Tyristrand. 
 
 
Solumsveien 7,  
3533 Tyristrand 

215 
 
 
 

300 

 

Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring X Tyristrand - Anbefalt.no 

Dyrebutikk 
 

 
 
 

 
 

Liste over bedrifter på 
Nakkerud og Tyristrand. 

 
Andre tilbud/infrastruktur (beskrives) 
 
Kollektivtilbud Buss, gode forbindelser til Hønefoss og Vikersund. 

 
Gang/sykkelvegmuligheter Undergang Rv 35. Vikersundveien. Ellers ingen gang- og sykkelveg. 

 
Vann og avløp Vann fra Tyristrand Vannverk BA. 

Kommunal kloakk i området fra Tyribo omsorgssenter og ned Nakkerud gata. 
Fjernvarme Nei. 
Bredbånd fiber Finnes i området Nakkerudgata. 
Badeplass Tyrifjorden: Nakkerudvika. 

Holleia. 
Kirke/gravplass Nei, må til Tyristrand kirke. 
Byggeklare tomter 26 
Annet 
 

Ringerike Nikkelverk (1848-1920), var i en periode verdens største produsent av Nikkel. 
Forsamlingshus 
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17. Åsa 
 
Antall innbyggere:  575 
Sentrumspunkt:  Vegård skole 
 
a. Oppsummering 
Åsa har ikke noe klart definert sentrum. Ved Vegård skole er det høyest konsentrasjon av boliger, og dette oppfattes som sentrum. For øvrig er 
det spredt bebyggelse i kulturlandskapet. Åsa er det området i kommunen som har best tilgang til fjorden (Steinsfjorden). Både på Ask, 
Tyristrand og Nakkerud er jernbanesporet en stor barriere mellom området og fjorden (Tyrifjorden). 
Åsa har få varer og tjenester, og det er ikke naturlig å utvikle Åsa ytterligere enn det som finnes i dag. 
 
b. Utdrag fra NIBRs rapport 
22 % bofaste, 23 % tilbakeflyttere og 55 % tilflyttere.  
Åsa har en relativt stor andel tilflyttere, men dette kommer blant annet av at det totalt sett ikke bor veldig mange der i denne alderskategorien.  
 
c. Kart som viser utstrekningen på ulike gangavstander fra sentrumspunktet 
Ikke utarbeidet for dette området. 
 
d. Oversikt over tilbud og tjenester 

 
Sentrumsfunksjoner Kryss av 

hvis 
funksjonen 
finnes 

Navn Adresse Avstand 
sentrums-
punkt 

Kommentarer 

Matbutikk Nja… Åsa Landhandleri, www.åsa.no 
 

Åsaveien 672,  
3512 Hønefoss 

0,8 km Var åpent tom jul 
2010. Stengt siden.  

Bensinstasjon      
Frisør      
Apotek/apotekutsalg      
Posten/post i butikk      
Industri      
Barneskole X Vegård skole Tjyruhjellv. 4, 3512 Hønefoss 0  
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Ungdomsskole      
Videregående skole      
Høgskole      
Barnehage Ja Åsatua naturbarnehage (Solvang) Solvang, 3512 Hønefoss 0,2 km www.asatua.no  
Eldreboliger       
Lege      
Tannlege      
Helsestasjon      
Annen næring  Gress Service 90 AS 

 
Løvlia skistue 
 
Børge Brekke, billedkunstner 
 
Løkkene urtegård  
 
Kjerraten, museum  

Barlindv. 44, 3512 Hønefoss 
 
Vegårdsfjerdingen, 3512Hønefoss 
 
Haukemyrv. 18, 3512 Hønefoss 
 
Løkkenev. 5, 3512 Hønefoss 
 
Stubbdalsv. 1, 3512 Hønefoss 

1,5 km 
 

9 km 
 

2,6 km 
 

0,9 km 
 

0,8 km 

www.gs90.no  
 
www.lovliaskistue.no  
 
www.borgebrekke.no  
 
www.løkkene.no  
 
www.kjerraten.no  

 
Andre tilbud/infrastruktur(beskrives) 
 
Kollektivtilbud Ca. tre ganger daglig (forutsatt skole). Helgene to avganger. 
Gang/sykkelvegmuligheter Ikke egen G/S-veg. 
Vann og avløp KUR-anlegg (kloakk uten rør). Ellers intet offentlig vann- eller avløpssystem. 
Fjernvarme Nei 
Bredbånd fiber Nei. Men muligheter for radiolink. 
Badeplass Grantopp (Grantoppsvingen 10) 

Åsatangen (parkering ved Åsa bru, følg traktorveg til venstre for parkeringsplass ned til Åsatangen). 
Kirke/gravplass Sogner til Norderhov kirke 
Byggeklare tomter Grenda i Åsa: 11 store naturtomter www.gaardenvaar.no 

Tjyruhjellveien: 3 boliger? (veldig nært skolen) 
Annet Foreninger: Åsa Sanitetsforening, Åsa vel, Norderhov Ungdoms og Idrettslag (NUIL) http://www.nuil.no/ 
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