
SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunestyret 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 13/209-7  Arkiv: 026  

 
OMSTILLING I RINGERIKSREGIONEN - OPPSTART AV PROSJE KTARBEID  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommunestyre godkjenner den vedlagte prosjektbeskrivelsen ”Omstilling i 
Ringerike – Prosjektbeskrivelse” datert 10. april 2013. 

2. Kommunestyret godkjenner at det etableres en omstillingsorganisasjon som 
beskrevet i prosjektbeskrivelsen pkt 1.3 med et eget omstillingsstyre og med 
Ringerike Utvikling som operatør for arbeidet. 

3. Inntil omstillingsstyret er valgt fungerer Rådet for Ringeriksregionen som 
interimstyre med de nødvendige fullmakter innenfor de tildelte omstillingsmidlene 
og i henhold til prosjektbeskrivelsen. 

4. Kommunestyret legger til grunn at konklusjonene fra utviklingsanalysen og forslag 
til omstillingsplan legges fram for kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike til 
godkjenning så snart de foreligger. 

 
 
Sammendrag 
Ringeriksregionen er etter søknad tildelt omstillingsmidler fra staten og fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen har formelt tildelt midlene for utbetaling til Ringerike kommune. For å få 
utbetalt midlene og komme i gang med arbeidet er det nødvendig at Ringerike 
kommunestyre fatter vedtak om oppstart og styring av omstillingsarbeidet. Vedlagte 
prosjektbeskrivelse er anbefalt av Rådet for Ringeriksregionen. Arbeidet forventes å vare i 
tre år og det er mulighet for at Buskerud fylkeskommune kan vedta videreføring etter dette. 
 
 
Innledning / bakgrunn 
Rådet for Ringeriksregionen søkte 17. august 2012 om midler fra Statsbudsjettet 2013 – kap 
551 post 60 ”Ekstraordinær omstilling i fylkene”. Kopi av søknaden følger vedagt. Søknaden 
ble sendt via Buskerud fylkeskommune, som ga sin anbefaling. I Statsbudsjettet ble det 
avsatt 2 mill. kr. til disposisjon for omstilling i regionen. Midlene er overført til Buskerud 
fylkeskommune. 
 



Fylkeskommunens Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur fattet i møte 12. februar 
følgende vedtak: 

1. Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur (HURK) innvilger Ringeriksregionen 
status som omstillingsområde i inntil tre år. Fylkeskommunen vil evaluere 
resultatene av omstillingsarbeidet etter tre år, og på den bakgrunn ta stilling til om 
omstillingsstatusen skal videreføres. 

2. Hovedutvalget for regionalutvikling bevilger 2 mill. kr til omstillingsarbeidet i 
Ringeriksregionen, av midlene som KRD har stilt til disposisjon for 
omstillingsarbeidet. 

3. Hovedutvalget bevilger 500.000 kr i fylkeskommunale midler fra post "omstilling". 
 
 
Beskrivelse av saken 
Ringeriksregionen har etter dette vedtaket mulighet for å starte et omfattende 
omstillingsarbeid. I tillegg til de 2,5 mill kr som er stilt til disposisjon, vil arbeidet også 
kunne tilføres ressurser via ordinært virkemiddelapparat og i form av egenandeler og bidrag 
fra bedrifter og andre som blir med. 
 
Underveis i prosessen har det vært møter og drøftinger av saken mellom Buskerud 
fylkeskommune, Innovasjon Norge, Ringerike Utvikling og Rådet for Ringeriksregionen. 
Rådet behandlet saken i sitt møte 3. april 2013 og fattet følgende vedtak: 
 

1. Rådet for Ringeriksregionen anmoder rådmennene om å utarbeide en 
prosjektbeskrivelse for omstillingsarbeidet. Beskrivelsen skal omfatte formål, 
organisering herunder omstillingsstyre, satsingsområder, økonomi og overordnet 
tidsplan for prosjektet. 

2. Rådet for Ringeriksregionen ber om at det fremmes en sak til Ringerike 
kommunestyre 25. april 2013 hvor prosjektbeskrivelsen blir framlagt til godkjenning. 
Det legges til grunn at disponering av statlige og fylkeskommunale omstillingsmidler 
formelt tillegges rådmannen i Ringerike og at disponeringen i praksis gjøres på 
grunnlag av vedtak fattet i omstillingsstyret, jfr. punkt 1 om organisering. 

3. Rådet for Ringeriksregionen legger til grunn at det blir gjennomført en 
utviklingsanalyse og at omstillingsstyret legger konklusjonene fra denne til grunn for 
utarbeidelse av omstillingsplan og årlige handlingsplaner med konkrete effektfulle 
tiltak. 

4. Forslag til prosjektbeskrivelse og saksframlegg forelegges ordførerne på forhånd. 

5. Saken framlegges til orientering i de to andre kommunestyrene. 

 
 
Rådmennene har etter dette utarbeidet en prosjektbeskrivelse slik Rådet har anmodet om. 
Prosjektbeskrivelsen følger som trykt vedlegg. 
 
Buskerud fylkeskommune har stilt midlene til disposisjon for omstillingsarbeid i 
Ringeriksregionen. Midlene vil av formelle grunner bli utbetalt til Ringerike kommune når 



det er fattet vedtak om hva midlene skal brukes til og hvem som får midlene. Den vedlagte 
prosjektbeskrivelsen og kommunestyrets vedtak er derfor nødvendig for å kunne be om å få 
midlene utbetalt. 
 
Omstillingsarbeidet skal skje i nært samarbeid med fylkeskommunen og Innovasjon Norge. 
Det innebærer at kompetanse og erfaring de innehar vil være gode ressurser i prosessen. 
Innovasjon Norge har bidratt i en rekke liknende prosesser og har utarbeidet godt med 
veiledningsmateriell. Arbeidet legges derfor opp i tråd med anbefalinger derfra. 
 
Det første konkrete som må skje når omstillingsorganisasjonen er vedtatt, blir å gjennomføre 
en strategisk utviklingsanalyse som skal gi grunnlag for videre arbeid gjennom 
omstillingsplan og årlige handlingsplaner. Ringerike Utvikling er allerede i gang med å 
forberede dette. 
 
I samsvar med formålet for Ringerike Utvikling vil selskapet være regionens verktøy i arbeid 
som dette. Det må etableres et eget omstillingsstyre. Innovasjon Norge anbefaler at dette 
gjøres etter at den strategiske utviklingsanalysen er gjennomført. Dette for at man skal kunne 
finne fram til et styre med best mulig erfaring og kompetanse for nettopp det konkrete 
arbeidet som skal gjøres. I perioden fram til omstillingsstyre blir oppnevnt, vil Rådet for 
Ringeriksregionen fungere som interimstyre. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Omstillingsarbeidet vil gjennomføres i tråd med Buskerud fylkeskommunes og 
Ringeriksregionens hovedmål og satsingsområder.  
 
Juridiske forhold  
Formalitetene rundt organiseringen er drøftet med Innovasjon Norge og avklart med deres 
juridiske avdeling. 
 
Økonomiske forhold 
Det er stilt 2,5 mill kr til disposisjon for omstillingsarbeidet i Ringeriksregionen. I tillegg 
forventes at det kan komme tilsvarende midler også i de kommende to årene. Andre 
bidragsytere og det ordinære virkemiddelapparatet vil kunne bidra til at de totale ressursene 
øker. I tillegg kan det bli aktuelt med kommunale andeler til enkelte av delprosjektene og 
tiltakene. Dette vil i så fall måtte behandles politisk i budsjettmessig sammenheng om det 
skulle bli aktuelt. 
 
Behov for informasjon og høringer 
Det vil bli gjennomført et eget informasjonsopplegg i forbindelse med arbeidet. Det vil også 
bli aktuelt med medvirkning og høringer. Se prosjektbeskrivelsen. 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen viser til den forutgående prosessen og behandlingen i Rådet for 
Ringeriksregionen, og anbefaler at kommunestyret godkjenner prosjektbeskrivelsen og fatter 
nødvendig vedtak slik at arbeidet kan starte. 
 
Vedlegg 



 
Trykte vedlegg: 

• ”Statsbudsjettet 2013 – kap 551 post 60 Ekstraordinære omstillingsutfordringer i 
fylkene” - Søknad fra Rådet for Ringeriksregionen datert 17. august 2012. 

• Brev fra Buskerud fylkeskommune datert 11.03.2013 ”Tilskudd til Omstilling i 
Ringeriksregionen 2013”, med vedtaket i Hovedutvalg for regionalutvikling og 
kultur om bevilgning av midler og betingelser knyttet til tildelingen. 

• ”Omstilling i Ringeriksregionen – Prosjektbeskrivelse” datert 10. april 2013. 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 11.04.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
 
Saksbehandler: Lars Olsen 
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Forord 
Agenda Kaupang AS har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, vært engasjert av Ringerike utvikling 
AS for å gjennomføre en Strategisk Utviklingsanalyse for de tre samarbeidende kommunene på 
Ringerike, Ringerike, Hole og Jevnaker. Agenda Kaupang har vært prosjektleder og ansvarlig konsulent 
for studien. Utviklingsstudien er første del av et større omstillingsprosjekt på Ringerike, der 
hovedhensikten er å finne nye muligheter for næringsvirksomhet i årene framover som supplement og 
erstatning for regionens tradisjonelle treforedlingsindustri. 

Utviklingsanalysen har vært gjennomført som en prosess med regionens næringsliv og politikere 
gjennom to heldags seminarer hvert med 30-50 deltakere. I tillegg er det i forbindelse med 
næringsplanen gjennomført rundt 20 bedriftsbesøk og intervjuer med sentrale bedriftsledere, 
politikere og samfunnsaktører.  

Den strategiske utviklingsanalysen skal være et innspill til omstillingsarbeidet på Ringerike. Som følge 
av dette begynner utviklingsanalysen med et scenario, eller kanskje snarere en visjon, som beskriver 
hvordan Ringeriksamfunnet og Ringerikes næringsliv ser ut i 2030, og hvordan man gjennom kloke 
strategiske grep kom fram dit. Denne visjonen fungerer da også som et sammendrag av de nærings- 
og samfunnsutviklingsstrategiene man i denne studien legger opp til. 

Et kortfattet og resultatorientert sammendrag av mer vanlig karakter, er ellers tatt inn bakerst som 
vedlegg 3 til rapporten. 

Agenda Kaupang AS sender med dette ut en sluttrapport fra prosjektet. Rapporten er skrevet av 
samfunnsøkonom Erik Holmelin, i samarbeid med siviløkonom Finn Arthur Forstrøm og Eskil Le Bruyn 
Goldeng fra Høgskolen i Buskerud. Sivilingeniør Kaare Granheim har fungert som prosjektrådgiver og 
kvalitetssikrer for utviklingsanalysen. 

 

Holtet, 16. desember 2013 

Agenda Kaupang AS 

 

 

  



Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse 
 

                         
                                           3 8263 

	  

Innhold	  
FORORD 2 	  

SAMMENDRAG: RINGERIKE I 2030 4 	  

1 	   UTGANGSPUNKTET: RINGERIKE I 2013 7 	  

1.1	   BEFOLKNING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING 7	  
1.1.1	   Befolkningsutvikling de senere år 7	  
1.1.2	   Framskriving av folkemengden 8	  
1.2	   UTDANNINGSNIVÅ OG KOMPETANSETETTHET 8	  
1.2.1	   Utdanningsnivået i befolkningen 8	  
1.2.2	   Kompetansetetthet og tilbakeflytting 9	  
1.3	   NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING 10	  
1.3.1	   Næringsliv og næringsutvikling 10	  
1.3.2	   Verdiskapning og egenkapitalakkumulasjon på Ringerike 2002-2011 13	  
1.3.3	   Nærmere om bedrifter og hovedaktører i  næringslivet på Ringerike 15	  
1.4	   ARBEIDSMARKED OG PENDLING 18	  
1.4.1	   Arbeidsreisependling på Ringerike 18	  
1.4.2	   Det regional bo- og arbeidsmarkedet i Ringerike 18	  
1.5	   SENTERSTRUKTUR OG KOMMUNIKASJONER 19	  
1.5.1	   Senterstruktur og tettstedsutvikling 19	  
1.5.2	   Bedre kommunikasjoner gir regionforstørring 20	  

2 	   MULIGHETER FOR NY NÆRINGSUTVIKLING PÅ RINGERIKE FRAMOVER 22 	  

2.1	   RINGERIKES STYRKER OG SVAKHETER I NÆRINGSSAMMENHENG 22	  
2.1.1	   Hovedopplegget for næringsplanen 22	  
2.1.2	   En SWOT analyse for Ringerike 22	  
2.2	   HVA VENTES Å SKJE STRUKTURMESSIG FRAMOVER? 25	  
2.2.1	   Viktige strukturendringer i næringslivet 25	  
2.2.2	   Kampen om næringskompetansen 27	  
2.2.3	   Ringerike må skape et etableringsmiljø 27	  
2.3	   KONKURRANSEFORTRINN OG NÆRINGSMILJØER PÅ RINGERIKE FRAMOVER 28	  
2.3.1	   Ressurstilgang og komparative fortrinn 29	  
2.3.2	   Næringsmiljøer og næringsklynger 30	  
2.3.3	   Komparative fortrinn og næringsklynger på Ringerike 31	  

3 	   UTVIKLINGSVEIER FOR RINGERIKE MOT 2030 33 	  

3.1	   UTBYGGING AV SAMFUNNSMESSIG INFRASTRUKTUR, - EN NØDVENDIG FORUTSETNING FOR NÆRINGSUTVIKLING 33	  
3.1.1	   Samferdselsutvikling og regionforstørring 33	  
3.1.2	   Bostedskvaliteter og byutvikling 34	  

4 	   EN STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR RINGERIKE 34 	  

4.1.1	   Prioriterte satsingsområder for næringsutvikling 34	  
4.1.2	   Utvikling av treklyngen 35	  
4.1.3	   Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike 37	  
4.1.4	   Utvikling av en kunnskapsbasert tjenesteklynge 38	  
4.1.5	   Livskvalitet, livsstil og folkehelse 39	  
4.1.6	   Nettverksbygging, omdømme og profilering 40	  
4.1.7	   Figur 3.6. Nettverksbygging, omdømme og profilering 41	  
4.1.8	   Men hva så med andre muligheter? 41	  

5 	   HVEM TAR SÅ BALLEN VIDERE? 41 	  

5.1.1	   Ansvarsforhold og framdrift i næringsarbeidet 41	  

VEDLEGG 1. SYSSELSETTINGSUTVIKLING I KOMMUNENE 44 	  

VEDLEGG 2.  EN BALASSA-INDEKS FOR RINGERIKE 45 	  

VEDLEGG 3: KORT RESULTATORIENTERT SAMMENDRAG 46 	  

 



	  
 

4    

Sammendrag: Ringerike i 2030 
 

Jeg sitter på balkongen min i høyblokka på Øya, og ser ut over elva der vannspeilet glitrer i 
ettermiddagssolen. En næringssjef i storkommunen Ringerike må jo bo sentralt må vite. Hønefoss er 
fin nå på sensommeren, og det er fullt av folk som spaserer langs elvepromenaden eller sitter på 
kaféen borte ved fossen. Jeg sitter her og prøver å forberede mitt åpningsinnlegg på 
næringsforeningens store møte i kveld, der temaet er ny strategisk næringsplan som skal ta Ringerikes 
næringsliv videre framover mot 2050.  

Hva en slik næringsplan bør inneholde, er ikke opplagt, for Ringerike er jo egentlig en storkommune i 
fin utvikling, med litt over 50 000 innbyggere, passe stor befolkningsvekst, og et svært oppegående 
næringsliv. Så framtidsutsiktene ser slett ikke verst ut. Men det er altså nettopp da en må være på 
vakt, for teknologi og markedsforhold endrer seg mye raskere enn før, og næringsklyngene våre kan 
få problemer før en aner.  

For framtidsutsiktene for næringslivet på Ringerike har ikke alltid vært så gode. Slett ikke faktisk. Da 
jeg kom hit for å delta i det store omstillingsprosjektet ved juletider i 2013, så det slett ikke like lyst 
ut. Follum, selve hjørnesteinsbedriften, var nedlagt et par år før, og flere viktige industribedrifter i 
regionen hadde problemer. Det hjalp heller ikke at de tre kommunene i regionen ikke helt hang 
sammen, med de sentrale delene av Hole vendt mot Oslo, og Jevnaker vendt mot Hadeland. Selv om 
alle var enige om at Hønefoss var byen, manglet regionen et samlende sentrum og en felles Ringeriks-
identitet. 

Men mye har endret seg siden. For vi tok noen kloke valg den gangen. Som grunnlag for 
omstillingsprosjektet lagde vi en strategisk næringsplan som skisserte noen viktige satsingsområder 
både for samfunnsutviklingen og for næringsutvikling, satsingsområder som ble tatt videre inn i 
omstillingsprosjektet. Et av disse områdene var satsing på samferdselsutvikling, særlig vei og 
jernbaneforbindelsen mot Oslo. Dette tok tid selvfølgelig, for samferdselsutbygging i Norge er det 
tregeste som finns, selv om alle forsøker å gjøre noe med det. Men vi fikk da endelig åpnet 
Ringeriksbanen i 2025, etter en lang kamp om trasévalg, som heldigvis endte opp i en statlig 
reguleringsplan som skar igjennom. For ellers hadde vi holdt på å krangle ennå, slik vi gjør med E16 
gjennom Hole. Det er mange i lokalsamfunnet som har sterke meninger om trasévalg må vite. Det er 
ikke måte på til lokal ekspertise. 

Men Ringeriksbanen kom da endelig på plass, og en ny, moderne stasjon med bussterminal også. Og 
plutselig var Hønefoss bare vel en halvtimes togtur fra Oslo, med stopp i Sandvika på veien. For 
byutviklingen i Hønefoss ga det en ny vår. Allerede i utviklingsplanen fra 2013 var vi enige om at man 
måtte bygge moderne boliger i sentrum for å få liv i byen. Og man lagde da også etter hvert en 
overordnet byutviklingsplan for å få til dette. Men selv om Brutorget og Øyaprosjektet ble bygget, og 
flere andre boligprosjekter også, tok boligbyggingen ikke helt av. Folk på Ringerike var vant til å bo i 
enebolig, så markedet var begrenset.  

Først da jernbane sto ferdig i 2025, endret dette seg. Plutselig ble det populært for unge voksne med 
jobb i Oslo å flytte til nybygde leiligheter i Hønefoss sentrum. Reisetiden er jo ikke lengre enn hva de 
ellers er vandt til, og kaféliv og spesialbutikker finner de i Hønefoss også. Ikke overraskende denne 
nye trenden forresten. Lillestrøm hadde en liknende utvikling noen år før.  

Men vi fikk altså etter hvert fart på boligbyggingen i sentrum, og dermed også på byutviklingen. Det 
hjalp også godt endelig å få på plass resten av omkjøringsveien rundt Hønefoss, så vi fikk 
gjennomgangstrafikken ut av byen. Da hadde vi plutselig mulighet til å miljøprioritere gatenettet i 
sentrum og skape et hyggelig handelsmiljø. Varehandelen protesterte selvfølgelig i begynnelsen, men 
innså etter hvert at dette var lurt. De ble til og med enige om at bilbasert tungvarehandel burde legges 
ute ved omkjøringsveien. How come? 

Så med støtte i byutviklingsplanen har vi de siste årene skapt et levende sentrum med nye, attraktive 
boligblokker og tre ganger så mange bosatte mennesker som i 2013. Dessuten har vi endelig fått 
gjennomført den gamle drømmen om å vende byen mer mot elva, med ny elvepromenade og et 
blomstrende kafé og kulturliv. 
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Så Hønefoss har blitt bra. Men vi tok noen kloke grep også på næringssiden i 2013. Særlig var 
satsingen på treklyngen viktig. Viken Skog hadde behov for å få avsetning for trevirke i 
Østlandsområdet, og kjøpte opp det nedlagte industriområdet på Follum, med sikte på å bygge 
Norges mest moderne trebearbeidingsmiljø, der hele tømmerstokken skulle tas i bruk. Mange var 
skeptiske til at dette kunne bli noe av, men faktisk fikk man det jo etter hvert til, med solid støtte fra 
staten, som ønsket å komme opp i et balansekvantum i skogsavvirkingen, og også så klart at man 
hadde et stort avsetningsproblem for tømmer i Østlandsområdet.  

Så treklyngen ble etablert, og ble etter hvert en stor suksess. Først kom Norges mest moderne og 
automatiserte sagbruk, kombinert med produksjon av heltreprodukter som på linje med norsk limtre 
har blitt veldig populært i utlandet, og selges over hele verden. Senere fikk man på plass moderne 
celluloseproduksjon også. Hvem skulle trodd at cellulose kunne bli brukt til klesproduksjon og til å 
smøre oljebrønner i Barentshavet. Men det kan det altså, og restavfallet fra produksjonen blir brukt til 
å produsere miljøvennlig flydrivstoff som i disse miljøtider har blitt veldig populært.   

Enda bedre ble det da flere produsenter kom og etablerte seg, og skapte konkurranse om trestokken. 
Da måtte man virkelig skjerpe seg på FoU siden også for å ligge et hestehode foran teknologisk. Så 
dermed fikk vi et avansert FoU miljø på Follum, der man samarbeider tett både med universitetet på 
Ås, og med utenlandske miljøer om å ta nye produksjonsmetoder i bruk. Så avansert har man blitt, at 
man i fjor åpnet et Center of Expertise innenfor trebearbeiding på Follum. Det er søren ikke verst!  

Mange avanserte arbeidsplasser har det også blitt. Mer enn tusen faktisk, ved siste telling. Og ikke 
vanlige arbeidsplasser heller. Her er det mye avansert fagkompetanse og teknologisk kunnskap. 
Riktignok er fortsatt sivilingeniører mangelvare i Norge, men hva gjør vel det, så lenge spanjoler og 
portugisere med høy kompetanse tar med seg familien og flytter hit i stedet. Beriker lokalmiljøet og 
setter farge på byen gjør de også, så dette går fint. At det gamle bedehuset nå har blitt en katolsk 
kirke, er faktisk helt greit. 

I teknologimiljøet på Eggemoen jobber også mange utlendinger fra flere land. Utvikling av dette 
næringsmiljøet var et annet av de satsingsområdene vi pekte ut i den gamle næringsplanen. Her hadde 
man allerede en svært avansert teknologibedrift, med en masse høyteknologiske spesialprodukter. 
Videre hadde man en stor og moderne flyplass, og den ble viktig, for da luftforsvaret bygde ned 
mange av sine baser rundt om i landet, la man mye av sitt tunge flyvedlikehold til Eggemoen. Dermed 
fikk man også inn flyteknisk ekspertise i nye bedrifter og virksomheter på området, og det 
teknologiske miljøet tok litt av. For jo flere likeartede bedrifter en har i et slikt miljø, desto mer 
attraktivt blir det for nye bedrifter å etablere seg på samme sted, og jo mer disse bedriftene 
konkurrerer seg imellom, desto sterkere står de markedsmessig. I dag er derfor Eggemoen kjent som 
et avansert teknologisk miljø også i nasjonal sammenheng, og selv om spennvidden i produksjonen er 
stor, og man ennå ikke har helt har klart å skape en tradisjonell næringsklynge, så er man godt i gang, 
og har store perspektiver framover. 

Et tredje satsingsområde vi hadde i den gamle næringsplanen fra 2013, var å forsøke å utvikle et 
kunnskapsbasert næringsmiljø av kontorbedrifter på Hvervenmoen. Utgangspunktet var her ganske 
godt, for det var allerede etablert en rekke større kontorbedrifter på området, som dels betjente det 
lokale markedet på Ringerike, og dels henvendte seg til markedet i Oslo-området. Dessuten er det 
ganske enkelt å skape en samlokalisering og et miljø for slike bedrifter. Man trenger bare å bygge 
noen flere kontorbygg i nærheten. Så det gjorde man, og flere bedrifter kom til, slik at en fikk et miljø 
der mange bedrifter konkurrerte om de samme kundene. Slikt inspirerer, og gjør samtidig bedriftene 
mer konkurransedyktige. Dessuten fikk man til et godt samarbeid med høgskolen, som nettopp har 
sin styrke på dette felt.   

Så det kunnskapsbaserte næringsmiljøet på Hvervenmoen blomstret, og har blitt viktig for Ringerike. 
Det er kanskje ikke verdens mest avanserte kontorbedriftsmiljø, men hva gjør vel det så lenge det kan 
betjene Ringeriksmarkedet, og samtidig være konkurransedyktige på det langt større og mer kresne 
Oslomarkedet. Dessuten gir det arbeidsplasser til mange pendlere som har flyttet til Hole på jakt etter 
enebolig til en levelig pris. Det er fint, for Ringerikes næringsliv har stort behov for deres kompetanse. 

Alt gikk selvsagt ikke vår vei, heller ikke næringsmessig. Vi så den gang at mange i Oslo-området 
hadde behov for et nærliggende rekreasjonsområde med gode miljøkvaliteter, og prøvde å ta på oss 
en vertskapsrolle for disse, ved å satse på livsstilaktiviteter og folkehelse. Mer dagsturisme var 
mottoet. Utgangspunktet var slett ikke dårlig. Hadeland Glassverk var allerede Norges sjette største 
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reisemål med 600 000 besøkende pr år om jeg husker riktig, og man hadde flere attraktive tilbud i 
regionen. 

Noen stor suksess ble det imidlertid ikke. Mange andre områder rundt Oslo hadde dessverre kommet 
på samme idé, og markedet, særlig for SPA-anlegg og liknende, tok ikke helt av. Noe kom det 
imidlertid ut av satsingen. Ringeriksmarathon har blitt en årlig suksess, med flere tusen løpere og stor 
profileringsverdi, og man har, av alle ting, hatt stor suksess med parselldyrking av grønnsaker og 
blomster. Det viser seg at dette er attraktivt for barnefamilier i Oslo-området som ikke har egen hage, 
og som bruker parsellen sin som mål for søndagsutflukten. Den idéen var det ingen andre som hadde 
kommet på, så det ble suksess. Og selv om det ikke akkurat har blitt mange nye arbeidsplasser ut av 
dette, så styrker likevel slik parselldyrking Ringerikes omdømme som en grønn og bærekraftig region. 
Akkurat det vi ønsker å være.  

Det siste satsingsområdet vi hadde den gangen, var nettverksbygging, omdømme og profilering. 
Ringerike var på full fart inn i kompetansesamfunnet, hvor mye av nyskapingen som kjent skjer 
gjennom utvikling av gode nettverk og samarbeidsrelasjoner. Idéen var dermed å jobbe aktivt for å 
skape gode nettverk og samarbeidsrelasjoner blant ulike deler av næringslivet på Ringerike, og på 
denne måten bidra til ny bedriftsutvikling og nye arbeidsplasser.  

Det fikk man faktisk til, og nettverksbygging ble svært viktig både for å etablere teknologimiljøet på 
Eggemoen og for å få i gang kontorbedriftsmiljøet på Hvervenmoen. Treklyngen ble raskt så attraktiv 
at den klart seg helt selv, men både for byutviklingen og for samferdselsprosjektene, ble gode 
næringslivsnettverk viktige. 

Men nå må jeg slutte med disse refleksjonene. Dagen er på hell, og jeg må konsentrere meg om det 
jeg skal si på oppstartsmøtet i næringsforeningen i kveld. Noen gode idéer har jeg imidlertid fått av 
denne gjennomgangen. Det er naturligvis ikke slik at vi skal komme opp med helt nye løsninger hver 
gang. Mye av næringslivet på Ringerike går aldeles utmerket om dagen, og vi har flere næringsmiljøer 
med klare klyngetendenser som kan utvikles videre. Så utgangspunktet framover er riktig bra. Vi må 
bare etablere en beredskap for at ting kan endre seg raskere enn det vi egentlig liker å tenke på.    
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1 Utgangspunktet: Ringerike i 2013 
Prologen til denne strategiske utviklingsanalysen viser et scenario, eller kanskje snarere en visjon, som 
beskriver resultatene av Ringeriksregionens målbevisste arbeid for å utvikle næringslivet videre og 
bedre regionens konkurransekraft.  

Samtidig gir denne visjonen også langt på vei et sammendrag av utviklingsstudiens innhold, ved at 
den viser hvilke mål man hadde for arbeidet, og hvilke satsingsområder og strategier man fulgte for å 
nå disse mål. Visjonen viser også hva som ellers skulle til av infrastrukturtiltak, kommuneplanlegging 
og politisk arbeid for å komme dit.  

Men hvordan fant man nå fram til slike mål og strategier? Hvilke kloke grep ble tatt, og hvilken 
prosess ble det lagt opp til for å utvikle Ringerikesamfunnet og regionens næringsliv? Det er tema for 
resten av denne strategiske utviklingsanalysen. 

1.1 Befolkning og befolkningsutvikling 

1.1.1  Befolkningsutvikling de senere år 
Ringeriksregionen ligger på det sentrale Østlandet, tett opp mot Oslo-området, og drar stor nytte av 
sin beliggenhet i befolkningssammenheng. En oversikt over befolkningsutviklingen i de tre 
kommunene i regionen de siste 25 år framgår av figur 1.1.  

 

Figur 1.1: Befolkningsutviklingen i Ringerike 

Det framgår av figuren at fra en samlet befolkning i de tre kommunene i 1987 på nær 37 100 
mennesker, har innbyggertallet gått jevnt oppover og passerte 40 400 ved inngangen til 2008, etter 
en vekst på rundt 0,5 % pr år i gjennomsnitt. De siste fem årene har befolkningsveksten fortsatt i 
økende tempo, med en vekstrate på nær opp mot 1 % pr år, slik at regionens befolkning ved innløpet 
til 2013 var på vel 42 300.  

Alle kommunene i Ringeriksregionen har vokst de siste 25 år, men som en ser av figur 1.1, har 
veksten variert betydelig mellom kommunene. Hole, som ligger nærmest Oslo-området, har i hele 
perioden og særlig de siste årene, tiltrukket seg innflyttere fra Oslo-området på jakt etter eneboliger i 
grønne omgivelser til en levelig pris. De siste fem årene har dette ført til en befolkningsvekst i Hole på 
hele 3 % i gjennomsnitt. De to andre kommunene har også hatt vekst, men på et langt lavere nivå, 
rundt 0,6 % i gjennomsnitt de siste fem år. En slik vekst er selvsagt også positiv, men vekstraten skulle 
helst vært noe større, gjerne opp mot 1 % pr år, for å sikre en gunstig aldersprofil i disse kommunenes 
befolkning.   
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1.1.2  Framskriving av folkemengden 
En framskriving av folkemengden i de tre Ringerikskommunene de neste 25 år, er vist i figur 1.2. 
Framskrivingen heter MMMM12, og er Statistisk Sentralbyrås middelalternativ for befolkningsutvikling, 
som baserer seg på middels fruktbarhet, middels dødelighet, middels innvandring mv.  

 

Figur 1.2. Framskriving av folkemengden etter MMMM12. Kilde SSB 

En ser av figur 1.2 at befolkningsveksten i de tre kommunene ventes å ville fortsette også i årene 
framover, om enn med en noe avtakende vekstrate over tid. De første fem årene ventes en vekstrate 
på rundt 1,3 % pr år i gjennomsnitt for regionen som helhet. Fortsatt er det Hole som ventes å få den 
sterkeste veksten, med nær 3 % pr år i gjennomsnitt, altså omtrent som i dag. Jevnaker ventes i følge 
framskrivingen å få en noe sterkere vekst enn fram til nå, med rundt 1,3 % pr år i gjennomsnitt, de 
nærmeste fem årene, mens Ringerike ventes å få en vekst i samme periode på rundt 1 % pr år. 

Samlet sett ser dette riktig så bra ut for alle tre kommunene. Kunsten blir imidlertid å holde på denne 
befolkningsveksten, og hindre at den går ned over tid, slik framskrivingen viser. To forhold må til for å 
få til det. En langt bedre næringsutvikling i regionen, og helst også hurtigere og enklere 
kommunikasjoner mot Oslo-området. 

1.2 Utdanningsnivå og kompetansetetthet 

1.2.1  Utdanningsnivået i  befolkningen 
En oversikt over utdanningsnivået til folk bosatt i de tre Ringerikskommunene, er vist i figur 1.3, og 
sammenliknet med utdanningsnivået i fylket og på landsbasis. 

I figur 1.3 er utdanningsnivået til befolkningen i yrkesaktiv alder i 2012 delt inn i fire grupper, 
grunnskole som høyeste utdanning, videregående, høyskole inntil 3 år og 
universitet/høyskoleutdanning over tre år som høyeste utdanning. En ser umiddelbart av figuren at 
utdanningsnivået i de tre Ringerikskommunene varierer betydelig. I Ringerike og Jevnaker kommuner 
har rundt en tredjedel av befolkningen i yrkesaktiv alder grunnskole som høyeste utdanning, mens 
denne andelen bare er på vel 22 % i Hole. Andelen av befolkningen som har videregående som høyeste 
utdanning, er som en ser 44-46 % og omtrent lik i de tre kommunene, mens andelen av befolkningen i 
yrkesaktiv alder som har høyere utdanning, er langt høyere i Hole med nær 34 % enn i Ringerike som 
har nær 24 % og i Jevnaker der bare 20 % av befolkningen i yrkesaktiv alder har høyere utdanning. En 
ser også at mens Hole har et langt høyere utdanningsnivå i befolkningen enn både Buskerud som 
helhet og landsgjennomsnittet, så ligger både Ringerike og særlig Jevnaker betydelig lavere.  
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Figur 1.3: Utdanningsnivået på Ringerike 

Årsaken til denne forskjellen mellom Ringerikskommunene er at Hole, som nevnt ovenfor, de siste 
årene har fått en stor innflytting av folk fra Oslo-området på jakt etter enebolig i grønne omgivelser. 
Dette er innflyttere som i all hovedsak har høyere utdanning, og som dermed øker kommunens 
gjennomsnittlige utdanningsnivå betydelig. De andre kommunene på Ringerike mangler i stor grad 
denne innflyttingen fra Oslo-området, og framstår fortsatt som industrikommuner, der fagarbeider-
kompetanse alltid har stått sterkt, og fortsatt er en viktig faktor i næringsutviklingen. 

1.2.2  Kompetansetetthet og tilbakeflytting 
Ser en nærmere på de to høyeste utdanningskategoriene i figur 1.3, får en et bilde som vist i figur 1.4. 
Figuren viser at andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder med høyere utdanning, er delt i to grupper. 
Grønn farge indikerer inntil 3 års høyere utdanning, blant annet lærere, sykepleiere mv. Lilla farge 
viser andelen av befolkningen med universitets- og høgskoleutdanning over tre år, vanligvis 
embetseksamen eller mastergrad. 
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Figur 1.4: Høyere utdanning på Ringerike 

En ser av figur 1.4 at Hole har et svært høyt utdanningsnivå, høyere enn landsgjennomsnittet i begge 
utdanningskategoriene. Særlig på det høyeste utdanningsnivået, universitets- og høgskoleutdannning 
over fem år, er dette spesielt for en landkommune. Her har som en ser både Ringerike og særlig 
Jevnaker en utfordring framover. Utdanningsnivået i disse kommunene er vel lavt, særlig på det 
høyeste nivået, til å skaffe kvalifisert arbeidskraft til næringslivet. I disse kommunene skulle en gjerne 
hatt større innflytting fra Oslo-området. I tillegg viser intervjuene som er foretatt i denne 
utviklingsanalysen, at en også gjerne skulle hatt større tilbakeflytting av ungdom etter endt utdanning. 
Her er det dermed flere viktige forhold å ta tak i.   

 

1.3 Næringsliv og sysselsetting 

1.3.1  Næringsliv og næringsutvikling 
Hva har så Ringerikskommunene av arbeidsplasser å tilby sin befolkning, og hvilke typer arbeid 
etterspør de yrkesaktive i kommunen? Svaret på dette kan langt på vei finnes i sysselsettings-
statistikken til SSB, som vist i figur 1.5. 

Figur 1.5 viser tall hentet fra Arbeidstaker/Arbeidsgiver registeret for 4. kvartal 2008 og 2012 for de 
tre Ringerikskommunene samlet. En skulle gjerne vist tall for en lengre periode, men 
næringsfordelingen ble endret etter ny internasjonal standard i 2008, slik at tidligere tall ikke er 
sammenliknbare, og tall for 2013 er ikke tilgjengelige før neste år. 
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Figur 1.5: Sysselsettingsutviklingen i Ringeriksregionen 2008-2012 

Tabellen i figur 1.5 er komplisert, og inneholder mye data i komprimert form. De første tre kolonnene 
i tabellen viser antall yrkesaktive personer bosatt på Ringerike etter næring, og hvordan denne 
fordelingen har utviklet seg fra 2008-2012. De tre neste kolonnene viser antall arbeidsplasser på 
Ringerike etter næring, og utviklingen av disse over tid. Differansen mellom antall bosatte 
yrkesutøvere som arbeider i en næring og antall lokale arbeidsplasser i samme næring, blir da et mål 
på netto innpendling til regionen i denne næringen. En ser også hvordan pendlingen har endret seg 
over tid. 

Ser en først på sumtallene i figur 1.5, finner en for det første at antall yrkesaktive på Ringerike faktisk 
har gått svakt ned de siste fire årene, selv om befolkningen i regionen har økt med rundt 1 500 
mennesker. Yrkesaktiviteten i regionen har altså gått betydelig ned, og det er ikke noe godt tegn, selv 
om nærheten til Oslo-området gjør at arbeidsledigheten i regionen ikke er spesielt høy. Derimot har 
mange, særlig eldre arbeidstakere, falt ut av arbeidsmarkedet. 

Antall arbeidsplasser i regionen har dessverre også som en ser gått ned i perioden 2008-2012 med 
godt over 500. Dette har ført til at Ringerike i slutten av 2012 hadde vel 18 000 arbeidsplasser til nær 
21 300 bosatte yrkesutøvere, og dermed et underskudd på godt over 3 200 arbeidsplasser, eller rundt 
18 %. Dette er en klar forverring fra situasjonen fire år før, da arbeidsplassunderskuddet bare var på 
rundt 2 700. Yrkesutøvere uten arbeid i regionen har da i mellomtiden funnet seg arbeid andre steder, 
i hovedsak i Oslo-området. 

Ser en nærmere på fordelingen av Ringerikes arbeidsplasser på næring, altså kolonne fire-seks i 
figuren, finner en at landbrukssysselsettingen i regionen faktisk har økt de siste årene, og var i 2012 
på vel 550 arbeidsplasser. Fortsatt er Ringerike dermed en sterk landbruksregion, blant annet med 
stor frukt og grønnsakproduksjon, som greier seg bra sysselsettingsmessig.  

Industrisysselsettingen på Ringerike har derimot gått betydelig ned de siste årene. I 2012 hadde 
regionen bare vel 2 000 industriarbeidsplasser igjen, etter en nedgang på nær 900 arbeidsplasser eller 
hele 30 % på fire år. Mye av denne nedgangen skyldes selvfølgelig nedleggelsen av Follum, men slett 
ikke alt. Ringerike har også tapt mange andre industriarbeidsplasser de siste fire årene, så 
utfordringen framover blir å beholde industrikompetansen og industritradisjonene i regionen, og 
skape nye industriarbeidsplasser i voksende markeder.  

Ellers er det verdt å merke seg at sysselsettingen innenfor varehandel har gått ned med over 100 
arbeidsplasser de siste fire årene, selv om befolkningen i regionen har økt betydelig. Det er ikke bra, 
og tyder på at Ringeriksfolk i økende grad handler utenfor regionen. Netthandel må trolig ta noe av 
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skylden, men intervjuene som er foretatt i forbindelse med denne analysen tyder også på at særlig 
ungdom i økende grad handler i Sandvika og i Oslo sentrum.  

I andre næringer er det som man ser også en del endringer. Ringerike har fått nær 170 nye 
arbeidsplasser innenfor offentlig virksomhet og forsvar. Mange av disse har trolig kommet på Statens 
Kartverk som er en meget viktig statlig bedrift for Ringerike. Videre har sysselsettingen økt med over 
100 arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg, som i økende grad har oppdrag i Oslo-området, mens 
offentlig tjenesteyting som skole og helse bare har hatt en marginal vekst i perioden.  

En ser også at forretningsmessig tjenesteyting har mistet rundt 40 arbeidsplasser i perioden, og at 
nær 230 personer i denne næringen pendler ut av regionen. Her bør det være et potensiale for vekst, 
enten ved at disse flytter sin arbeidsplass hjem, noe som er ganske vanlig, eller at de får jobb i en 
ekspanderende bedrift innenfor denne næringen på Ringerike.  

Figur 1.5 viser i nest siste kolonne også i hvilke næringer kommunen har utpendling. En ser at netto 
utpendling er fordelt på en lang rekke næringer. Størst netto utpendling har varehandel med vel 650 
arbeidstakere. Mange av disse jobber i Oslo-området. Her har det imidlertid ikke vært noen økning de 
siste årene. Det har det imidlertid vært innenfor industri, forretningsmessig tjenesteyting og helse og 
sosialtjenester som alle har hatt økt utpendling på mer enn 100 arbeidstakere de siste fire årene.  

Tabell 1.5 viser sysselsettingsutviklingen for hele regionen samlet. Disse tallene foreligger også for 
hver kommune i vedlegg 1. I tabell 1.6 har en sett nærmere på sysselsettingsendringene fra 2008-
2012 fordelt på kommune. 

En ser av tabell 1.6 at sysselsettingsutviklingen de siste fire årene har vært svært forskjellig i de tre 
kommunene på Ringerike. Hole har som følge av sterk befolkningsvekst hatt økning både i antall 
yrkesaktive innbyggere, med 126, og i antall arbeidsplasser med 225. Kommunen har dermed, 
riktignok fra et lavt nivå på 59 %, økt sin arbeidsplassdekning til 63 % de siste årene. 
Arbeidsplassdekningen er definert som forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall yrkesaktive 
innbyggere i kommunen. Man ser også at Hole de siste fire årene har hatt sysselsettingsvekst i nær 
sagt alle næringer, også i industrivirksomhet, men naturlig nok mest i offentlig tjenesteyting. Eneste 
unntak er varehandel, der en på tross av sterk befolkningsvekst, har hatt en mindre 
sysselsettingsnedgang. 

Noe mer negativ har utviklingen vært for de to andre kommunene. Jevnaker har som følge av sterk 
befolkningsvekst, hatt en økning i antall yrkesaktive innbyggere på rundt 50, men samtidig mistet vel 
40 arbeidsplasser, slik at kommunens arbeidsplassdekning har gått ned fra 69 % til 67 % de fire siste 
årene. En reduksjon på nesten 150 industriarbeidsplasser er mye av årsaken til dette. I flere andre 
næringer har det vært sysselsettingsvekst i perioden. 

Noe av det samme har også skjedd i Ringerike kommune. På tross av en liten vekst i befolkningen, har 
likevel antall yrkesaktive i kommunen gått ned med nær 240  
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Figur 1.6. Endringer i sysselsetting 2008-2012 fordelt på kommune 

de siste fire årene. Mange av disse har trolig falt ut av arbeidsmarkedet som følge av nedtrapping i 
industrien, for Ringerike har tapt over 700 arbeidsplasser i perioden, og enda flere i 
industrivirksomhet. Kommunens dekningsgrad for arbeidsplasser har dermed gått ned fra 97 % til 94 
% de siste fire årene, men ligger fortsatt ganske høyt. Ringerike kommune har fortsatt nesten full 
arbeidsplassdekning, så situasjonen er slett ikke bare negativ. Som by og regionsenter bør likevel 
Ringerike helst ha noe mer enn full arbeidsplassdekning, slik at Hønefoss kan fungere som 
arbeidsplass også for nabokommunene. Det er derfor god grunn til å ta et krafttak for ny 
næringsutvikling i det kommende omstillingsprosjektet.  

1.3.2  Verdiskapning og egenkapitalakkumulasjon på 
Ringerike 2002-2011 

I tillegg til sysselsettingsstatistikken, er regnskapsdata en viktig kilde for å studere strukturelle forhold 
i næringslivet. Her kan en, etter en omfattende rensing og bearbeiding av rådata, få fram tall på 
kommunenivå for blant annet omsetning, driftsresultat, verdiskapning og egenkapital i kommunens 
eller regionens regnskapspliktige bedrifter, og også studere utviklingen av disse forhold over tid. Merk 
imidlertid at offentlig virksomhet og en del mindre enkeltmannsforetak ikke inngår, bare 
regnskapspliktige bedrifter og foretak. Alle aksjeselskaper er regnskapspliktige, samt alle selskaper 
med mer enn 5 millioner i omsetning eller mer enn 4 ansatte. 

Med utgangspunkt i en bearbeiding av regnskapsdata har HiBu gjennomført en kort, overordnet 
analyse av 1 738 registrerte bedrifter og foretak på Ringerike med til sammen 8 655 ansatte, som vist 
i figur 1.7. Det framgår her at i 2011, som er siste år en har bearbeidede tall for, hadde disse 
bedriftene en samlet omsetning på vel 17,1 milliarder kr, og en samlet verdiskapning på vel 4,2 
milliarder kr.  

En bedrifts verdiskapning er her definert som bedriftens nettoprodukt, dvs. omsetning minus 
vareinnsats og avskrivinger, regnet uten mva. Verdiene som virksomhetene skaper går til fordeling 
mellom arbeidstakere, långivere, offentlige myndigheter og eiere. Verdiskapningen sier dermed noe 
om den totale avkastningen virksomhetenes aktiviteter gir til samfunnet - ansatte får lønn, långivere 
får renter, offentlige myndigheter får skatt og eiere får avkastning.  
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Figur 1.7: Regnskapspliktige virksomheter i Ringeriksregionen etter bransje (tusen kroner) Kilde: HiBu 

På Ringerike viser figur 1.7 at bedriftenes verdiskapning i 2011 fordelte seg med nær 3,4 milliarder kr 
i lønn og vel 850 mill kr i driftsresultat. Oversikten viste også for 2011, en samlet egenkapital i 
Ringerikes private næringsliv på nær 13,6 milliarder kr. 

De største bransjene i regionen målt etter verdiskapning er varehandel, teknisk tjenesteyting og 
eiendomsdrift, bygg og anlegg og industri. I sistnevnte kategori er mye av aktiviteten knyttet til 
skogbruk. Hadde det ikke vært for et svært dårlig driftsresultat for industrien samlet sett i regionen 
hadde industrien vært desidert størst. 

Tilsvarende tallgrunnlag foreligger for flere år bakover. I figur 1.8 har HiBu vist en indeks for utvikling 
i samlet verdiskapning fra 2002-2011 for Ringeriksregionen, noen sammenliknbare byer som 
Tønsberg, Kongsberg og Horten, og for resten av Norge. 

 

Figur 1.8. Indeks for utvikling i verdiskapning 2002-2011. Kilde: HiBu 

En ser av figuren at det private næringslivet i Ringeriksregionen, markert med rød strek i figuren, har 
hatt en vekst i verdiskapningen i løpende kroner på rundt 70 % i perioden 2002-2011. Dette er likevel 

Antall Omsetning Driftsresultat Lønn Verdiskapning Egenkapital

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   289	  962	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  150	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   67	  180	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   70	  330	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  350	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  628	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  990	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   17	  243	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   23	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   34	  002	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10-‐33	  Industri 93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  936	  749	  	  	  	  	  	   -‐240	  260	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   859	  195	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   618	  935	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  057	  534	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   624	  891	  	  	  	  	  	  	  	  	   71	  888	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  609	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   137	  497	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  472	  875	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 202	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  009	  113	  	  	  	  	  	   130	  983	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   506	  045	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   637	  028	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   903	  964	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 296	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   6	  279	  209	  	  	  	  	  	   181	  775	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   716	  843	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   898	  618	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  276	  751	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 59	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   292	  282	  	  	  	  	  	  	  	  	   16	  661	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   63	  402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   80	  063	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97	  989	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 39	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   368	  622	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  260	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   131	  973	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   152	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   57	  434	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 49	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   162	  115	  	  	  	  	  	  	  	  	   15	  541	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   68	  445	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   83	  986	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   61	  542	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 79	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   448	  555	  	  	  	  	  	  	  	  	   171	  040	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   125	  122	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   296	  162	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  883	  337	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 639	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  624	  978	  	  	  	  	  	   421	  275	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   282	  015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   703	  290	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  423	  779	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 64	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   433	  450	  	  	  	  	  	  	  	  	   20	  695	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   124	  847	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   145	  542	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   197	  334	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85	  Undervisning 12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   74	  212	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  591	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   42	  316	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   44	  907	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   21	  253	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 52	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   334	  460	  	  	  	  	  	  	  	  	   22	  729	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   213	  304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   236	  033	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   113	  082	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 78	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   205	  966	  	  	  	  	  	  	  	  	   9	  727	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   94	  406	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   104	  133	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  508	  785	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  00	  Uoppgitt 21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2	  330	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   607	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   67	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   674	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   334	  551	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Total 1	  738	  	  	  	  	  	  	  	   17	  152	  522	  	  	   854	  652	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3	  378	  012	  	  	  	  	  	  	   4	  232	  664	  	  	  	  	  	  	  	  	   13	  518	  562	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  	  	  	  0	  	  	  	  1	  	  	  	  1
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mindre enn hva de andre byene har hatt, og klart mindre enn veksten i verdiskapningen i resten av 
Norge, som nesten er tredoblet. Nå er dette en litt urettferdig sammenlikning, siden særlig resten av 
Norge, men også Kongsberg og Horten, er svært påvirket av den voldsomme veksten i 
verdiskapningen i petroleumsvirksomheten i denne perioden. Ringerike har få bedrifter i dette 
markedet, og har dermed heller ikke fått del i denne verdiskapningsveksten. Det har heller ikke 
Tønsberg i særlig grad fått, men verdiskapningen i Tønsbergs private næringsliv har som en ser likevel 
økt betydelig mer enn på Ringerike. Årsaken er trolig at man på Ringerike har mistet store 
industribedrifter med mye verdiskapning i perioden. Særlig Follum slår kraftig ut her.   

En annen interessant sammenlikning, er utviklingen av egenkapitalen i det private næringslivet på 
Ringerike i forhold til de andre områdene. Dette er vist som indeks på samme måte i figur 1.9. 

En ser av figur 1.9 at egenkapitalen i Ringerikes private næringsliv, fortsatt markert med rød strek i 
figuren, har vist jevn og høy vekst i perioden 2002-2011. Egenkapitalen har, riktignok i løpende 
kroner, mer enn firedoblet seg i perioden, og økt betydelig mer enn det den har gjort både de andre 
kommunene og i resten av Norge.  

For videre utvikling av Ringerikes næringsliv, er dette svært interessant, fordi denne 
kapitalakkumulasjonen kan brukes til å investere i nytt, lønnsomt næringsliv og nye produkter som i 
sin tur kan bidra til å øke verdiskapningen i regionen ytterligere. Det er slett ikke noe kapitalfattig 
næringsliv en her står ovenfor, så mulighetene for å få det lokale næringslivet til å investere i nye 
bedrifter og nye produkter på Ringerike bør være de beste.   

 
Figur 1.9. Utvikling i egenkapital i det private næringslivet. Kilde: HiBu  

1.3.3  Nærmere om bedrifter og hovedaktører i   
næringslivet på Ringerike 

Ringerike har tradisjonelt vært en sterk industriregion, med treforedlingsvirksomhet som kjerne, og 
Follum som dominerende aktør. Slik er det ikke lenger. Follum er borte, og selv om skog og 
treforedling fortsatt har mange betydelige virksomheter på Ringerike, framstår i dag regionens 
næringsliv som mye mer variert enn før.  
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Figur 1.10. De 20 største bedriftene på Ringerike etter verdiskapning. Kilde: HiBu  

En oversikt over de tjue største bedriftene på Ringerike i 2011, målt etter verdiskapning er vist i figur 
1.10, der en også har tatt med bedriftenes omsetning. Tallene er hentet fra regnskapsstatistikken. En 
skulle som tidligere nevnt gjerne hatt med tall for 2012, men disse foreligger ennå ikke.  

En ser av figur 1.10 at målt etter omsetning, så dominerer Viken Skog SA med nær 1,4 milliarder kr i 
2011, fulgt av COOP Østafjells SA med omtrent halvparten så mye. Begge disse bedriftene er imidlertid 
engrosbedrifter, der vareleveransene dominerer og verdiskapningen er langt mer beskjeden. 

Målt etter verdiskapning er det i stedet Sparebank 1. Ringerike Hadeland som er klart størst, med en 
verdiskapning i 2011 på nær 280 mill kr av en omsetning på 390 mill kr. Denne lokale banken er 
svært viktig for Ringerikes næringsliv, både som støttespiller for etablerte bedrifter, og som viktig 
aktør i utviklingsprosjekter og nyskaping. Banken er også svært viktig for samfunnet for øvrig, særlig 
for kulturlivet og for frivillig arbeid. 

De neste bedriftene i forhold til verdiskapning var som en ser Smurfit Kappa Norpapp som produserer 
pappemballasje, og Andritz Hydro AS som bygger og reparerer vannkraftturbiner mv. Deretter målt 
etterverdiskapning, kommer PM Retail og Hadeland Glassverk. Ellers ser en at Ringerikskraft 
Produksjon og Tronrud Engineering er viktige bedrifter med stor verdiskapning på Ringerike.  

Strukturelt ser en at svært mange ulike næringer er representert blant de 20 bedriftene med størst 
verdiskapning på Ringerike. Selv uten Follum har regionen flere store bedrifter innen 
trevareproduksjon og treforedling. En samlet oversikt over denne næringen i 2011, er vist i tabell 1.1.  

En ser av tabellen at selv uten Follum, hadde Ringeriksregionen i 2011nær 30 bedrifter innenfor 
skognæring, trebearbeiding og treforedling, med en samlet omsetning på vel 2,5 milliarder kr, en 
verdiskapning på vel 350 millioner kr og vel 630 sysselsatte. Her har man altså fortsatt et sterkt 
næringsmiljø med stolte tradisjoner som det bør være mulig å bygge videre på. 

Tabell 1.1. Treforedlingsmiljøet på Ringerike i 2011 

 

Navn Omsetning Verdiskapning Ansatte
VIKEN SKOG SA 1387118 56698 110
SMURFIT KAPPA NORPAPP AS 441023 128136 217
MOELVEN SOKNABRUKET AS 297128 51211 85
HUHTAMAKI NORWAY AS 177720 50936 99
BJERTNÆS SAG AS 81954 24117 34
SKJÆRDALENS AS 17069 5273 15
JØRGENSEN BYGG AS 10741 2820 6
SØR-VALDRES SKOG AS 10219 5194 5
21 MINDRE BEDRIFTER 89947 26474 61
SUM 2512919 350859 632
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En annen næring med flere sterke bedrifter på Ringerike er mekanisk industri og beslektet virksomhet. 
En oversikt over denne næringen er vist i figur 1.2. 

Tabell 1.2. Mekanisk industri mv. på Ringerike i 2011. 

  

En ser av figuren at de innenfor mekanisk industri og beslektede virksomheter i 2011 var rundt 20 
bedrifter med en samlet omsetning på nær 870 mill kr, en verdiskapning på nær 320 mill kr og nær 
500 ansatte. I tillegg har man senere fått med Norsk Titan. Her har man dermed også et sterkt 
næringsmiljø som kan utvikles. 

Et tredje næringsmiljø det er vel verdt å se nærmere på, er ulike typer kontorstøttebedrifter, herunder 
revisjon og regnskap, eiendomsdrift, utleie av personell, økonomisk og juridisk rådgiving mv. Her er 
mange svært små bedrifter registrert, men også noen større. En oversikt over denne type 
forretningsmessig tjenesteyting er vist i figur 1.3. 

Figur 1.3. Kontorstøttebedrifter på Ringerike i 2011 

 

En ser av figuren at vel 110 bedrifter innenfor denne næring på Ringerike, hadde en omsetning i 2011 
på vel en milliard kr, en verdiskapning på nær 550 mill kr og en samlet sysselsetting på nær 660 
personer. Inkludert i sysselsettingstallene er riktignok rundt 200 utleide personer som er registrert 
sysselsatt på Ringerike, men trolig bare i liten grad arbeider der. I tillegg kommer imidlertid Statens 
Kartverk med rundt 500 ansatte, og HiBu som også har bred kompetanse på dette felt og utdanner 
mange til slikt arbeid. Dette er dermed også et stort næringsmiljø med ekspansjonsmuligheter. 

Utover dette har Ringerike som en ser i figur 1.10 et par store entreprenørbedrifter med oppføring av 
bygg som spesiale, og virksomhet langt utenfor Ringerike. En har også et par større 
matvareprodusenter, flere konferansehoteller og videre også Hadeland Glassverk. Mange av disse 
bedriftene har en hatt møter med i intervjurunden i denne analysen, for å drøfte framtidsplaner og 
utviklingsmuligheter. Disse intervjuene viser at Ringerike har mange spennende bedrifter med stort 
potensial for vekst framover.   

Navn Omsetning Verdiskapning Ansatte
ANDRITZ HYDRO AS 354338 126340 151
TRONRUD ENGINEERING AS 137052 61500 116
NOR-REG SYSTEMS AS 95985 41660 69
BRØDR BERNTSEN AS 73421 26029 39
POWERTRADE AS 68560 1331 2
TI INDUSTRIER HØNEFOSS AS 37583 22593 35
NÆSSET MEK. VERKSTED AS 36717 11596 25
OPTIME AS 10358 2838 2
12 MINDRE BEDRIFTER 54064 24876 55
SUM 868078 318763 494

Navn Omsetning Verdiskapning Ansatte
TRONRUD EIENDOM AS 122035 23551 8
ASLAKSRUD EIENDOM A/S 85832 26818 1
AKA AS 83795 32491 10
THE FIELD GROUP MANAGEMENT AS 64307 50381 203
EIENDOMSMEGLEREN RINGERIKE HADELAND AS61802 40940 35
TOM P EIENDOM AS 39992 34211 0
ØKONOMIHUSET REGNSKAP AS 37345 29149 45
SAGA REGNSKAP HØNEFOSS AS 27242 21585 35
104 MINDRE BEDRIFTER 482778 285445 321
SUM 1005128 544571 658
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1.4 Arbeidsmarked og pendling 

1.4.1  Arbeidsreisependling på Ringerike 
Analysen av arbeidsmarkedet ovenfor viser at Ringerikskommunene samlet har et betydelig 
underskudd på arbeidsplasser, og at mange pendler ut av regionen på arbeid. 
Arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret gir også grunnlag for å vise hvor disse arbeider.  

Figur 1.11 inneholder en pendlingsmatrise for 2012, som horisontalt viser i hvilken kommune de 
yrkesaktive som er bosatt i hver av de tre Ringerikskommunene arbeider, og vertikalt viser i hvilken 
kommune personer som arbeider i de tre Ringerikskommunene bor. Det samme er tilfellet for de 
andre kommunene i matrisen.  

 

Figur 1.11: Pendlingsmatrise for Ringerike 2011 

Leser en først matrisen horisontalt for regionen som helhet, finner man at nær 15 600 personer bosatt 
på Ringerike, rundt 73 % av arbeidstakerne, jobber i egen region. Nesten 3 300 personer, eller 15 % av 
arbeidstakerne jobber videre i Oslo-området, de fleste fra Ringerike og Hole. Ellers jobber vel 300 i 
Modum og Krødsherad og nesten 500 i Drammensområdet, mens 450 arbeider i Gran og Lunner. De 
fleste av disse kommer fra Jevnaker.  

Leser man i stedet matrisen vertikalt, og ser hvor arbeidstakerne som jobber i Ringeriksregionen 
kommer fra, finner en fortsatt at nær 15 600 kommer fra egen region, mens rundt 570 arbeidstakere 
kommer fra Oslo-området, omtrent det samme fra Gran og Lunner, rundt 240 fra Modum og 
Krødsherad og 230 fra Drammensområdet.  

Internt på Ringerike, ser en av pendlingsmatrisen at både Hole og Jevnaker henger tett sammen med 
Ringerike, med utstrakt pendling begge veier. Hole og Jevnaker henger imidlertid ikke like godt 
sammen. Pendlingen mellom disse kommunene er som en ser beskjeden. 

1.4.2  Det regional bo- og arbeidsmarkedet i  Ringerike 
Pendlingsmatrisen viser at særlig Hole og i noen grad også Ringerike, henger tett sammen med Oslo-
området, og at mange arbeidtakere her benytter Oslo-området som reservearbeidsplass. I Hole er 
faktisk pendlingen mot Oslo-området så stor at de sentrale delene av kommunen, selv om de hører til 
Ringerikes bolig og arbeidsmarked, også langt på vei fungerer som en ytre del av Oslo-områdets 
regionale boligmarked. Dette er forsøkt illustrert i figur 1.12, der en har tegnet inn grensene mellom 
Ringerikes eget regionale bolig og arbeidsmarked, og ytre del av Oslo-områdets boligmarked.  

Det en ser av kartet, er at Ringerikes regionale bolig- og arbeidsmarked er sentrert rundt Hønefoss, og 
strekker seg 2-3 mil utover mot Røise og Tyristrand i sør, forbi Sokna i vest, mot Sperillen i nord og 
litt forbi Jevnaker i nordøst. Mellom Tyristrand og Modum, møter man de ytre delene av 
Drammensområdet bolig- og arbeidsmarked, mens man møter grensene for Hadelands bolig- og 
arbeidsmarked nord for Jevnaker.  
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Figur 1.12: Regionale bolig og arbeidsmarkeder på Ringerike 

Mot sørvest strakte Ringerikes bolig og arbeidsmarked seg tradisjonelt godt forbi Sundvollen, og gjør 
det for så vidt fortsatt, men her møter man i dag en arm av Oslo-områdets regionale boligmarked, 
som skaper en gråsone i området rundt Sundvollen og Steinsåsen/Vik. Folk i dette området føler seg 
riktignok som Ringerikinger, og ser på Hønefoss som by og regionsenter, men har ellers mye av sin 
oppmerksomhet rettet mot Oslo-området.  

Svært mye av den kompetanserike innflyttingen til Hole de siste årene skyldes at folk fra Oslo-området 
har flyttet til dette området på jakt etter en enebolig i grønne omgivelser, til en pris de har råd til å 
betale. Da tar de heller arbeidsreisen som følger med, for fortsatt å kunne arbeide i Oslo-området. 
Forhåpentligvis vil mange av disse folkene etter hvert bli lei av å pendle, og etter hvert forsøke å ta 
med seg arbeidsplassen sin hjem, eller finne seg en jobb på Ringerike. Ringerike trenger deres 
kompetanse. Det er det ingen tvil om.  

1.5 Senterstruktur og kommunikasjoner 

1.5.1  Senterstruktur og tettstedsutvikling 
En oversikt over tettsteder og senterstruktur i Ringerike er vist i figur 1.13. Tallene er basert på SSBs 
tettstedsstatistikk. En ser av figuren at Hønefoss fungerer som det ubestridte by og regionsenteret på 
Ringerike, med rundt 15 000 innbyggere i tettstedet. Dette er likevel under halvparten av kommunens 
befolkning, så folk på Ringerike bor svært spredt. Bedre er det heller ikke at Hønefoss sentrum, 
området mellom broene, har svært få bosatte. Her bor det i dag bare vel 2 000 mennesker ifølge 
kommunen. For å få til et attraktivt og levende bysentrum med stor aktivitet, er dette altfor lite. En 
sterk satsing på boligbygging i sentrum, for å få inn flere mennesker som kan skape liv i byen, hadde 
vært klart ønskelig.  

Det største tettstedet på Ringerike utenom Hønefoss, er som en ser av figuren Jevnaker, som fungerer 
som kommunesenter og områdesenter for befolkningen i Jevnaker kommune. Jevnaker er et stort 
tettsted med en godt utviklet offentlig service, og et bredt varehandelstilbud til kommunens 
befolkning, som i stor grad bor i eller rundt tettstedet og dermed bygger opp under dette. 

Andre store tettsteder på Ringerike er Vang, med vel 2 000 innbyggere og Steinsåsen/Vik med nær 
1 700. Begge disse stedene fungerer som lokalsentra. Særlig Steinsåsen/Vik har, som kommunesenter 
i Hole, et godt utbygget varehandels- og servicetilbud til befolkningen i tettstedet. Ellers er både 
Tyristrand, Hallingby og Sundvollen store nærsentra, med rundt 800 innbyggere hver i tettstedet. 
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Figur 1.13. Tettsteder og senterstruktur 

1.5.2  Bedre kommunikasjoner gir  regionforstørring 
Ringerike ligger sentralt plassert på Østlandet, bare fem mil fra Oslo, med riksveiforbindelser både 
mot Oslo, Drammen, Hadeland, Valdres og Hallingdal. Videre har man jernbaneforbindelse til Bergen, 
og har under seks mil til Gardermoen. 

I forhold til andre regioner, har dermed ikke Ringerike dårlig utbygde kommunikasjoner. Tvert imot 
fungerer Ringerike som et sentralt veikryss for mange viktige riksveier. 

Likevel er det noen flaskehalser i kommunikasjonssystemet, slik det framgår av figur 1.14. I forhold til 
andre regioner, har dermed ikke Ringerike dårlig utbygde kommunikasjoner. Tvert imot fungerer 
Ringerike som et sentralt veikryss for mange viktige riksveier. 

Likevel er det noen flaskehalser i kommunikasjonssystemet. På veisiden er den viktigste flaskehalsen 
E16 mot Sandvika, som har for dårlig kapasitet i rushtiden, og vanskelige stigningsforhold som gjør 
den til en hindring for næringstransport til og fra Ringerike. En videre utbygging av E16 til 
motorveistandard er derfor et viktig prosjekt for Ringeriksregionen. Foreløpig ligger strekningen 
Sandvika - Bjørum inne i Nasjonal Transportplan 2014-23. En videre utbygging mellom Bjørum og 
Skaret er imidlertid nødvendig. Videre hadde en sluttføring av ringveien rundt Hønefoss vært sterkt 
ønskelig, slik at en slipper køene gjennom byen. 

På veisiden er den viktigste flaskehalsen E16 mot Sandvika, som har for dårlig kapasitet i rushtiden, og 
vanskelige stigningsforhold som gjør den til en hindring for næringstransport til og fra Ringerike. En 
videre utbygging av E16 til motorveistandard er derfor et viktig prosjekt for Ringeriksregionen. 
Foreløpig ligger strekningen Sandvika - Bjørum inne i Nasjonal Transportplan 2014-23. En videre 
utbygging mellom Bjørum og Skaret er imidlertid nødvendig. Videre hadde en sluttføring av ringveien 
rundt Hønefoss vært sterkt ønskelig, slik at en slipper køene gjennom byen.  
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Figur 1.14: Infrastruktur og kommunikasjoner 

Et annen svært viktig kommunikasjonsforbedring er Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss, som 
korter ned reisetiden på Bergensbanen med en god time, og bringer Ringerike, og særlig Hønefoss 
mye tettere inn på Oslo-områdets regionale bolig- og arbeidsmarked. Ringeriksbanen er inne i 
Nasjonal Transportplan 2014-23, med antall oppstart av byggearbeidene i 2018, og ferdigstillelse 
rundt 2025.  

En moderne togforbindelse mot Sandvika og Oslo er viktig for Ringerike, fordi den øker regionens 
attraktivitet som bosted. Særlig gjelder dette Hønefoss sentrum, som når Ringriksbanene står ferdig 
kan få en liknende rolle som Drammen, med moderne boligblokker i gangavstand til stasjonen, der 
folk flytter inn med sikte på pendling mot Oslo-området. Dette gir i sin tur økt befolkningsvekst, økt 
næringskompetanse og mer liv i Hønefoss sentrum. 

Det er ingen tvil om at det må arbeides lokalt på Ringerike for å få bedre og hurtigere 
kommunikasjoner mot Oslo-området. Samtidig må ikke dette ta fokus bort fra arbeidet med 
næringsutvikling. Ferdigstillelse av disse kommunikasjonsutbyggingene er minst 10-12 år fram i tid, 
og selv om de øker mulighetene for befolkningsvekst, vil de ikke de første årene i vesentlig grad skape 
ny næringsutvikling. Så lenge kan ikke Ringerike vente på en mulig framtidig vekst. Ringerike trenger 
ny næringsutvikling og nye arbeidsplasser nå. Alle krefter må settes inn for å få dette til.   
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2 Muligheter for ny næringsutvikling på Ringerike framover 
 

2.1 Ringerikes styrker og svakheter i næringssammenheng  

2.1.1  Hovedopplegget for næringsplanen 
En strategisk næringsplan for en region som Ringerike bør ikke lages av eksterne fagmiljøer alene.  
Bare gjennom en omfattende prosess der både sentrale politikere, næringslivet i kommunen og 
samfunnsengasjerte mennesker deltar aktivt, kan en slik plan utformes og forankres i lokalmiljøet på 
en slik måte at den får varig verdi.  

Denne strategiske næringsplanen for Ringerike har derfor blitt til gjennom en lengre prosess med 
mange involverte mennesker. Hovedstrukturen i prosessen har vært heldags næringsseminarer med 
vel en måneds mellomrom i september og oktober, hver med 35-50 deltakere. På seminarene ble 
Ringerikes næringsutviklingsmuligheter drøftet, og viktige satsingsområder utpekt. En del viktige 
satsingsområder ble deretter prioritert, og utdypet gjennom utvikling av mer konkrete strategier og 
tiltak.  

Mellom seminarene og i etterkant av disse, ble det gjennomført en omfattende intervjurunde, der 
rundt 20 sentrale representanter for det politiske miljø og for kommunens næringsliv ble intervjuet 
om situasjonen for Ringerike og Ringerikes næringsliv i dag, og hvilke muligheter intervjuobjektene 
ser for framtidig vekst og utvikling i befolkning og næringsliv. Man har også intervjuet 
fylkeskommunens regionalavdeling og ledelsen på HiBu. I tillegg har man spurt representanter for 
ungdommen på Ringerikes to videregående skoler for å høre deres oppfatning av ønsker om og 
muligheter for å flytte tilbake og etablere seg på Ringerike etter endt utdanning. Resultater og innspill 
fra seminarer og intervjuer er tatt med i vurderingene nedenfor. 

Det er således en omfattende prosess med mange involverte som ligger til grunn for denne strategiske 
næringsplanen. 

2.1.2  En SWOT analyse for Ringerike 
Som en inngang til den strategiske næringsplanen, fikk det ørste utviklingsseminaret i oppgave 
gjennom gruppearbeider å lage en SWOT-analyse for Ringerike, der regionens styrke, svakhet, 
muligheter og trusler i næringssammenheng ble nærmere gjennomgått og drøftet. Resultatene 
framgår av figur 2.1-2.4 nedenfor. Fem grupper deltok i arbeidet. Tallet i parentes angir hvor mange 
grupper som trakk fram det aktuelle temaet. 

Som det framgår av figur 2.1, trakk alle fem arbeidsgruppene fram Ringerikes sentrale plassering på 
Østlandet, med kort vei til Oslo-området og Gardermoen, som en stor styrke i næringssammenheng. 
Alle gruppene mente også at regionens tilgang på landlige omgivelser og gode naturkvaliteter var en 
styrke, både i befolkningssammenheng og for framtidig næringsutvikling. Rimelige boliger i attraktive 
boligmiljøer ble videre trukket fram som en styrke av fire grupper. Fire grupper mente også at stor 
vilje i næringslivet til omstilling er en styrke.   

Ellers mente to arbeidsgrupper at Hønefoss rolle som udiskutabelt regionsenter var en styrke for 
regionen, det samme gjelder et godt utviklet kulturliv. To grupper mente 
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Figur 2.1. Ringerikes styrke i næringssammenheng 

også at framgangsrike merkevareprodusenter i landbruket er en styrke.  I tillegg ble suksess med 
befolkningsutvikling, et godt offentlig tjenestetilbud, enkelte næringslivsfyrtårn og viktige 
kompetanseinstitusjoner som Kartverket, HiBu og sykehuset trukket fram som en styrke for Ringerike i 
næringssammenheng.   

Når det gjelder Ringerikes svakheter i næringssammenheng, mente fire av fem arbeidsgrupper at 
spredt bosetting og et svakt utbygget regionsenter i Hønefoss er en 

 

Figur 2.2. Ringerikes svakheter i næringssammenheng 

svakhet for Ringerike både i boligsammenheng og i næringssammenheng, slik det framgår av figur 
2.2. To grupper mente videre at for dårlige vei og jernbaneforbindelser mot Oslo-området er en 
svakhet, kanskje særlig for økt bosetting. To arbeidsgrupper mente ellers at manglende 
entreprenørskap i regionen er en svakhet når det gjelder regionens næringsutvikling, mens to 
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arbeidsgrupper trakk fram et lavt utdanningsnivå i Ringerike og Jevnaker som en svakhet for regionen. 
Lillebrorstempel og svak selvtillit i forhold til Oslo-området ble ellers nevnt som en svakhet, det 
samme gjelder mangel på hårete mål i næringslivet, og ulik virkelighetsoppfatning når det gjelder 
behovet for næringsutvikling. 

Arbeidsgruppenes syn på hva som er Ringerikes muligheter for befolkningsvekst og næringsutvikling 
framover, framgår av figur 2.3. En ser av figuren at hele fire av fem arbeidsgrupper mente at det er en 
viktig mulighet å styrke Ringerikes selvtillit og bedre regionens omdømme. Tre grupper mente at rask 
utbygging av kommunikasjonene mot Oslo-området er en god mulighet, mens tre grupper pekte på 
aktiv bruk av regionens gode tilgang på attraktive boligområder som en mulighet til å tiltrekke seg en 
større befolkningsvekst.  

Av mer direkte næringsrelaterte muligheter, trakk to grupper fram merkevarebygging av kortreist mat 
produsert på Ringerike. Videre ble satsing på treklyngen og utvikling av et høyteknologimiljø rundt 
Eggemoen nevnt, det samme ble satsing på folkehelse, og bruk av Ringerikes naturkvaliteter i 
næringssammenheng. Ellers ble etablering av møteplasser for kompetansekrevende virksomhet 
trukket fram som en mulighet i næringssammenheng, det samme gjelder samlokalisering av likeartet 
næringsliv, mens en bedre samhandling i regionen ble etterlyst. 

 
Figur 2.3. Ringerikes muligheter i næringssammenheng 

Hva arbeidsgruppene ser som trusler mot Ringerikes utvikling, blir naturlig nok en refleks av hva de 
ser som svakheter og muligheter, som vist i figur 2.4. Tre grupper av fem trakk her fram manglende 
gründervirksomhet og entreprenørskap som en trussel mot framtidig næringsutvikling, mens tre 
grupper trakk fram svak regional selvtillit og et negativt fokus på regionen. 
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Figur 2.4. Trusler mot Ringerikes næringsutvikling 

Ellers ble negativ industriutvikling og svak senterutvikling i Hønefoss nevnt som en trussel mot 
Ringerikes utvikling, det samme gjelder treg samferdselsutbygging, liten nasjonal oppmerksomhet og 
manglende regionforståelse og samhandling. Noen er også redde for å miste HiBu.  

Oppsummert ser en av denne SWOT-analysen at selv med et stort tap av arbeidsplasser de siste årene, 
så er det ingen krisestemning på Ringerike. Med hensyn til næringsutvikling, var seminardeltakerne 
stort sett enige i at man skal satse på trebearbeiding og på utvikling av et teknologimiljø. Man bør 
også aktivt bruke nærheten til Oslo-området i næringssammenheng, blant annet til å satse på 
folkehelse og kortreist mat. Dessuten bør man satse på å utvikle entreprenørskap i regionen, og på å 
bedre regionens selvtillit og eksterne omdømme. En bør også utvikle Hønefoss som by. 

For øvrig var seminardeltakerne minst like opptatt av å videreutvikle regionens bostedskvaliteter, og 
bruke nærheten til Oslo-området til å tiltrekke seg nye innbyggere, gjerne folk med et høyt 
utdanningsnivå. For å få til dette ønsker en seg sterk satsing på utvikling av regionens 
bostedskvaliteter, markedsføring av Ringerike som bosted, og hurtig utbygging av raske 
kommunikasjoner mot Sandvika og Oslo.   

For Ringerikes framtidige næringsutvikling, er imidlertid dette sterke fokuset på befolkningsvekst og 
boligbygging litt bekymringsverdig. Det ser, som en av arbeidsgruppene pekte på, ut til å være stor 
spennvidde i folks virkelighetsoppfatning i regionen. Mange på Ringerike mener tydeligvis at bare 
bedre kommunikasjoner mot Oslo-området kommer på plass, så blir at bra.  

En slik oppfatning er farlig. For det første er det i beste fall mer en ti år til hurtigere kommunikasjoner 
mot Oslo er på plass, og man er nødt til å ta et alvorlig tak i næringsutviklingen på Ringerike i 
mellomtiden. Videre er Ringerike en selvstendig region, fem mil fra Oslo, og vil fortsette å være det 
også med hurtigere kommunikasjoner. Ringeriksregionen må derfor videreutvikle sitt eget næringsliv, 
og finne sin næringsmessige rolle i forhold til Oslo-området for å lykkes. Det kommende 
omstillingsprosjektet blir svært viktig i denne sammenheng.  

 

2.2 Hva ventes å skje strukturmessig framover? 

2.2.1  Viktige strukturendringer i  næringslivet 
Som følge av et oljedrevet lønnsnivå og sterk teknologisk utvikling, er norsk næringsliv i rask 
strukturell endring, og disse strukturendringene må også ventes å skje på Ringerike. En oversikt over 
ventede strukturendringer i Ringerikes næringsliv i årene framover, er vist i figur 2.5. 
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Figur 2.5. Forventede strukturendringer i Ringerikes næringsliv framover 

Landbrukssysselsettingen i Norge har gått betydelig ned de senere år, samtidig som brukene har blitt 
vesentlig større, slik at man på mange områder har klart å opprettholde og til og med øke 
produksjonen. Best har landbruket klart seg i kjerneområdene på Jæren, det sentrale Østlandsområdet 
og i Trøndelag, og det ventes også å være tilfellet i årene framover. På Ringerike kan landbruket dra 
markedsmessig nytte av nærheten til det kjøpekraftige markedet i Oslo-området, særlig på frukt, 
grønnsaker og høykvalitets matprodukter. Kanskje kan man gjennom dette fortsatt klare å 
opprettholde landbrukssysselsettingen på dagens nivå i årene framover. Noen sysselsettingsvekst av 
betydning kan en imidlertid ikke regne med. 

Norsk industri er i rask endring, med innskrenkninger i tradisjonell prosessindustri, nedgang i 
sysselsettingen og overgang mot mer automatiserte prosesser og bruk av industriroboter. Dette vil 
også måtte skje på Ringerike, selv om regionen allerede har noen svært avanserte bedrifter på dette 
området. Skal industrisysselsettingen i regionen opprettholdes i årene framover, har en imidlertid et 
sterkt behov for nye bedrifter og ny produksjon, enten gjennom nyetableringer, eller gjennom knopp-
skyting fra eksisterende industribedrifter i regionen.  

Ringerike har sterke og ekspansive aktører innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, særlig innenfor 
bygging av hus og næringsbygg. Flere av disse driver sin virksomhet både på Ringerike og over store 
deler av det sentrale Østlandsområdet. Dette er et marked i vekst, som kan ha et betydelig potensiale 
og skape mange lokale arbeidsplasser framover på Ringerike. Bedriftene i regionen ligger for eksempel 
glimrende plassert for å betjene et voksende boligmarked i Oslo-området.  

Varehandelen på Ringerike har som vist ovenfor, hatt sysselsettingsmessig nedgang de siste årene, 
selv om befolkningsgrunnlaget har økt betydelig. Det tyder på betydelige tap av markedsandeler, 
særlig i forhold til Sandvika og Oslo, men trolig også som følge av nye handelssentra i Hallingdal, 
Valdres og på Hadeland, som gjør at Ringerike ikke har det samme opplandet som før. Videre kan en 
voksende netthandel være noe av årsaken. Her må varehandelen lokalt åpenbart skjerpe seg, og skape 
et mer attraktivt og tilgjengelig tilbud. Særlig gjelder dette for utvalgsvarer og for bilbasert varehandel 
der tilgjengelighet er en nøkkelfaktor. Dessuten går det an å drive netthandelsbutikker på Ringerike 
også. 

Offentlig tjenesteyting vil ellers vokse i takt med befolkningsgrunnlaget framover. I alle fall gjelder 
dette kommunens servicevirksomhet. Ringerike har imidlertid store statlige bedrifter og institusjoner 
som har et vekstpotensial langt utover dette. Særlig gjelder dette Statens Kartverk, men også Ringerike 
Sykehus og HiBu, som fra årsskiftet endrer navn til Høgskolen i Buskerud og Vestfold, HBV, har et 
betydelig vekstpotensial.       
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For øvrig må nye private arbeidsplasser i hovedsak hentes innenfor servicenæringer som reiseliv og 
ulike former for forretningsmessig tjenesteyting. Videre ventes privat tjenesteyting å ville vokse, i takt 
med økt kjøpekraft i befolkningen. 

2.2.2  Kampen om næringskompetansen  
Et annet forhold som kommer til å påvirke næringsutviklingen i Ringerike framover, er kampen om 
næringskompetansen, slik det framgår av figur 2.6.  

 

Figur 2.6. Kampen om næringskompetansen 

En utfordring for norsk landbasert næringsliv er i dag at bedriftenes behov for høykvalifisert 
fagkompetanse øker mye raskere enn hva det norske skolesystemet kan framskaffe. Særlig er det en 
skrikende mangel på sivilingeniører, siden oljesektoren gjennom høye lønninger, nærmest støvsuger 
markedet.  

For Ringerike kan dette bli en stor utfordring framover. Både Ringerike og Jevnaker har et lavt 
utdanningsnivå i befolkningen, og stort behov for økt tilflytting av høyt utdannede mennesker for å 
dekke opp næringslivets og det offentliges behov for fagkompetanse. Hole har lykkes med dette de 
siste årene, ved å bygge attraktive boliger til en levelig pris, med sikte på tilflytting fra Oslo-området. 
Det bør også Ringerike og Jevnaker satse på å gjøre, for kompetansetrengende bedrifter tenderer i dag 
mot å flytte dit kompetanserike mennesker velger å bo, slik at gode og attraktive bostedskommuner 
vinner på alle fronter.  

2.2.3  Ringerike må skape et etableringsmiljø  
Et annet forhold man snarest må ta tak i på Ringerike, er å skape et attraktivt etableringsmiljø, slik det 
framgår av figur 2.7. Både Hønefoss og Jevnaker er gamle industristeder der folk tradisjonelt jobbet i 
store, trygge industribedrifter, og hadde små behov for å ta risiko ved å begynne egen virksomhet. 
Dessuten var det ikke kultur for å begynne for seg selv. Det gamle industrisamfunnet oppfordret ikke 
til slikt, snarere tvert i mot. All innovasjon skulle foregå internt i bedriftene.  
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Figur 2.7. Fra ansatt til entreprenør 

Slik er det ikke lenger. De store, tradisjonelle industribedriftene på Ringerike, der folk jobbet i hele sin 
yrkesaktive karriere, er nå i stor grad borte, og arbeidstakerne står overfor et helt nytt arbeidsmarked, 
der det er helt nødvendig å skape nye virksomheter.  

Her må det altså skje en holdningsendring. Gründervirksomhet og entreprenørskap må bli populært, 
og gi stor anerkjennelse i lokalsamfunnet. Det må være lov å prøve, selv om en ikke alltid lykkes. Her 
har fagbevegelsen på Ringerike en jobb å gjøre. De må aktivt oppfordre til entreprenørskap og 
knoppskytinger. Det samme gjelder det offentlige, som bør videreutvikle sitt støtteapparat for 
nyetablerere, etablere inkubatorer eller næringshager og gjerne innføre en regional etablererpris eller 
liknende også, for å vise at gründervirksomhet er viktig for Ringerike. 

En beslektet og ofte vel så effektiv mulighet for å skape ny næringsvirksomhet, er knoppskyting eller 
spin-off fra det eksisterende næringsliv. I mange bedrifter dukker det av og til produksjonsideer som 
enten ikke passer inn i bedriftens produksjonsstrategi, eller som man av andre årsaker ikke ønsker å 
forfølge. Det er slett ikke sikkert at disse ideene er dårlige. Tvert i mot kan de være meget gode, selv 
om de ikke passer for bedriften å gjøre noe med akkurat nå. Da er det muligheter for knoppskyting. 
Ved at noen ansatte, gjerne i samarbeid med bedriften, går ut og danner egen virksomhet som 
forfølger slike produksjonsideer videre, kan det raskt skapes nye arbeidsplasser som kan utvikle seg 
til svært viktige bedrifter over tid.   

Det kan også være virksomheter eller produksjonsområder som bedriften tradisjonelt har drevet med, 
men som nå faller utenfor bedriftens strategiske satsingsområder. Noen ansatte kan da på samme 
måte gå ut og etablere en spin-off bedrift og utvikle dette produksjonsområdet videre til nye og 
ekspansive bedrifter.     

Fordelen med en satsing på knoppskyting og spin-off virksomheter, er at det er mye lettere å etablere 
nye virksomheter når man har et teknologisk, markedsmessig og kompetansemessig fundament fra 
før. Man har da fra start et godt grunnlag for ekspansjon, som de fleste gründerbedrifter mangler. 
Gründervirksomhet er viktig nok, og skal selvfølgelig satses på, men de fleste gründerbedrifter er små, 
og tar lang tid for å vokse. Gjennom knoppskytinger og spin-off virksomhet har en mye lettere for å 
skape mange nye arbeidsplasser raskt. 

2.3 Konkurransefortrinn og næringsmiljøer på Ringerike framover 
Når en skal forsøke å finne fram til viktige satsingsområder for framtidig næringsutvikling i en region, 
er det vanligvis to økonomiske teorier eller verktøy det kan være nyttig å studere nærmere. Disse er: 

• Regionens ressurstilgang og komparative fortrinn for næringsvirksomhet 
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• Regionens mulighet for å skape dynamiske næringsmiljøer eller næringsklynger 

En skal se nærmere på disse forhold nedenfor, for deretter å relatere dem til Ringerike og regionens 
næringsutviklingsmuligheter. 

2.3.1  Ressurstilgang og komparative fortrinn 
Når man skal finne egnede satsingsområder for framtidig næringsutvikling i en region, tar man gjerne 
utgangspunkt i hva regionens næringsliv synes å ha av konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende 
områder. Et nyttig verktøy for å studere en regions konkurransefortrinn i næringssammenheng, er 
først å se nærmere på regionens tilgang på produksjonsressurser som råvarer, kapitaltilgang og 
arbeidskraftsressurser, og hva man har av produksjonsteknologi, næringskompetanse og 
næringstradisjoner. Ut fra dette forsøker man så å studere hva regionen har av komparative (også kalt 
relative) fortrinn for næringsvirksomhet i årene framover, i forhold til konkurrerende områder. 

Begrepet komparative fortrinn er lånt fra internasjonal handelsteori, der den går under navnet 
Heckscher-Ohlin teorien, og beskriver komparative fortrinn i varehandelen mellom land.  Teorien kan 
imidlertid også være nyttig for å studere regionale fortrinn for næringsvirksomhet. 

Vanligvis, sier teorien om komparative fortrinn, vil det være slik at en region vil ha komparative 
fortrinn for næringsvirksomhet (i forhold til konkurrerende regioner) i produksjon av varer og tjenester 
som er intensive i bruk av ressurser og produksjonsfaktorer som kommunen er relativt rikelig utstyrt 
med.  

Utgangspunktet for å studere komparative fortrinn er dermed å studere hva regionen er rikelig utstyrt 
med av råvarer og naturressurser, og hva man har av kapitaltilgang og arbeidskraftressurser, 
produksjonsteknologi og næringskompetanse for å bearbeide disse ressursene. Deretter forsøker man 
å finne fram til produksjon av varer eller tjenester som bruker relativt mye av disse ressursene og 
kunnskapene som regionen er rikelig forsynt med. I produksjon av slike varer og tjenester sier teorien 
da at man vanligvis har komparative eller om en vil relative, fortrinn ovenfor konkurrerende regioner.  

 

Figur 2.8. Fra komparative fortrinn til konkurransefortrinn 

En ting er imidlertid å ha god ressurstilgang og komparative fortrinn på et næringsområde. En helt 
annen utfordring er å kunne ta disse komparative fortrinn i bruk og videreutvikle dem til reelle 
konkurransefortrinn, slik det framgår av figur 2.8. 

Skal komparative fortrinn for næringsvirksomhet tas i bruk, må reelle konkurransefortrinn bygges og 
videreutvikles. Man må kombinere produksjonsfaktorer og ressurser for å skape nye salgbare 
produkter. Man må videre bygge opp under produktene med god infrastruktur, et moderne 
produksjonsapparat, god markedsføring og godt utviklede logistikk-kjeder. Dessuten må 
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produksjonen hele tiden videreutvikles, både med hensyn til mekaniseringsgrad, teknologisk innhold 
og produksjonsskala, og man må støtte opp under virksomheten gjennom utvikling av næringsmiljøer 
og næringsklynger. En skal komme nærmere tilbake til dette nedenfor. 

2.3.2  Næringsmiljøer og næringsklynger 
Teorien om næringsklyngers suksess i næringsutvikling, ble utarbeidet av Michael Porter i et stort 
forskningsprosjekt i slutten av 1980 årene, som tok sikte på å forklare hvorfor enkelte næringer gjør 
suksess i noen land, og ikke i andre. Hovedresultatene fra forskningsprosjektet ble oppsummert i en 
suksessmodell som ble kalt Porters diamant, der hovedtesen er at man gjennom samlokalisering av 
likeartede bedrifter innenfor et begrenset geografisk område kan skape en selvforsterkende vekst som 
drives fram av konkurranse, samarbeid, innovasjon og kunnskapsutvikling. De viktigste 
forutsetningene for at dette skal skje, framgår av figur 2.9. 

En ser av figur 2.9 at et viktig kjennetegn ved en næringsklynge er en geografisk samlokalisering av 
flere bedrifter som produserer likeartede varer eller tjenester  

 

Figur 2.9. Viktige kjennetegn ved en næringsklynge 

og dels konkurrerer hardt, og dels samarbeider om viktige produkter og markeder gjennom joint 
ventures. Jo flere bedrifter og jo flere deler av næringskjeden som er representert i klyngen, desto 
bedre er det. En viktig forutsetning er også nærhet til avanserte underleverandører som kan møte 
produksjonsbedriftenes spesifikasjoner, og nærhet til kravstore kunder som kan drive 
produktutviklingen framover. Som følge av rask produktutvikling trenger kjeden også å holde tett 
kontakt avanserte forskningsmiljøer innenfor kjedens virksomhetsfelt, samtidig som bedriftene i 
klyngen må holde sterkt fokus på innovasjon, entreprenørskap og knoppskyting. Andre viktige 
faktorer for næringslyngen er mobilitet av ansatte mellom bedriftene i klyngen, lett tilgang til kapital 
og spesialisert arbeidskraft, og et godt serviceapparat som kan betjene klyngens bedrifter. 

Porters modell for næringsklynger var i utgangspunktet ment å skulle beskrive store internasjonale 
næringsklynger som IT-klyngen i Silicon Valley, bilprodusentklyngen i Detroit eller filmproduksjon i 
Hollywood. Tankegangen har imidlertid også vist seg egnet til å beskrive viktige trekk ved utviklingen i 
mer lokale næringsmiljøer med suksess. Eksempler på slike dynamiske næringsmiljøer i Norge kan for 
eksempel være utvikling av undervannsproduksjonssystemer til oljevirksomheten i Kongsberg, 
møbelproduksjonen på Sunnmøre, Engineering Valley vest for Oslo eller suksessrik skipsbygging i 
Ulsteinvik. 

Ingen av disse nasjonale næringsmiljøene fyller alle Porters krav til en selvforsterkende og 
internasjonalt rettet næringsklynge. Tilstrekkelig mange faktorer er imidlertid på plass til at 
næringsmiljøet likevel har konkurransekraft og suksess. Ingen slike suksessrike næringsmiljøer finnes 
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på Ringerike i dag. Ringerike har imidlertid både råstoff, produksjonsressurser og teknologimiljøer 
som er egnet til å skape slike næringsmiljøer, dersom man aktivt satser på dette.  

2.3.3  Komparative fortrinn og næringsklynger på Ringerike 
Hva har så Ringerike av ressurstilgang, produksjonsfaktorer og kompetanse som kan gi regionen 
komparative fortrinn for næringsvirksomhet i årene framover, og hva kan man gjøre for å skape 
dynamiske næringsmiljøer som kan gi nye framtidsrettede arbeidsplasser på Ringerike?  

For å få unngå synsing og få et konkret og objektivt uttrykk for hvordan man på Ringerike har utnyttet 
sin ressurstilgang og sine komparative fortrinn, kan man beregne en Balassa-indeks basert på 
regnskapsdata for ulike bransjer i næringslivet. Balassa-indeksen er hentet fra teorien om 
internasjonal handel, men kan med en litt annen tolkning, også brukes for en region. 

Brukt for en region viser Balassa-indeksen hvor stor del av den samlede verdiskapning en næring har i 
regionen, i forhold til hvor stor næringens andel av verdiskapningen er på landsbasis.  

Hvis Balassa-indeksen for en næring på Ringerike er mindre enn 1, betyr det at man har mindre 
innslag av denne næringen i regionen enn det som er normalt for landet som helhet. Er indeksen 
akkurat 1 betyr det at innslaget av næringen i regionen er akkurat det samme som for landet. Er 
indeksen 2, betyr det at innslaget er dobbelt så stort som normalt.  

En har i vedlegg 2 til denne rapporten beregnet en Balassa-indeks for Ringerike for alle bransjer med 
mer enn 50 mill kr i omsetning i 2011. Resultatet viser at 53 bransjer på Ringerike har en Balassa-
indeks over 2, og dermed er godt overrepresentert i regionen. Oversikten over disse bransjene viser en 
klar tyngde innen skogrelaterte næringsgrener. Seks av de ti bransjene med høyest Balassa-indeks i 
Ringeriksregionen er direkte knyttet til skogbruk og tømmer. I tillegg finner vi bransjen «Dyrking av 
grønnsaker, osv» på en sjetteplass. Listen viser også at regionen er tunge på «Regnskap og 
bokføring», bygg- og anleggsrelaterte bransjer og produksjon av maskiner og utstyr.  

Alle disse bransjene er altså godt overrepresentert på Ringerike i forhold til landet som helhet, noe 
som avdekker at en her trolig har komparative fortrinn som blir utnyttet. 

At det er i disse bransjer at Ringerikes næringsliv står sterkt, og at det er her en trolig har komparative 
fortrinn i forhold til andre områder, er ingen overraskelse. Det første utviklingsseminaret ble spurt 
gjennom gruppearbeider om å vurdere dette ut fra teorier om komparative fortrinn og næringsklynger. 
Resultatene er vist i figur 2.10.  

 
Figur 2.10. Ressurstilgang og kompetanse på Ringerike 

En ser av figuren at god tilgang på skog og trevirke, og bred kompetanse på trebearbeiding og 
treforedling, ble trukket fram som viktige faktorer som kan skape komparative fortrinn og 
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konkurransefortrinn framover. Her er det også muligheter for å skape et avansert næringsmiljø på 
Ringerike. Alle fire arbeidsgruppene mente at dette var et viktig satsingsområde for Ringerikes 
næringsutvikling framover. Det samme mente mange av næringslivsfolkene som ble intervjuet. Dette 
ser det dermed ut til å være bred enighet om.  

Et annen viktig ressurs på Ringerike som ble trukket fram av tre arbeidsgrupper på seminaret er gode 
jordbruksarealer og bred kompetanse på produksjon av kortreist mat, kanskje særlig frukt og 
grønnsaker, men også spesielle kjøttprodukter mv. Nærheten til Oslo-områdets store og kjøpekraftige 
marked, ble her trukket fram som et viktig  faktor som kan gi komparative fortrinn. 

Kartverket, sykehuset og HiBu er store, kompetanserike bedrifter og institusjoner på Ringerike. To 
arbeidsgrupper på seminaret mente at dette er en viktig ressurs som bør utnyttes bedre enn i dag. En 
kobling av HiBu mot både Kartverket og Sykehuset, med sikte på å skape nettverk og finne viktige 
samarbeidsområder, bør være et viktig satsingsområde framover. 

Ellers har Ringerike flere svært avanserte bedrifter med engineering og produksjonskompetanse i 
verdensklasse. Særlig gjelder dette innenfor mekanisk industri. To av arbeidsgruppene mente at dette 
er noe en bør satse videre på framover, og forsøke å utvikle til et dynamisk næringsmiljø.    

Spørsmålet om ressurstilgang, kompetanse og teknologi som kan gi grunnlag for komparative fortrinn 
og konkurransefortrinn, og som eventuelt også kan danne grunnlag for etablering av ekspansive 
næringsmiljøer med klyngetendenser, engasjerte seminardeltakerne. Ringerike er nødt til å produsere 
varer og tjenester som de kan eksportere ut av regionen, enten til Oslo-området, til resten av Norge, 
eller til utlandet. To strategier peker seg ut i denne sammenheng, som vist i figur 2.11.  

 

Figur 2.11. Kompetanse, fortrinn og eksportmuligheter på Ringerike 

Den ene hovedstrategien er, som det framgår av figuren, å bruke lokal spesialkompetanse og 
teknologi til å selge varer og tjenester til det nasjonale eller internasjonale marked. En meget god 
mulighet her er å bli vertskap og aktiv partner i etablering av et avansert trebearbeidende miljø på 
Ringerike, også kalt treklyngen. En annen god mulighet er ekspansjon av det avanserte 
teknologimiljøet på og rundt Eggemoen, gjennom knoppskyting og spin-off fra eksisterende bedrifter, 
eller etablering av nye. 

En annen god strategi for Ringerike framover, er å bruke nærheten til Oslo-områdets store marked til 
å selge landbruksprodukter, byggevarer og industriprodukter, eller ulike former for tjenester, f.eks 
økonomi og kontortjenester, bygge- og anleggstjenester eller håndverkstjenester. En annen mulighet 
er å utvikle en vertskapsrolle for befolkningen i Oslo-området med hensyn til dagsturisme, 
fritidsaktiviteter og helsetjenester. 
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I tillegg kan man fortsette strategien med å utvikle attraktive boligområder beregnet på folk som 
jobber i Oslo-området, og kombinere dette med å legge til rette for at disse pendlerne etter hvert tar 
med seg jobben sin, og flytter den til Ringerike. 

Disse satsingsområdene og strategiene vil bli nærmere utdypet nedenfor.  

3 Utviklingsveier for Ringerike mot 2030 
 

3.1 Utbygging av samfunnsmessig infrastruktur, - en nødvendig forutsetning for 
næringsutvikling  

To viktige forhold innenfor samfunnsmessig infrastruktur har gått igjen i diskusjonene om 
næringsutvikling både på de to seminarene og ikke minst i intervjuene som er gjennomført: 

• Ringerike har behov for samferdselsutbygging, dels for å bedre forholdene for 
næringstransporter, og dels for å knytte regionen nærmere opp mot Oslo-områdes 
arbeidsmarked.   

• Ringerike må satse på å utvikle Hønefoss til en moderne by og regionsenter med attraktive 
boliger, et velutviklet varehandelstilbud og urbane kvaliteter. Videre må områdesenterne i 
regionen også få utvikle seg videre. 

Samferdselsutvikling og senterutbygging vil primært være det offentliges ansvar, riktignok med sterk 
medvirkning fra næringslivet, særlig med hensyn til by og senterutvikling. Bortsett fra en hurtigere 
næringstransport og de markedsmulighetene utbyggingsprosjektene gir, har imidlertid ingen av disse 
forhold noe direkte med næringsutviklingen på Ringerike å gjøre. Samtidig er imidlertid begge forhold 
så sentrale forutsetninger for nyetableringer og vekst i næringslivet på Ringerike at de bør 
kommenteres i en strategisk utviklingsplan. En skal derfor kort gå gjennom disse forhold nedenfor.  

3.1.1  Samferdselsutvikling og regionforstørring 
Planene for samferdselsutbygging på Ringerike er gjennomgått i avsnitt 1.5 ovenfor, og 
hovedpunktene skal derfor bare kort gjentas her. To prosjekter peker seg særlig ut her: 

• Videre utbygging av E16 mot Sandvika til en hurtigere, tryggere og mer forutsigbar motorvei, 
kombinert med fullføring av ringveien rundt Hønefoss 

• En rask utbygging av Ringeriksbanen med dobbeltspor og høyhastighetsstandard mot 
Sandvika og Oslo 

Utbygging av ny 4-felts E16 fra Sandvika til Bjørum er vedtatt i Nasjonal Transportplan 2014-23, og er 
under planlegging. Utbygging av denne strekningen vil fjerne mye av køproblemene inn mot Sandvika, 
og gjøre reisetiden fra Ringerike kortere og mer forutsigbar. En må imidlertid ikke stoppe der. En må 
også få til en videre utbygging av E16 mot Ringerike, i første omgang fra Skui til Skaret. Dette 
prosjektet er viktig for næringstransport til og fra Ringerike, så kommunene i regionen bør engasjere 
seg for å få planlagt denne strekningen ferdig, og få den inn i neste NTP som kommer om fire år. I 
mellomtiden må man også bli enige lokalt og med Statens Vegvesen om hvor en ny E16 skal gå på 
strekningen Sundvollen-Ringerike, slik at ikke planleggingen av denne viktige strekningen stopper 
opp. 

Et annet viktig veiprosjekt er ellers å få ferdigstilt ringveien rundt Hønefoss, slik at en får fjernet køene 
gjennom byen. Prosjektet er inne i NTP som del av E16 mot Gardermoen, men det gjenstår å få veien 
bygget. For varehandelen og for byens attraktivitet, hadde det å slippe køene vært en stor fordel. 

Bygging av Ringeriksbanen er egentlig vedtatt av Stortinget for over ti år siden, men har av ulike 
grunner ikke blitt gjennomført. Nå ligger imidlertid dette utbyggingsprosjektet inne i Nasjonal 
Transportplan 2014-23, med forventet oppstart i 2018, og ferdigstillelse rundt 2025. Signaler fra den 
nye regjeringen tyder på at dette er et prioritert prosjekt, så nå gjelder det snarest å bli enige med 
Jernbaneverket om hvor traséen skal gå, slik at ikke planleggingen forsinkes. For denne utbyggingen 
er viktig for Ringerike. En moderne dobbeltsporet jernbane mot Sandvika og Oslo, med hastighet opp 
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mot 250 km/t, øker Ringerikes sentralitet betydelig og knytter regionen tettere opp mot Oslo-
områdets regionale bolig- og arbeidsmarked. 

Bygging av disse samferdselsprosjektene vil nødvendigvis ta mange år å gjennomføre. Disse planene 
må derfor ikke bli noen sovepute for regionen. Alt blir ikke bra bare disse samferdselsprosjektene er 
på plass. Man er nødt til å ta et krafttak i næringsutviklingen også. 

3.1.2  Bostedskvaliteter og byutvikling 
Det andre avgjørende samfunnsutviklingsprosjektet på Ringerike, er å utvikle Hønefoss til en moderne 
og attraktiv by. Hønefoss er byen og det udiskutable regionsenteret på Ringerike, så en slik utvikling 
er viktig for befolkningen i alle tre kommunene. Flere av intervjuene i denne analysen pekte på at 
Hønefoss i dag framstår som litt nedslitt og lurvete, med store åpne områder, og alt for lite folkeliv. 
Særlig ungdommen synes dette er stusselig. Det Hønefoss kunne trenge ifølge intervjuene, er en 
omforent overordnet byutviklingsplan som kan bidra til å: 

• Fylle opp bykjernen med nye, moderne boliger som skaper liv i sentrum 
• Få bygget moderne, funksjonelle næringsbygg, gjerne i kombinasjon med boliger 
• Utvikle sentrumsorientert samfunnsservice for de nye beboerne 
• Fjerne gjennomgangstrafikken og miljøorientere gatenettet 
• Skape et bedre og mer moderne varehandelstilbud 
• Videreutvikle kultur og kafélivet 
• Ta elva i bruk som attraksjon og rekreasjonsområde  

Innholdet i en slik byutviklingsplan er ikke tema i denne analysen. Det er imidlertid viktig å komme i 
gang med boligbygging, for å få flere mennesker inn i sentrum. Det er også viktig å få til en allianse 
mellom kommunen og gårdeierne om bygging av moderne forretningsbygg, slik at varehandelen kan 
få funksjonelle sentrumslokaler, og kanskje ta igjen noe av de markedsandelene de ser ut til å ha tapt 
de senere år. Det hadde i denne sammenheng også vært greit å bli enige om hvor arealkrevende, 
bilorientert varehandel skal ligge, i sentrum eller ute ved ringveien.  

Ellers mener flere av intervjuobjektene at kommunen bør ha fokus på å få fullført ringveien, slik at en 
kan fjerne gjennomgangstrafikken i sentrum, og skape et attraktivt, miljøorientert gatenett med 
attraktive forretninger og et bredt kultur og kaféliv. Det er også et ønske å vende byen mer mot elva, 
slik som i Drammen, og bruke elvebreddene som attraksjon og rekreasjonsområde. 

Utvikling av Hønefoss er viktig for hele regionen. En slik utbygging er imidlertid ikke til hinder for at 
også andre sentra i regionen får en naturlig utvikling. Særlig gjelder dette områdesenterne Jevnaker og 
Vik. 

 

4 En strategisk næringsplan for Ringerike 

4.1.1  Prioriterte satsingsområder for næringsutvikling 
Det første utviklingsseminaret endte opp med en rekke forslag til strategiske satsingsområder for 
næringsutvikling på Ringerike framover. Noen flere forslag kom også til under intervjuene. 
Karakteristisk for disse forslagene til satsingsområder var imidlertid at de stort sett dreide seg om 
kjente tema som utvikling av treklyngen, utvikling av et teknologimiljø, satsing på livskvalitet, og 
folkehelse, bygge opp en kunnskapsbasert tjenesteklynge på Hvervenmoen mv. Det var få, om noen, 
helt nye tema. For så vidt er dette en styrke. Det synes å være bred enighet i næringslivet og de 
politiske miljøer om hva som bør være innholdet i næringsarbeidet på Ringerike. 

Blant de innkomne forslag til satsingsområder, fikk annet utviklingsseminar i oppgave gjennom 
gruppearbeider å prioritere tre satsingsområder som gruppa mente det er viktigst å ta tak i. Resultatet 
av denne prioriteringen er vist i figur 3.1.  
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Figur 3.1. Prioriterte satsingsområder i næringsplanen 

En ser av figuren at utvikling av treklyngen til et framtidsrettet trebearbeidingsmiljø på Ringerike er 
ønsket som et prioritert satsingsområde. Alle arbeidsgruppene hadde dette som tema. 

Flere arbeidsgrupper hadde også utvikling av et teknologimiljø på og rundt Eggemoen som et 
prioritert satsingsområde. Det samme gjelder etablering av en kunnskapsbasert tjenesteklynge på 
Hvervenmoen, med fokus på økonomi, regnskap revisjon mv., i samarbeid med HiBu og Kartverket.  

Videre ble livskvalitet, livsstil og folkehelse prioritert som satsingsområde framover. Flere 
arbeidsgrupper mente at det her er et betydelig potensial for næringsutvikling, særlig rettet mot folk i 
Oslo-området. 

Det femte temaet som ble prioritert er nettverksbygging, omdømmebygging og profilering. Seminaret 
mente at særlig nettverksbygging internt i næringslivet på Ringerike er en forutsetning for å lykkes 
med næringsutviklingen framover.  

 

I et nytt avsluttende gruppearbeid fikk fem grupper, sammensatt etter interesseområde, i oppgave å 
videreutvikle hvert sitt prioriterte satsingsområde til mer konkrete utviklingsprosjekter i en strategisk 
næringsplan for Ringerike. Dette ga resultater som vist i figur 3.2-3.6 nedenfor. 

4.1.2  Utvikling av treklyngen 
Utvikling av treklyngen er et stort nasjonalt industriutviklingsprosjekt i regi av Viken Skog. Etter 
nedbygging av treforedlingsindustrien på Østlandet, blant annet papirproduksjonen på Follum, har 
man nå stor tilgang på trevirke i regionen som det gjelder å bruke fornuftig. Viken Skog har derfor 
kjøpt industriområdet på Follum, og har som kongstanke å skape en helt moderne trebearbeidende 
industrivirksomhet på Ringerike, der en tar hele tømmerstokken i bruk, og legger hele verdikjeden i 
bearbeiding av tømmerstokken under samme tak.  

Det en satser på å bygge her er ikke mindre enn en stor nasjonal industrireising, med investeringer på 
15-20 milliarder kr over noen år, og etablering av 600-800 nye arbeidsplasser på Ringerike. Viken 
Skog kan ikke løfte dette alene, og arbeider derfor med å få med større finansaktører, 
teknologileverandører og helst også en industribygger på laget. I dette arbeidet snakker de med et 
tyvetalls mulige partnere. Noen av disse er store norske selskaper, blant annet oljeselskaper og 
statsbedrifter. Andre mulige partnere, og særlig teknologileverandørene, er utenlandske. Målet for 
arbeidet er å få på plass et partnerskap som kan bygge 4-5 store bedrifter på Follum i løpet av ti år 
eller så, med første etablering i løpet av 2017, slik det framgår av figur 3.2. der viktige sider ved 
prosjektet er skissert.   
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Figur 3.2. Utvikling av treklyngen på Ringerike 

Det Viken Skog i første omgang ser for seg, er å ta hele trestokken i bruk ved å bygge Norges mest 
moderne og effektive sagbruk på Follum for produksjon av trelast og bygningselementer. Her ser en 
også for seg produksjon av krysslaminerte heltreprodukter til bruk som bygningsmaterialer, både for 
det norske markedet og for eksport.  

Restproduktene fra trevareproduksjonen tenker en seg brukt til nye typer cellulose, en slags CTMP 
med stor viskositet til produksjon av tekstiler eller bruk i boreoperasjoner i oljeindustrien. Avfalls-
produktene som blir igjen fra de ulike virksomhetene planlegger en brukt til produksjon av 
biodrivstoff, enten biodiesel eller drivstoff til fly.  

Kjernen i dette anlegget vil bestå av 4-5 store bedrifter, som kan samarbeide tett og skape 
knoppskytinger og spin-off virksomheter etter hvert. Viken Skog ønsker også å få inn en rekke 
teknologibedrifter og forsøke å etablere et forskningsmiljø på Follum som etter hvert kan utvikle seg 
til et Center of Expertise innenfor trebearbeiding. 

Utvikling av treklyngen er særdeles viktig for Ringerike. Er det noen type virksomhet hvor Ringerike 
uten tvil har store komparative fortrinn, så er det innenfor trebearbeidende industri. For det første 
ligger Ringerike svært sentralt til, både i forhold til de store skogressursene på Østlandet, og i forhold 
til de sentrale transportveiene for frakt av tømmer i landsdelen. Videre har man et stort ledig 
industriområde på Follum, med fullt utbygget og helt intakt infrastruktur. Man har i tillegg, som det 
framgår av tabell 1.1 ovenfor, flere store trebearbeidingsbedrifter i tillegg til Viken Skog, med over 1 
milliard kr i omsetning og over 500 arbeidsplasser i 2011. Dessuten har man sterke 
treforedlingstradisjoner på Ringerike, og god tilgang på fagarbeidere og annen kompetent 
arbeidskraft innenfor trebearbeiding. 

Så er det noen områder hvor Ringerike har komparative fortrinn for etablering av ny 
industrivirksomhet, så er det nettopp her. Slik Viken Skog tenker seg virksomheten, har man også 
planer om å skape et dynamisk næringsutviklingsmiljø med høy teknologi og tung FoU virksomhet, 
som sammen med industribedriftene på Follum-området og ellers på Ringerike, etter hvert kan utvikle 
seg til en lokal næringsklynge.     

For Ringerike er etablering av treklyngen en fantastisk mulighet som kan gi mange nye arbeidsplasser 
og som setter Ringerike på kartet i nasjonal sammenheng. Dette prosjektet må en derfor sette alt inn 
på å få gjennomført. Det en lokalt kan gjøre, er for det første å støtte opp under Viken Skog i alle 
sammenhenger for å få til Norges største industrireising. Videre må kommunen legge forholdene til 
rette reguleringsmessig, for å sikre tilstrekkelige utbyggingsarealer. Videre utbygging av veinettet er 
også viktig, for å bedre forholdene for næringstransporter til og fra anlegget. 
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I tillegg bør det eksisterende næringslivet på Ringerike se sine muligheter. Etablering av treklyngen 
kan gi mange store oppdrag til lokale bedrifter, og industrivirksomheten vil etter hvert ha et stort 
behov for å bygge opp et lokalt underleverandørnett, blant annet innenfor mekanisk industri. Det vil 
også bli et stort behov for fagutdannet arbeidskraft, som blant annet den videregående skolen bør 
merke seg.    

4.1.3  Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike  
Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike er et annet satsingsområde som sto høyt i kurs på 
seminarene, og som også ble nevnt flere ganger i intervjurunden. Ideen her er å utvikle et 
høyteknologisk industrimiljø, med utgangspunkt i mekanisk industri, sentrert på og rundt Eggemoen. 
Dette tenker Ola Tronrud, som eier området, skal skje gjennom samarbeid mellom eksisterende 
bedrifter i området, knoppskyting og spin-off fra disse, og gjennom nyetableringer på Eggemoen 
innenfor samme virksomhetsområde. Viktige elementer i dette satsingsområdet, framgår av figur 3.3. 

Utgangspunktet for denne teknologisatsingen er at Ringerike har tre svært teknologisk avanserte 
bedrifter på og nær Eggemoen, to innenfor mekanisk industri og en innenfor produksjon av 
industrikomponenter i titan. I tillegg har man Kartverket, som også har et høyt teknologinivå, og som 
bør inviteres med i samarbeidet. Videre har man et stort industriområde på Eggemoen, med lave 
byggekostnader og en fullt operativ flyplass på 2 200 m lengde, som kan ta ned det meste av fly. En 
av disse bedriftene, Tronrud Engineering AS har over 100 arbeidsplasser der, blant annet en stor 
produktutviklingsavdeling. Firmaet opererer på det internasjonale markedet, og har blant annet en 
ekspanderende virksomhet i Singapore. En har også god kontakt med teknologidrevne næringsklynger 
andre steder. 

 

Figur 3.3. Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike 

På Eggemoen ønsker Tronrud Engineering ønsker å ekspandere deler av sin høyteknologiske 
produksjon, og utvikle denne til større virksomheter i flere retninger, blant annet innenfor 
solcelleteknologi, undervannskomponenter til oljevirksomheten, datalagringssystemer og medisinsk-
teknisk utstyr. Videre ønsker man å ta i bruk flyplassen, blant annet til tyngre vedlikeholdsoppdrag for 
luftforsvaret. 

For å skape et bredere teknologisk miljø, ønsker man videre et samarbeid med andre likeartede 
bedrifter på Ringerike. Her har man som det framgår av tabell 1.2 ovenfor, et bredt miljø i området, 
med Andritz Hydro i spissen for flere større bedrifter. Samlet hadde disse i 2011 en omsetning på 
rundt 730 mill kr og rundt 380 ansatte, i tillegg til Tronrud Engineering selv. Videre er Norsk Titan 
alerede etablert på Eggemoen, og man ønsker å markedsføre Eggemoen, nasjonalt og internqasjonalt 
som etableringssted for teknologisk avanserte bedrifter utenfra. Man ønsker også å samarbeide med 
treklyngen om teknologisk utvikling. Bedriften håper gjennom dette å kunne skape et spennende og 
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utviklende næringsmiljø innenfor høyteknologisk produksjon på Ringerike. Målet er 5-10 nye bedrifter 
i løpet av ti år, i hovedsak på Eggemoen. 

For Ringerike er dette spennende planer. Det er ingen tvil om at Ringerike gjennom disse bedriftene 
har en kjerne til noe så sjeldent i Norge som et teknologisk avansert mekanisk produksjonsmiljø. Man 
har også et svært velegnet område på Eggemoen for etablering av et teknologisk næringsmiljø. Videre 
har man ifølge Tronrud Engineering ingen problemer med å skaffe seg velkvalifisert arbeidskraft. Det 
er gjerne slik når bedriften er interessant nok.  

Samlet har man her helt klart noen komparative fortrinn som kan gi grunnlag for et avansert 
næringsmiljø. Det er imidlertid et stykke fram til dette er oppe og går. Et viktig tiltak er å undersøke 
interessen for samarbeid mellom de eksisterende bedriftene i området, og etablere dette. Et annet 
tiltak er aktiv markedsføring av Eggemoen som etableringssted for teknologisk virksomhet. Videre er 
knoppskyting viktig, for å skape nye virksomheter og økt konkurranse mellom bedriftene i området. 

Det offentlige kan bistå i arbeidet først og fremst ved å ta initiativ til bedriftssamarbeid og hjelpe til 
med koordinering og nettverksbygging. Kanskje kunne et eget teknologiforum på Ringerike være en 
ide. Man kan også bruke midler fra det kommende omstillingsprosjektet til merkevarebygging og 
markedsføring av Eggemoen som etableringssted. I tillegg må kommunen bidra med 
reguleringsarbeider, slik at forholdene legges til rette for etablering av et likt næringsmiljø. 

4.1.4  Utvikling av en kunnskapsbasert tjenesteklynge 
Et tredje satsingsområde som både seminarene og flere av de intervjuede var inne på, er mulighetene 
for å lage et kunnskapsbasert næringsmiljø, og kanskje etter hvert en tjenesteklynge rundt bedriftene 
på Hvervenmoen. 

Prosjektideen til AKA AS som eier området, er at det på Hvervenmoen i dag er en rekke nokså 
likeartede kontorbedrifter innenfor økonomisk, teknisk og juridisk rådgiving, eiendomsforvaltning, 
kontorstøttefunksjoner, regnskap, revisjon og finanstjenester, som dels betjener det lokale markedet 
på Ringerike, og dels bedrifter i Oslo-området. Dette framgår også av tabell 1.3 ovenfor, der en ser at 
en på Ringerike har godt over 110 slike bedrifter, med en omsetning på vel 1 milliard kr i 2011 og nær 
660 ansatte. I tillegg har man Statens Kartverk på Hvervenmoen med 500 ansatte til. Tanken er å 
forsøke å samle noen av disse bedriftene til et ekspansivt næringsmiljø gjennom samarbeid mellom 
bedrifter i området, knoppskyting og nyetableringer av likeartet virksomhet. Kartverket kan, selv om 
de har sin egen virksomhet, likevel være en støttespiller i dette arbeidet. Det samme gjelder HiBu, som 
nettopp har sin styrke på dette området, og som i tillegg til å levere kvalifisert arbeidskraft innen 
handel- og kontorfag, også kan være en aktiv deltaker og pådriver i etablering av næringsmiljøet.  

Mål for arbeidet er å få etablert et slikt ekspansivt næringsmiljø i løpet av 5-10 år, både gjennom 
ekspansjon i eksisterende bedrifter og gjennom nyetableringer. 
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Figur 3.4. Utvikling av en kunnskapsbasert tjenesteklynge 

For Ringerike er også dette satsingsområdet spennende. På Hvervenmoen har en allerede et bredt 
miljø av kontorrelaterte bedrifter innenfor et stort tjenestespekter, og del driver sin virksomhet lokalt, 
og dels eksporterer tjenester ut av regionen, i hovedsak til næringslivet i Oslo-området. Samtidig 
ligger Hvervenmoen glimrende til med hensyn til nærhet til Oslo-området, og eier har klare planer for 
bygging av nye forretningsbygg, og godt med attraktive tilleggsarealer. Videre har Ringerike en annen 
stor ressurs som kan brukes. Velutdannede og kompetente mennesker bosatt på Ringerike, som i dag 
pendler mot Bærum og Oslo. Bedrifter på Hvervenmoen melder allerede om stor interesse fra slike folk 
for å få jobb lokalt. 

Til sammen er ikke dette noe dårlig utgangspunkt for å skape et attraktivt og dynamisk næringsmiljø, 
som etter hvert kan utvikle seg til en lokal næringsklynge. Man har en rekke likeartede kontorbedrifter 
i en geografisk samlokalisering, med gode muligheter for å etablere et samarbeid. Man har et 
attraktivt og sentralt næringsområde for å yte tjenester både i det lokale markedet, og overfor 
næringslivet i Oslo-området, man har tilgang på teknologi og kompetanse fra HiBu og kanskje 
Kartverket, og man har god tilgang på kvalifisert arbeidskraft som allerede bor på Ringerike.  

Til sammen gir dette viktige komparative fortrinn for å få til et attraktivt, kunnskapsbasert 
næringsmiljø på Hvervenmoen, med gode muligheter for videreutvikling i retning av en 
kunnskapsbasert næringsklynge. Det en trenger av offentlig bistand, er i første rekke 
nettverksbygging og initiativ til samarbeid. Kanskje også markedsføringsbistand fra 
omstillingsprosjektet. I tillegg må kommunen følge opp med reguleringsarbeider, slik at dette ikke blir 
noen flaskehals.   

4.1.5  Livskvalitet,  l ivsstil  og folkehelse 
Ringerike er nærmeste region vest for Oslo-området, bare fire-fem mil unna, men likevel en helt 
annen verden, med flott natur, god plass, fine turmuligheter, spennende landbruksproduksjon, 
attraktive reisemål og gode hoteller. Tanken bak dette satsingsområdet, er å utnytte disse kvalitetene i 
næringssammenheng, ved å bli en region som markedsfører produkter og tjenester innenfor 
livskvalitet, livsstil og folkehelse overfor befolkningen i Oslo-området. Prosjektideen er forsøkt 
konkretisert i figur 3.5. 



	  
 

40    

 

Figur 3.5. Livskvalitet, livsstil og folkehelse 

Forutsetningen for en slik satsing, er slett ikke dårlige. For det første har Ringerike et klart 
lokaliseringsmessig fortrinn ved å ligge greit innenfor avstanden for dagsturisme fra Oslo-området. 
Videre har man gode turmuligheter med etablerte løyper. Man har også attraktive reisemål for 
dagsturister, med Hadeland Glassverk som det klart største. Snart får man også et glassmuseum. 
Ellers har Ringerike spennende kortreist matproduksjon som kan bli en attraksjon. Det samme gjelder 
muligheter for å tilby parselldyrking til folk fra Oslo-området som ikke har egen hage. Utvikling av 
livsstilsrelaterte aktiviteter som Ringeriksmarathon, terrengløp på sykkel, skikonkurranser og liknende 
arrangementer kom også opp på seminaret. Det samme gjorde mulighetene for å utvikle badelandet 
på Helgelandsmoen til et bredere, livsstilsrelatert tilbud. Det samme gjelder for øvrig 
konferansehotellene i regionen, som har egne SPA-tilbud.  

I det hele tatt er det mange muligheter her til å ta på seg en vertskapsrolle, og bruke Ringerikes 
næringsliv og naturgitte kvaliteter til å bli et attraktivt reisemål for dagsturisme fra Oslo-området. 
Utfordringen blir å komme videre med prosjektet, skape nettverk og få organisert interessentbedrifter 
i en samarbeidsorganisasjon som kan ta prosjektet videre. Her kan en trenge bistand fra Ringerike 
Utvikling for å komme i gang. Så får man se om det er tilstrekkelig interesse i næringslivet til å 
konkretisere satsingsområdet slik at det kan bli et tema i det kommende omstillingsprosjektet. 

4.1.6  Nettverksbygging, omdømme og profilering 
Det siste satsingsområdet som næringsseminaret ønsket å prioritere i næringsplanen, er 
nettverksbygging, omdømme og profilering. Utgangspunktet her er at mye av nyskapingen i 
kompetansesamfunnets næringsliv skjer gjennom utvikling av gode nettverk og samarbeidsrelasjoner. 
Prosjektideen er dermed å jobbe aktivt for å skape gode nettverk og samarbeidsrelasjoner blant ulike 
deler av næringslivet på Ringerike, og på denne måten bidra til ny bedriftsutvikling og nye 
arbeidsplasser. Videre er en del av oppgaven å markedsføre Ringerike som et attraktivt bosted og 
etableringssted og profilere regionen utad. En sideoppgave er også å skape en sterk Ringeriksidentitet 
i befolkningen, som mange mener helt mangler i dag.  

Målet for arbeidet er gjennom nettverksbygging og profilering å skape nye arbeidsplasser, gjøre 
Ringerike mer attraktivt som bosted og arbeidssted og øke tilbakeflytting av ungdom. Kanskje kan 
man også skaffe pendlere jobb lokalt. Hovedelementer i dette satsingsområdet, framgår av figur 3.6. 
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4.1.7  Figur 3.6. Nettverksbygging, omdømme og profilering 
I dette satsingsområdet er det ikke komparative fortrinn eller klyngedannelser man tar utgangspunkt i. 
Man utnytter i stedet det karakteristiske trekket ved kompetansesamfunnet at mesteparten av 
næringsutviklingen skjer i samspill mellom mennesker. Bygging av næringsnettverk og 
samarbeidsrelasjoner mellom bedrifter blir dermed svært viktig, og det samme gjelder en regions 
omdømme som bosted og etableringssted. 

Viktige aktører i dette arbeidet er Ringerike Utvikling som initiativtaker. Videre å få med næringslivet i 
regionen til å bygge nettverk, og å spille på lag også med kulturlivet og lokalpressen, særlig når det 
gjelder profilering av Ringerike. Det kommunen kan gjøre i denne sammenheng, er å spille på lag i 
profileringsarbeidet, drive byutvikling, støtte kulturlivet mv. og ellers framsnakke Ringerike i alle 
sammenhenger. 

4.1.8  Men hva så med andre muligheter?  
En har ovenfor gjennomgått fem prioriterte satsingsområder for næringsutvikling på Ringerike. En 
satsing på disse områdene, hindrer imidlertid ikke at man også kan gripe fatt i andre muligheter som 
måtte by seg. Slike muligheter kan for eksempel være utflytting av nye statlige arbeidsplasser fra Oslo, 
nye funksjoner på Ringerike sykehus eller på HiBu, eller ganske enkelt bedrifter på vandring, som 
trenger et egnet sted å etablere seg. Det kan også skje knoppskytinger og nyetableringer i helt andre 
næringer enn i de en har prioritert ovenfor, for eksempel i byggenæringen eller i varehandel.  

I slike tilfeller gjelder det å ha en god beredskap, og snu seg kjapt rundt for å etterkomme ønskene. 
Men det greier både Ringerike utvikling og kommunene helt sikkert å få til. 

5 Hvem tar så ballen videre? 

5.1.1  Ansvarsforhold og framdrift i  næringsarbeidet 
En har ovenfor presentert to samfunnsutviklingsområder og fem strategiske satsingsområder for 
næringsutvikling, som er ment å danne grunnstammen i Ringerikes nye strategiske næringsplan. 
Innholdet i disse satsingsområdene er foreløpig bare helt grovt skissert, og må naturligvis bearbeides 
videre. Ansvarsforhold og framdrift for videreføring av næringsarbeidet, tenker man seg organisert 
som vist i figur 3.7. 
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Figur 3.7. Ansvarsforhold og framdrift 

En ser av figuren at samferdselsutbygging er det kommunene i regionen som må ta ansvaret for og 
drive fram, i tett samarbeid med Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Viktige aksjoner her er å arbeide 
for prioritet av regionens prosjekter i NTP, og finne en god finansieringsløsning for E16 prosjektene. Et 
litt ambisiøst mål bør være å få til en åpning av strekningen Skui-Skaret på E16 i 2020, og åpning av 
Ringeriksbanen i 2025. 

Byutvikling i Hønefoss må Ringerike kommune ta ansvar for i samarbeid med handelsstanden, 
gårdeiere og utbyggere. En overordnet byutviklingsplan kan her være et godt utgangspunkt, slik at 
Brutorget kan stå ferdig i 2017, Øya-utbyggingen i 2023 og ny jernbanestasjon til Ringeriksbanens 
åpning i 2025. 

Utvikling av treklyngen bør skje i regi av Viken Skog i tett samarbeid med industribyggere, 
teknologibedrifter og finansielle aktører, og med sterk verbal støtte fra kommunene og næringslivet 
på Ringerike. Målet her må være å se første etablering i 2017, og en rekke etableringer til i løpet av de 
neste 3-6 år. 

Utvikling av et teknologimiljø på Ringerike er et langsiktig prosjekt som bør drives fram av 
teknologibedriftene og engineeringsmiljøer. I første omgang bør en kartlegge samarbeidsmulighetene. 
Kanskje kan man håpe på første nyetablering eller knoppskyting i 2017, men dette er som sagt et 
langsiktig prosjekt. 

Utvikling av en kunnskapsbasert tjenesteklynge bør deltakerbedriftene selv ta ansvar for i samarbeid 
med Ringerike Utvikling og grunneiere på Hvervenmoen. Omstillingsprosjektet kan også være en aktør 
her. Første skritt bør trolig være en kartlegging av samarbeidsmuligheter og interessenter. Kanskje 
kan man få til nyetableringer allerede i 2015. 

Livskvalitet, livsstil og folkehelse må aktuelle deltakerbedrifter ta ansvar for, gjerne gjennom en 
paraplyorganisasjon opprettet for formålet. Kanskje kan også Omstillingsprosjektet bidra. Her må en 
også gjennom en runde først med kartlegging av innhold og interessenter, for eksempel gjennom et 
forprosjekt. Målet må være flere dagsturister på Ringerike. 

Nettverksbygging, omdømme og profilering er en jobb for Ringerike Utvikling, i samarbeid med 
Omstillingsprosjektet, og med Ringerike Næringsforening, Ringerikes Blad og kulturlivet med på laget. 
Nettverksbygging og profilering tar tid, men kanskje kan en vente de første resultatene i 2015.  

Så nå gjelder det bare å komme i gang. En har her et knippe på to samfunnsprosjekter og fem 
konkrete satsingsområder for næringsutvikling som til sammen danner en næringsstrategi for 
Ringerike.  Får en gjennomført denne næringsstrategien, og får gode resultater ut av de foreslåtte 
satsingsområdene, har en tatt et langt skritt videre for å omstille Ringerikes næringsliv, og sikre en 
sunn befolkningsvekst og næringsutvikling i årene framover.   
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Vedlegg 1. Sysselsettingsutvikling i kommunene  
 

 

 

2008 2012 Endring 2008 2012 Endring 2008 2012

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 81 85 4 93 93 0 4,2	  % 4,3	  %
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 8 9 1 0 0 0 0,0	  % 0,0	  %
10-‐33	  Industri 498 378 -‐120 587 446 -‐141 26,5	  % 20,5	  %
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 25 36 11 29 36 7 1,3	  % 1,7	  %
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 335 373 38 196 203 7 8,8	  % 9,3	  %
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 495 493 -‐2 249 238 -‐11 11,2	  % 10,9	  %
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 147 144 -‐3 101 79 -‐22 4,6	  % 3,6	  %
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 91 96 5 66 91 25 3,0	  % 4,2	  %
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 50 44 -‐6 1 4 3 0,0	  % 0,2	  %
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 53 52 -‐1 50 38 -‐12 2,3	  % 1,7	  %
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 136 171 35 46 81 35 2,1	  % 3,7	  %
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 123 143 20 61 69 8 2,8	  % 3,2	  %
84	  Off.adm.,	  forsvar,	  sosialforsikring 172 205 33 94 122 28 4,2	  % 5,6	  %
85	  Undervisning 164 187 23 119 135 16 5,4	  % 6,2	  %
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 696 706 10 454 459 5 20,5	  % 21,1	  %
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 98 99 1 59 67 8 2,7	  % 3,1	  %
00	  Uoppgitt 15 17 2 13 13 0 0,6	  % 0,6	  %
Totalt 3187 3238 51 2218 2174 -‐44 100,0	  % 100,0	  %

2008 2012 Endring 2008 2012 Endring 2008 2012

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 341 337 -‐4 321 344 23 2,2	  % 2,5	  %
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 83 89 6 52 46 -‐6 0,4	  % 0,3	  %
10-‐33	  Industri 2151 1611 -‐540 2256 1504 -‐752 15,5	  % 10,9	  %
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 113 154 41 96 139 43 0,7	  % 1,0	  %
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 1215 1302 87 1107 1200 93 7,6	  % 8,7	  %
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 2404 2335 -‐69 2297 2212 -‐85 15,8	  % 16,0	  %
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 686 636 -‐50 489 463 -‐26 3,4	  % 3,4	  %
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 466 489 23 400 396 -‐4 2,8	  % 2,9	  %
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 306 299 -‐7 138 133 -‐5 0,9	  % 1,0	  %
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 200 179 -‐21 152 141 -‐11 1,0	  % 1,0	  %
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 999 1079 80 1163 1195 32 8,0	  % 8,7	  %
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 638 642 4 707 640 -‐67 4,9	  % 4,6	  %
84	  Off.adm.,	  forsvar,	  sosialforsikring 745 863 118 762 878 116 5,2	  % 6,4	  %
85	  Undervisning 1028 1028 0 1011 1003 -‐8 7,0	  % 7,3	  %
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 3150 3210 60 3144 3055 -‐89 21,6	  % 22,1	  %
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 427 435 8 372 380 8 2,6	  % 2,8	  %
00	  Uoppgitt 57 83 26 61 84 23 0,4	  % 0,6	  %
Totalt 15009 14771 -‐238 14528 13813 -‐715 100,0	  % 100,0	  %

2008 2012 Endring 2008 2012 Endring 2008 2012

01-‐03	  Jordbruk,	  skogbruk	  og	  fiske 104 119 15 98 120 22 5,3	  % 5,8	  %
05-‐09	  Bergverksdrift	  og	  utvinning 15 24 9 0 0 0 0,0	  % 0,0	  %
10-‐33	  Industri 231 182 -‐49 59 78 19 3,2	  % 3,7	  %
35-‐39	  Elektrisitet,	  vann	  og	  renovasjon 22 27 5 5 4 -‐1 0,3	  % 0,2	  %
41-‐43	  Bygge-‐	  og	  anleggsvirksomhet 250 262 12 123 137 14 6,6	  % 6,6	  %
45-‐47	  Varehandel,	  motorvognreparasjoner 522 475 -‐47 217 201 -‐16 11,7	  % 9,7	  %
49-‐53	  Transport	  og	  lagring 123 125 2 41 41 0 2,2	  % 2,0	  %
55-‐56	  Overnattings-‐	  og	  serveringsvirksomhet 130 127 -‐3 187 187 0 10,1	  % 9,0	  %
58-‐63	  Informasjon	  og	  kommunikasjon 116 123 7 27 25 -‐2 1,5	  % 1,2	  %
64-‐66	  Finansiering	  og	  forsikring 66 67 1 6 10 4 0,3	  % 0,5	  %
68-‐75	  Teknisk	  tjenesteyting,	  eiendomsdrift 229 264 35 44 45 1 2,4	  % 2,2	  %
77-‐82	  Forretningsmessig	  tjenesteyting 165 213 48 39 62 23 2,1	  % 3,0	  %
84	  Off.adm.,	  forsvar,	  sosialforsikring 185 197 12 85 109 24 4,6	  % 5,2	  %
85	  Undervisning 236 260 24 203 236 33 10,9	  % 11,3	  %
86-‐88	  Helse-‐	  og	  sosialtjenester 629 677 48 610 706 96 32,8	  % 33,9	  %
90-‐99	  Personlig	  tjenesteyting 119 125 6 95 111 16 5,1	  % 5,3	  %
00	  Uoppgitt 19 20 1 18 10 -‐8 1,0	  % 0,5	  %
Totalt 3161 3287 126 1857 2082 225 100,0	  % 100,0	  %

0532	  Jevnaker

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  bosted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  arbeidssted

Næringsfordeling	  
etter	  arbeidsted

0605	  Ringerike

0612	  Hole
Sysselsatte	  personer,	  
etter	  arbeidssted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  bosted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  arbeidssted

Sysselsatte	  personer,	  
etter	  bosted

Næringsfordeling	  
etter	  arbeidsted

Næringsfordeling	  
etter	  arbeidsted



Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse 
 

                         
                                           45 8263 

Vedlegg 2.  En Balassa-indeks for Ringerike 
 

 

Bransjekode Bransjetekst Balassa Verdiskapning Omsetning
23130 PRODUKSJON	  AV	  EMBALLASJE	  OG	  HUSHOLDNINGSARTIKLER	  AV	  GLASS	  OG	  KRYSTALL327,03 92	  861	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   188	  570	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17120 PRODUKSJON	  AV	  PAPIR	  OG	  PAPP 151,14 -‐330	  413	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   713	  175	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17290 PRODUKSJON	  AV	  VARER	  AV	  PAPIR	  OG	  PAPP	  ELLERS 132,09 56	  199	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   194	  789	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17210 PRODUKSJON	  AV	  BØLGEPAPP	  OG	  EMBALLASJE	  AV	  PAPIR	  OG	  PAPP98,62 127	  288	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   441	  023	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46731 ENGROSHANDEL	  MED	  TØMMER 91,95 56	  698	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  387	  118	  	  	  	  	  	  	  
1130 DYRKING	  AV	  GRØNNSAKER,	  MELONER,	  ROT-‐	  OG	  KNOLLVEKSTER 28,91 32	  067	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   163	  730	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2400 TJENESTER	  TILKNYTTET	  SKOGBRUK 26,72 22	  939	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   59	  961	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28990 PRODUKSJON	  AV	  SPESIALMASKINER	  IKKE	  NEVNT	  ANNET	  STED 26,35 61	  500	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   137	  052	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22290 PRODUKSJON	  AV	  PLASTPRODUKTER	  ELLERS 23,34 29	  242	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   110	  853	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29200 PRODUKSJON	  AV	  KAROSSERIER	  OG	  TILHENGERE 21,39 21	  374	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   59	  539	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86104 INSTITUSJONER	  I	  PSYKISK	  HELSEVERN	  FOR	  VOKSNE 19,92 69	  272	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81	  217	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28290 PRODUKSJON	  AV	  MASKINER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  GENERELL	  BRUK,	  IKKE	  NEVNT	  ANNET	  STED19,82 49	  478	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   110	  801	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16100 SAGING,	  HØVLING	  OG	  IMPREGNERING	  AV	  TRE 18,59 79	  514	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   398	  515	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28110 PRODUKSJON	  AV	  MOTORER	  OG	  TURBINER,	  UNNTATT	  MOTORER	  TIL	  LUFTFARTØYER	  OG	  MOTORVOGNER17,16 126	  340	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   354	  338	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94910 RELIGIØSE	  ORGANISASJONER 17,16 40	  395	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   52	  905	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46220 ENGROSHANDEL	  MED	  BLOMSTER	  OG	  PLANTER 14,29 11	  685	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   58	  292	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25120 PRODUKSJON	  AV	  DØRER	  OG	  VINDUER	  AV	  METALL 13,67 26	  507	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   52	  999	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42220 BYGGING	  AV	  ANLEGG	  FOR	  ELEKTRISITET	  OG	  TELEKOMMUNIKASJON11,92 47	  245	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   86	  680	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38210 BEHANDLING	  OG	  DISPONERING	  AV	  IKKE-‐FARLIG	  AVFALL 10,55 17	  025	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96	  056	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45192 DETALJHANDEL	  MED	  ANDRE	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER10,13 10	  447	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   92	  894	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10130 PRODUKSJON	  AV	  KJØTT-‐	  OG	  FJØRFEVARER 9,04 54	  740	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   221	  182	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77110 UTLEIE	  OG	  LEASING	  AV	  BILER	  OG	  ANDRE	  LETTE	  MOTORVOGNER 8,71 24	  019	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   149	  092	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25110 PRODUKSJON	  AV	  METALLKONSTRUKSJONER	  OG	  DELER 7,6 51	  598	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   132	  107	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8120 UTVINNING	  FRA	  GRUS-‐	  OG	  SANDTAK,	  OG	  UTVINNING	  AV	  LEIRE	  OG	  KAOLIN7,59 23	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  628	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47710 BUTIKKHANDEL	  MED	  KLÆR 7,27 127	  281	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   353	  304	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46610 ENGROSHANDEL	  MED	  MASKINER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  JORDBRUK	  OG	  SKOGBRUK6,16 23	  295	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   178	  405	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55101 DRIFT	  AV	  HOTELLER,	  PENSJONATER	  OG	  MOTELLER	  MED	  RESTAURANT5,79 109	  463	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   266	  870	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69201 REGNSKAP	  OG	  BOKFØRING 5,11 95	  946	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   127	  399	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46389 ENGROSHANDEL	  MED	  SPESIALISERT	  UTVALG	  AV	  NÆRINGS-‐	  OG	  NYTELSESMIDLER	  IKKE	  NEVNT	  ANNET	  ST5,09 13	  402	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   58	  530	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10710 PRODUKSJON	  AV	  BRØD	  OG	  FERSKE	  KONDITORVARER 4,78 33	  265	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   97	  745	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47300 DETALJHANDEL	  MED	  DRIVSTOFF	  TIL	  MOTORVOGNER 4,48 32	  615	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   328	  683	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27900 PRODUKSJON	  AV	  ANNET	  ELEKTRISK	  UTSTYR 4,23 6	  647	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   183	  837	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45320 DETALJHANDEL	  MED	  DELER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER4,15 13	  321	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   53	  566	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68310 EIENDOMSMEGLING 4,06 47	  920	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   72	  244	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43990 ANNEN	  SPESIALISERT	  BYGGE-‐	  OG	  ANLEGGSVIRKSOMHET 4,02 67	  492	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   228	  164	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47521 BUTIKKHANDEL	  MED	  BREDT	  UTVALG	  AV	  JERNVARER,	  FARGEVARER	  OG	  ANDRE	  BYGGEVARER3,99 31	  376	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   175	  030	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10910 PRODUKSJON	  AV	  FORVARER	  TIL	  HUSDYRHOLD 3,97 18	  857	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   179	  416	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41200 OPPFØRING	  AV	  BYGNINGER 3,89 265	  253	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  024	  985	  	  	  	  	  	  	  
45112 DETALJHANDEL	  MED	  BILER	  OG	  LETTE	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER3,72 59	  786	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   664	  699	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33120 REPARASJON	  AV	  MASKINER 3,65 29	  184	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   54	  096	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45200 VEDLIKEHOLD	  OG	  REPARASJON	  AV	  MOTORVOGNER,	  UNNTATT	  MOTORSYKLER3,55 93	  527	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   467	  233	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68209 UTLEIE	  AV	  EGEN	  ELLER	  LEID	  FAST	  EIENDOM	  ELLERS 3,47 405	  127	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   924	  240	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47111 BUTIKKHANDEL	  MED	  BREDT	  VAREUTVALG	  MED	  HOVEDVEKT	  PÅ	  NÆRINGS-‐	  OG	  NYTELSESMIDLER3,05 129	  546	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	  189	  959	  	  	  	  	  	  	  
41109 UTVIKLING	  OG	  SALG	  AV	  EGEN	  FAST	  EIENDOM	  ELLERS 2,97 62	  584	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   164	  198	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58130 UTGIVELSE	  AV	  AVISER 2,8 40	  260	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   78	  029	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47540 BUTIKKHANDEL	  MED	  ELEKTRISKE	  HUSHOLDNINGSAPPARATER 2,66 13	  376	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   89	  556	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46510 ENGROSHANDEL	  MED	  DATAMASKINER,	  TILLEGGSUTSTYR	  TIL	  DATAMASKINER	  SAMT	  PROGRAMVARE2,57 33	  673	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   112	  292	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23610 PRODUKSJON	  AV	  BETONGPRODUKTER	  FOR	  BYGGE-‐	  OG	  ANLEGGSVIRKSOMHET2,5 13	  334	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   66	  687	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43220 VVS-‐ARBEID 2,45 56	  743	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   142	  653	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88911 BARNEHAGER 2,31 53	  949	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   67	  552	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46694 ENGROSHANDEL	  MED	  MASKINER	  OG	  UTSTYR	  TIL	  HANDEL,	  TRANSPORT	  OG	  TJENESTEYTING	  ELLERS2,22 22	  674	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81	  189	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49410 GODSTRANSPORT	  PÅ	  VEI 2,11 50	  124	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   119	  112	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52211 DRIFT	  AV	  GODS-‐	  OG	  TRANSPORTSENTRALER 2,09 2	  426	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   116	  897	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Vedlegg 3: Kort resultatorientert sammendrag 
 

Som innledning til det kommende omstillingsprosjektet i Ringerikes næringsliv, er det gjennomført en 
strategisk utviklingsanalyse. Analysen har blitt til gjennom en utviklingsprosess bestående av to 
heldags seminarer, hver med 40-50 deltakere, og med en bredt anlagt intervjurunde imellom, der vel 
20 utvalgte næringslivsledere og ledelsen i de tre kommunene ble intervjuet. I tillegg har en intervjuet 
ungdom fra de to videregående skolene i Hønefoss.  

En innledende regional analyse av Ringerike viser at regionen de senere år har hatt en moderat 
befolkningsvekst litt i underkant av 1 % pr år i gjennomsnitt, en vekst som gjerne skulle vært litt 
større. Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i regionen. Mens veksten i Hole, som 
følge av innflytting fra Oslo-området, har vært opp mot 3 % pr år, så har veksten i de to andre 
kommunene vært langt lavere. Videre er utdanningsnivået i Hole svært høyt som følge av innflyttingen, 
godt over landsgjennomsnittet, mens det i de to andre kommunene ligger relativt lavt. 

Næringsmessig viser analysen at Ringeriksregionen i 2012 hadde rundt 18 000 arbeidsplasser til rundt 
21 300 bosatte yrkesaktive, og dermed et betydelig underskudd på arbeidsplasser. Dette 
underskuddet på arbeidsplasser har økt betydelig de senere år som følge av nedgang i 
industrisysselsettingen, og dekkes i hovedsak gjennom økende pendling mot Oslo-området. Ellers 
viser en gjennomgang av næringslivet på Ringerike at regionen selv uten Follum, fortsatt har et 
betydelig treforedlingsmiljø, med nær 30 bedrifter og over 630 ansatte. Regionen har også et stort 
miljø innenfor mekanisk industri, ned rundt 20 bedrifter og nær 500 ansatte, og et voksende 
næringsmiljø innenfor økonomirådgiving, juss, eiendomsdrift og revisjon, med over hundre store og 
små bedrifter med rundt 660 ansatte til sammen. 

Den regionale analysen viser videre at Hønefoss er det udiskutable regionsenteret på Ringerike med 
nær 15 000 innbyggere i tettstedet, men at Ringerikes befolkning ellers er ganske spredt og det ville 
styrket byen vesentlig å bygge nye boliger i sentrum. Kommunikasjonsmessig melder særlig 
næringslivet om behov for en bedre og mer forutsigbar E16 mot Sandvika og en fullføring av ringveien 
rundt Hønefoss for å hindre køer gjennom byen. Ringeriksbanen er videre sterkt ønsket for å øke 
nærheten til Oslo.  

For å se nærmere på mulighetene for ny næringsutvikling på Ringerike, ble det på seminaret 
gjennomført en SWOT-analyse som trakk fram som gode næringsmuligheter framover, en 
samlokalisering av likeartet næringsliv, herunder treklyngen, industriutvikling på Eggemoen og 
kontoraktiviteter på Hvervenmoen. Videre ble merkevarebygging av kortreist mat nevnt som en 
mulighet. Ellers ble behovet for omdømmebygging, infrastrukturutbygging og styrking av Hønefoss 
som regionsenter trukket fram.  

Med bakgrunn i de identifiserte næringsmiljøene i den regionale analysen, SWOT-analysens muligheter 
for næringsutvikling og en gjennomgang og vurdering av Ringerikes komparativer fortrinn for 
næringsvirksomhet framover, ble det identifisert sju viktige satsingsområder for Ringeriksregionens 
utvikling. To av disse satsingsområdene dreier seg om samfunnsutbygging og fem om 
næringsutviklingsmuligheter. Satsingsområdene innenfor samfunnsutvikling er: 

• Samferdselsutbygging for å skape regionforstørring, herunder E16 mot Sandvika, Ringveien og 
Ringeriksbanen 

• Bostedskvaliteter og byutvikling i Hønefoss for å fylle opp bykjernen med nye, moderne 
boliger som skaper liv i sentrum og et bredere varehandelstilbud 

Ansvaret for å gjennomføre disse satsingsområdene vil i hovedsak ligge på kommunene i regionen i 
samarbeid med næringslivet, handelsstanden og statlige etater, slik det framgår av figur S.1. nedenfor.  

Videre ble det identifisert fem viktige satsingsområder for næringsutvikling på Ringerike. Disse er: 

• Utvikling av treklyngen på Ringerike, med satsing på trelast, heltreprodukter, CTMP og 
biodrivstoff mv. 

• Utvikling av teknologimiljøet på og rundt Eggemoen, gjennom nyetableringer, knoppskyting, 
spin-off fra eksisterende bedrifter mv. 



Ringeriksvirkninger. Strategisk utviklingsanalyse 
 

                         
                                           47 8263 

• Etablering av en tjenestebasert næringsklynge på Hvervenmoen, med bedriftsutvikling 
innenfor økonomi, regnskap, revisjon mv. i tett samarbeid med HiBu og Kartverket 

• Livskvalitet, livsstil og folkehelse; utvikling av et attraktivt tilbud på Ringerike for dagsturisme 
og friluftstilbud, særlig med sikte på Oslo-området 

• Profil, omdømme og nettverk; profilere regionen og gjøre Ringerikes omdømme bedre, utvikle 
nettverk med sikte på næringsutvikling og skape en felles identitet for Ringeriksregionen 

Ansvarsforhold for gjennomføring av utviklingsstrategiene blir som vist i figur S1. 

Figur S.1. Ansvarsmatrise for gjennomføring av utviklingsstrategier 

 

Ansvaret for gjennomføring av treklyngen vil i hovedsak falle på Viken Skog, i samarbeid med 
industribyggere, teknologileverandører og finansaktører. Utvikling av et teknologimiljø må drives fram 
av teknologibedrifter og engineeringmiljøer i samarbeid med omstillingsprosjektet. Det samme gjelder 
det tjenestebaserte næringsmiljøet på og rundt Hvervenmoen, der grunneiere og deltakerbedrifter må 
ta tak i samarbeid med HiBu, Kartverket og Omstillingsprosjektet. Livskvalitet, livsstil og folkehelse må 
ivaretas av deltakerbedrifter, gjerne i en paraplyorganisasjon, i samarbeid med kommunene og 
næringslivet, mens ansvaret nettverksbygging, omdømme og profilering bør legges til Ringerike 
Utvikling og Omstillingsprosjektet, med Ringerike Næringsforening, Ringerikes Blad, kulturlivet og 
andre som samarbeidspartner. 

Samlet gir dette en næringsstrategi for Ringerike, som skal danne grunnlaget for næringsarbeidet på 
Ringerike og for Omstillingsprosjektets arbeid i årene som kommer.    

Hovedstrategi Ansvarlig Samarbeidspartnere Oppstartsaksjoner Oppstartstid Første	  resultatmål
Prioritet	  i	  NTP 	  

Samferdselsutbygging	  mot	   Kommunene	  i	   Fylkeskommunen Ferdige	  reguleringsplaner Byggestart:
Oslo-‐området regionen Statens	  Vegvesen Finansieringsløsning	  for Vei:	  2016 Åpning	  Skui-‐Skaret	  	  i	  2020

Jernbaneverket E16	  prosjekter Jernbane:	  2018 Åpning	  Ringeriksbanen	  i	  2025
Byutvikling	  Hønefoss Ringerike Næringslivet Byutviklingsplan Løpende	  fra	   Brutorget	  ferdig	  i	  2017

kommune Handelsstanden Private	  reguleringsplaner 2014 Øyautbyggingen	  ferdig	  i	  2023
Fylkeskommunen Finansieringsplan Jernbaneområdet	  starter	  i	  2023
Industribyggere Diskusjoner	  med	   Er	  allerede Første	  etablering	  i	  2017,	  

Utvikling	  av	  treklyngen Viken	  Skog Teknologileverandører aktuelle	  samarbeids-‐ under	  arbeid deretter	  flere	  i	  løpet	  av	  3-‐6	  år
Finansaktører partnere

Utvikling	  av	  et	  teknologimiljø Teknologibedrifter	   Omstillingsprosjektet Kartlegging	  av	  samarbeids Løpende	  fra	   Nyetableringer	  fra	  2017?
på	  Ringerike Engineeringmiljøer kommunen	  og	  Kartverket muligheter 2014
Utvikling	  av	  en	  kunnskaps-‐ Grunneier	  og	   HiBu	  og	  Kartverket Kartlegging	  av	  kompetanse Fra	  2014 Løpende	  bedriftsutvikling
basert	  tjenesteklynge deltakerbedrifter Omstillingsprosjektet 	  og	  interessenter Nyetableringer	  fra	  2015?
Livskvalitet,	  livsstil	  og Deltakerbedrifter	   Kommunene Kartlegging	  av	  innhold Forprosjekt	   Flere	  dagsturister
folkehelse i	  paraplyorg. Næringslivet og	  interessenter 2014
Nettverksbygging,	  omdømme	  	   Ringerike	  Utvikling Ringerike	  Nærings	  foren. Utviklingsprosjekt, Vår	  2014 Profilering	  fra	  2015
og	  profilering Omstillingsprosjektet Ringerike	  blad,	  kulturliv nettverksbygging
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Innledning 
 
Omstillingsprogrammet for Ringerike er initiert av Rådet for Ringeriksregionen.  Det er tilstilt tilstrekkelig med  
midler fra det offentlige til å gjennomføre programmet etter intensjon. 
 
Programmet er forankret i kommunene, fylkeskommune, næringsliv og med bistand fra Innovasjon Norge 
 
Ringeriksregionen består av 3 omstillingskommuner med utfordringer som følge av bortfall av hjørnesteinsbedrifter, 
behov for struktur endringer i næringslivet, og med behov for å styrke regionalt næringsliv 
 
Omstillingsprogrammet har derfor som mål å utvikle er bredere, mer robust og markedsrettet regionalt næringsliv 
 
Av dette følger mål om økt verdiskapning gjennom markeder, produkter og tjenester, nye lønnsomme arbeidsplasser, 
og forsterkning av det lokale næringsapparat 
 
Utgangspunktet er at regionen med egne ressurser skal skape et robust og utviklingsorientert lokalsamfunn 
 
Derfor må regionen forsterke sin utviklingsevne!! 
 
Av dette følger profesjonalisering og effektivisering av næringsutviklingsarbeidet, økt evne til strategisk arbeid, og  
klarlegge roller og ansvar, kommuner – næringsliv 
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Roller og ansvar 
 
Ringerike kommune er ansvarlig for omstillingsbevilgningen i forhold til Buskerud Fylkeskommune, og velger 
organisasjonsform, programstyre og godkjenner strategisk omstillingsplan 
 
Rådet for Ringeriksregionen er gitt mandat til å iverksette omstillingsprogrammet, og ordførerne har i en 
interimperiode, i samsvar med vedtak i politiske organ og i samarbeid med Ringerike utvikling As ivaretatt 
kommunenes ansvar. Rådet for Ringeriksregionen fastsetter i møte den 19. februar 2014 organisasjonsform og 
omstillingsstyre 
 
Omstillingsstyret er ansvarlig for gjennomføring på vegne av kommunen, og engasjerer leder av omstillings- 
og innovasjonsprogrammet, jfr. annonsering.  Dette i samråd med rådmannen i Ringerike kommune.  Dette 
tidsavgrensede engasjementet knyttes formelt opp mot Ringerike kommune ved rådmann, og avtalte 
lønnskostnader belastes omstillingsbevilgningen. 
 
Leder av omstillings- og innovasjonsprogrammet er operativt underlagt omstillingsstyret  og  skal på oppdrag fra 
styret profilerer omstillingsarbeidet og utføre oppgaver i den forbindelse. 
 
Kommuneadministrasjonens ansvar er i samråd med Rådet for Ringeriksregionen å følge opp at vilkår og 
forutsetninger, som er lagt til grunn for omstillingsprogrammet og omstillingsbevilgningen blir gjennomført. 
Dette ansvar ivaretas av rådmannen i Ringerike kommune i forståelse med Rådet for Ringeriksregionen og 
omstillingsstyret 
 
Omstillingsstyret skal opptre på selvstendig basis ut fra de vilkår, forutsetninger og rammer som ligger for 
programmet og i samsvar med Innovasjon Norges konsept for regional omstilling 
 
Omstillingsstyret gjennomfører strategisk utviklingsanalyse, jfr. rapport Agenda Kaupang, og etablerer strategi- 
og handlingsplan med det som utgangspunkt.   Dette skal forankres i politiske organer før iverksetting .   
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Kommentar til prosjektorganisasjon 
 
Kommunestyrene i Hole, Jevnaker og Ringerike har overordnet rolle i forhold til politisk forankring og medvirkning 
 
Ringerikstinget, som består av de tre Formannskapet har en oppfølgende rolle i forhold til politiske forankring og  
medvirkning  
 
Rådet for Ringeriksregionen har den utøvende rolle i forhold til politisk forankring og medvirkning.   Rådet med  
ordførerne og rådmennene har oppfølgingsansvar i forhold til programstyret og dette ansvar samordnes i løpende  
dialog mellom styremedlem ordfører Hilde B. Fivelsdal og regionkoordinator Lars Olsen. 
 
Rådmannen i Ringerike har både en rådgivende og oppfølgende rolle i forhold til anvendelse av omstillingsbevilgningen 
og  omstillingsstyret ved styreleder rapportere om økonomiske forhold til rådmannen Ringerike, som 
anviser utbetalinger og påser at det føres eget prosjektregnskap. 
 
Programstyret har selvstendig ansvar for å utarbeide og gjennomføre strategi- og handlingsplan.   Programstyret  
opptrer på vegne av kommunene representert ved Rådet for Ringeriksregionen 
 
Daglig leder RU kan ha rollen som ekstern veileder, medspiller,  og programmets bindeledd  mot det øvrige næringsliv  
i Ringerike, herunder Ringerike Næringsforum, Ringerike Utvikling og øvrige aktører.  Rollen ivaretar da nødvendig  
bredde forankring. Daglig leder i RU samarbeider med  programmets leder etter behov som fastsettes av programstyret 
 
Den foreslåtte organisering  ivaretar kommunens behov i forhold til oppfølging av eget ansvar både politisk og 
administrativt og gir samtidig programstyret et selvstendig ansvar for gjennomføringen av programmet/tiltakene.  
I tillegg vil næringslivets behov kunne ivaretas i samarbeid med RNF , samt at observatør leddene Innovasjon Norge og  
Buskerud Fylkeskommune kan følge utviklingen gjennom sin poster i programstyret. 
 
Prosjektorganisasjonen  vises på egen plansje.     
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Kistefoss, Jevnaker Kommune 

Målet er å utvikle et bredere, mer robust og markedsrettet næringsliv 

Stikkord er: økt verdiskapning, nye lønnsomme arbeidsplasser, samhandling! 
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