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Som en del av arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel i 2020 og 2021, 

har det vært gjennomført et prosjekt under navnet Arealstrategi og bærekraftig mobilitet. Det 

har resultert i dette dokumentet, som inneholder bakgrunn og kunnskapsgrunnlag for 

arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel.   

 

Arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel består av ni punkter og tilhørende kart, som 

angir hovedstrategiene for Ringerikes overordna arealutvikling, se side 42-53 i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Arealstrategien skal sørge for en kobling mellom de overordna målene i kommuneplanens 

samfunnsdel, og arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel. Arealstrategien er ikke 

juridisk bindende, men viser hvordan kommunen ønsker å ivareta en bærekraftig 

arealutvikling. Arealstrategien sier at kommunen skal legge til rette for en kompakt by- og 

tettstedsutvikling. Formålet med dette kommer fram i første punkt i arealstrategien:  

Formålet er å redusere press for å bygge ut naturområder og dyrka mark, redusere 

transportbehov, gi mulighet for et bedre kollektivtilbud, gjøre at flere kan ha en aktiv 

hverdag hvor de går og sykler, bidra til levende by- og tettstedssentre og 

lokalsamfunn og en samfunnsøkonomisk effektiv utvikling av offentlig infrastruktur og 

-tjenestetilbud. 

Arealstrategien definerer stedskategorier med regionhovedstad, områdesenter, tettsteder og 

bygder. Dette skal gi en forutsigbarhet både for innbyggere, utbyggere og kommunen når det 

gjelder hvilket innhold, funksjon og vekstpotensial de ulike stedene skal ha.  

Kommunestyret har vedtatt at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunens 

planarbeid. Bærekraft kan deles inn i tre dimensjoner: økonomisk bærekraft, sosial bærekraft 

og bærekraft for klima og naturmiljø. Framtidig arealbruk er avgjørende for å oppnå en 

utvikling som er bærekraftig både økonomisk, sosialt og for klima og naturmiljø. Kommunen 

må i sin arealforvaltning ta hensyn til disse dimensjonene, for å samlet oppnå en bærekraftig 

arealutvikling. Kommunestyret har valgt ut ni bærekraftsmål som de mest relevante for 

Ringerike. De utvalgte bærekraftsmålene er vist i illustrasjonen nedenfor. Arealstrategien har 

særlig betydning for bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn.   

 

 

Figur 1: De 9 utvalgte bærekraftsmålene i Ringerike kommune. Kilde: FN-sambandet  

1 Innledning 

Bakgrunn og formål 

Bærekraftig arealutvikling 
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Bærekraft for klima og naturmiljø 

Areal- og transportutviklingen må ses i sammenheng for å skape bærekraft for klima og 

naturmiljø. Kommunen må i sin arealforvaltning legge til rette for å redusere 

transportbehovet, og å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt. Dette vil redusere 

klimagassutslipp, lokal luftforurensning og arealbruk til veitrafikk.  

 

En kompakt arealutvikling i by og tettsteder, gjør at flere kan gå og sykle i hverdagen, og 

bygger oppunder kollektivtilbud og kollektivknutepunkt. En mer spredt arealutvikling vil gi et 

bilbasert reisemønster og dårlige forutsetninger for kollektivtransport, gange og sykling. I en 

langstrakt kommune som Ringerike, er en viktig del av bærekraftig mobilitet også å legge til 

rette for utskifting av kjøretøyparken til nullutslippskjøretøy eller biogass. Et variert nærings- 

og arbeidsliv vil redusere innbyggernes behov for å pendle eller reise langt til og fra arbeid. 

 

En bærekraftig arealutvikling forutsetter at vi prioriterer å bruke allerede bebygde arealer på 

en bedre måte, før nye ubebygde arealer tas i bruk. En bedre og høyere utnyttelse både til 

bolig og næring, reduserer transportbehovet og arealkonflikter med natur og landbruksjord.  

 

Økonomisk og sosial bærekraft 

Hvilke valg kommunen tar som planmyndighet og arealforvalter, har stor betydning for 

kommunens økonomiske bærekraft. Kommunen må avveie ulike hensyn, og gjøre 

prioriteringer som er nødvendig for å sikre en samfunnsøkonomisk effektiv utvikling av 

offentlig infrastruktur og tjenestetilbud. Ringerike er en stor og langstrakt kommune, med 

både by, tettsteder og bygder. Med et innbyggertall på over 30.000 og forventet vekst, er 

kommunen avhengig av en bærekraftig infrastruktur. Etablering og vedlikehold av 

infrastruktur er kostbart. Sosial infrastruktur som skoler, idrettsanlegg og helsetjenester, og 

teknisk infrastruktur som gang- og sykkelveier og vann- og avløpsanlegg er utfordrende i en 

kommune som Ringerike. Dersom veksten og ressursene spres jevnt utover i kommunen, vil 

det være vanskeligere å oppnå en samfunnsøkonomisk effektiv utvikling av offentlig 

infrastruktur og tjenestetilbud. 

 

Hovedgrepet i arealstrategien er å videreutvikle Ringerike til en bærekraftig kommune med 

en flerkjernet struktur. Veksten skal konsentreres til eksisterende by- og tettstedsområder for 

å styrke disse. Dette vil samtidig ha verdi for bygdene og omlandet rundt hvert tettsted, fordi 

det muliggjør å opprettholde flere tilbud i tettstedene, og totalt sett et bedre tilbud til alle 

innbyggere. Fortetting og transformasjon kan bidra til å supplere sentrumsområder med 

tjenester og kvaliteter de ikke har i dag. En kompakt by- og tettstedsutvikling kan skape mer 

liv i Hønefoss og tettstedene, og bedre folkehelsen gjennom at flere har en aktiv hverdag. 

 

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategien, har kommunen 

gjennomført flere medvirkningsaktiviteter: både digitale spørreundersøkelser og mulighet til å 

gi innspill på kart, opplegg i skolene i samarbeid med Ungt Entreprenørskap, møte med 

næringslivet og politisk medvirkning i kommunestyret og andre politiske råd og utvalg. Det er 

Medvirkning 
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også gjennomført medvirking internt blant ansatte i kommunen. Mer informasjon om 

medvirkningen og resultatene herfra finnes i en egen rapport.1   

I kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 og arealstrategi brukes følgende 

stedskategorier:   

 

Figur 2: Oversikt over stedskategoriene; regionhovedstad, bydeler, områdesenter, tettsteder og bygder. 

I samfunnsplanlegging er det viktig med kontinuitet over tid. Disse stedskategoriene er i 

hovedsak en videreføring av tidligere planer. Allerede i generalplanen i 1971 ble tettstedene 

Sokna, Tyristrand, Nes og Hallingby pekt ut som lokalsentre, og det ble utarbeidet 

disposisjonsplaner for disse. I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 er Hønefoss, 

Heradsbygda, Haugsbygd, Tyristrand/Ask, Sokna, Hallingby og Nes definert som prioriterte 

lokalsamfunn. I arealstrategien videreføres denne prioriteringen, men Ask defineres nå som 

bygd iht. kategorisering som er beskrevet under.  

Avgrensing av indre- og ytre sentrumssoner er markert på kart for Hønefoss og tettstedene. 

Sonene viser avstander som gir en bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Hønefoss og 

områdesentrene har en grense for langsiktig vekst. Sentrumspunkt er satt med bakgrunn i de 

digitale medvirkningsprosessene i Ungt entreprenørskap og Hva er viktig for deg, samt 

politisk involvering på formannskapets strategidager og verksted med kommunestyret. 

 

Avgrensningene av sentrumssonene tar utgangspunkt i gang- og sykkelavstander i by og 

                                                           

1 Ringerike kommune (2021) Medvirkningsrapport - Dokumentasjon og resultater fra gjennomført medvirkning 
2021.  

2 Stedskategorier  

Prinsipper for by- og tettstedsavgrensning 
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land. I tillegg er det gjort justeringer for eksisterende bebyggelse, kommuneplanens arealdel 

og geografiske forhold – f.eks. barrierer som jernbane og elv. Dette medfører noe ujevne 

avgrensninger. 

 

Indre sentrumssone er definert som en fysisk konsentrasjon av næringsvirksomhet knyttet til 

detaljhandel, offentlig og privat tjenesteyting, kultur og underholdning. Innenfor dette området 

bør det tillates en høyere utnyttelsesgrad. 

 

Ytre sentrumssone dekker et større geografisk område, tilpasset eksisterende bebyggelse. 

Endelig avgrensning er tilpasset hovedveinettet, kollektivnett, jordbruksarealer ol. Innenfor 

den ytre sentrumssonen er det en lavere arealeffektivitet enn i den indre sentrumssonen, 

med hovedsakelig eneboliger, tomannsboliger, rekkehus/kjedehus og andre småhus. For å 

skape attraktive lokalsamfunn er det viktig å bevare stedsidentitet gjennom å ivareta 

strøkskarakter, og ikke se hver utbygging isolert.  

 

Arealstrategien slår fast at kommunen i sin planlegging skal sikre en utvikling innenfra og ut, 

og effektiv arealutnyttelse. Fortetting og transformasjon skal skje i de mest sentrale 

områdene først. Allerede utbygde områder skal vurderes før det åpnes opp for nye områder. 

Disse prinsippene innebærer også at områder utenfor grensene for langsiktig vekst ikke bør 

utvikles før befolkningsveksten i kommunen tilsier at det er behov for nye arealer. Fortetting 

og transformasjon bør gjøres på en måte som gir gode kvaliteter på byrom og bomiljø, se 

side 43 i samfunnsdelen.  

 

 

Definisjon  

Hovedsenter for flere kommuner, med et bredt og variert handels- og tjenestetilbud. Tett 

bolig-, skole- og arbeidsplasstruktur i og nært sentrum, som muliggjør økt bruk av sykkel og 

gange. Vekstområde for boliger, arbeidsplasser og handel. 

 

Beskrivelse 

Hønefoss er definert som regional by i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-

20352. Her defineres også Hønefoss som byområde, og det er forutsatt at nullvekstmålet i 

Nasjonal transportplan skal gjelde for byområdet i Ringerike. Det vil si at vekst i 

persontransport i byområdet skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.  

 

For stedene som ligger i nær tilknytning til, eller innenfor den bebygde strukturen i direkte 

kontakt med Hønefoss sentrum, er det valgt å benytte begrepene bydel og områdesenter.  

 

Hønefoss deles inn i bydelene: Hønefoss sentrum, Hønefoss nord, Hønefoss sør og 

Krakstadmarka. Sentrumspunktet for Hønefoss sentrum er Søndre torv. Indre sentrumssone 

tar utgangspunkt i en radius på 500. For Hønefoss nord og sør er sentrumspunktene Ullerål 

                                                           

2 Buskerud fylkeskommune. (2018). Regional plan for areal og transport i Buskerud (2018-2035). 

Nivå 1: Regionhovedstad 

https://viken.no/_f/p1/id1a510f6-f18f-47d2-935a-06e7a7c4da40/regional-plan-for-areal-og-transport-i-buskerud-2018-2035.pdf
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og Benterud skoler. Det er ikke definert egne sentrumssoner for Hønefoss nord, Hønefoss 

sør og Krakstadmarka. Ytre sentrumssone tar utgangspunkt i en radius på ca. 2 – 2.5 km. 

For Hønefoss er det brukt en større radius enn for tettstedene. Dette er fordi folk ofte er villig 

til å gå lengre i byer, da avstander kan oppfattes som kortere når det er attraktivt og praktisk 

å gå. 

 

Haugsbygd og Heradsbygda er områdesenter. Områdesentrene er i direkte tilknytning til 

regionhovedstaden, og det vil være naturlig at områdesentrene benytter funksjonene og 

tilbudene som finnes i Hønefoss til daglige gjøremål. Dette innebærer at områdesentrene 

ikke vil være så selvstendige som tettstedene. Det vil i mindre grad bli tilrettelagt for næring, 

og flere daglige funksjoner vil fremdeles være i Hønefoss.  

 

For regionhovedstaden Hønefoss og områdesentrene Heradsbygda og Haugsbygd, er det 

definert en grense for langsiktig vekst. Grensene er vist i kartene fra side 9. Denne 

avgrensningen skal være et styringsverktøy for å avgjøre hvor grensen for utbygging bør gå 

også på lengre sikt.  

  

Kategorisering 

Hønefoss foreslås naturlig nok som den eneste regionhovedstaden. Hønefoss har tettest 

befolkning, høyest antall arbeidsplasser, et bredt handels-, tjeneste- og servicetilbud og er et 

regionalt kollektivknutepunkt. I følge dybdeintervjuene i forbindelse med by- og 

handelsanalysen, vil Hønefoss sin attraktivitet avhenge av: en god og enhetlig arkitektur, og 

tilrettelegging av hyggelige og attraktive aktivitetsområder i sentrum som kan være med å 

trekke befolkningen hit. Et godt og variert tilbud til barn, ungdom og voksne vektlegges også. 

Det trekkes frem at konsentrasjon av servering og handel rundt Søndre torv og Kuben, vil 

bidra til en hyggeligere opplevelse av sentrum. Nisjebutikker i kombinasjon med 

internasjonale merkenavn, trekkes frem som positive tiltak for å øke Hønefoss attraktivitet 

som handels- og opplevelsesarena3.  

 

Definisjon  

Statistisk sentralbyrås (SSB) definisjon av tettsteder stiller krav til stedets størrelse (200 

innbyggere) og bebyggelsens form (normalt ikke mer enn 50 meter mellom hus). Det kan 

være skjønnsmessige avvik utover 50 meter i områder som ikke kan eller skal bebygges. 

Dette kan for eksempel være parker, idrettsanlegg, industriområder eller naturlige hindringer 

som elver eller dyrkbare områder. Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med 

inntil en avstand av 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår som en satellitt til 

tettstedskjernen.4 Den tradisjonelle definisjonen på tettsteder i Norge har i tillegg hatt et 

kriterium om en viss bymessig næringsstruktur. Vi har valgt å bruke SSBs definisjon, 

sammen med et krav om et visst nærings- og tjenestetilbud.  

                                                           
3 Prognosesenteret. (2020). Dybdeintervjuene. Ringerike kommune, by- og handelsanalyse.  
4 Statistisk sentralbyrå. (2016). Tettstedsdefinisjon. 

Nivå 2: Tettsted 

https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar/2016-12-06?fane=om
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Beskrivelse  

Tettstedene er delt opp i en indre og ytre sentrumssone. Flere av tettstedene har utviklet seg 

som et bånd langs en hovedvei, som ofte er en akse for kollektivtransport. Det har derfor 

vært nødvendig å gjøre lokale justeringer for å tilpasse sentrumssonene til etablerte 

sentrumsfunksjoner og bebyggelse (kommuneplanens arealdel). Historisk har privatbilismen 

gjort det mulig å spre funksjoner. En videre utvikling av en slik byspredning, vil gjøre 

avstanden til sentrumsområdene lenger. Hensikten med en indre og ytre sentrumssone er å 

redusere byspredningen, slik at vi får et mindre transportbehov og en bærekraftig utvikling. 

Boliger i indre og ytre sentrumssone vil være viktig for å skape et bedre økonomisk grunnlag 

for butikker og tjenester, samtidig som det er med på å skape liv.  

 

Kategorisering  

For å kategorisere hvilke steder som skal defineres som tettsted, er det brukt en tabell som 

viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige på de ulike stedene.   

Tettstedene er vurdert ut fra seks hovedkategorier:  

 

Transport 
- Kollektivtilbud (minimum timesfrekvens i rushtid) 

- Gang- og sykkelveinett 

- Avstand til hovedveinett (europa- eller riksvei) 

Utdanning 
- Barnehage  

- Offentlig barne- og ungdomsskole 

Handel, kultur 

og idrett 

- Matbutikk (med post i butikk) 

- Religiøse samlingsted 

- Kirke/gravplass 

- Bibliotek 

- Forsamlingslokale 

- Servering 

- Idrettsanlegg/lag 

- Sosial møteplass (utendørs) 

Arbeidsplasser 
- Industri 

- Handel 

- Service   

Helsetjenester 

- Fastlegekontor 

- Omsorgsboliger med base for hjemmetjeneste 

- Helsestasjon 

- Skoletannlege 

Annet 

- Offentlig vann- og avløp (VA, i indre sentrumssonen) 

- Bensinstasjon, ladestasjon for elbiler 

- Bredbånd/fiber 

- Brannstasjon 
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Funksjonene som er listet opp i tabellen sier noe om stedets selvstendighet og 

vekstpotensial. Tettstedene har ikke nødvendigvis alle funksjonene listet opp over, men det 

har blitt vektlagt at det skal være et offentlig barnehage- og skoletilbud og en viss 

næringsmessig struktur. Offentlig skole og barnehage har en større forutsigbarhet enn 

private, da det er krav til prosess og politisk vedtak for å legge ned en offentlig skole.  

 

Et sted med variert tilbud vil ofte være mer attraktivt enn et sted med ensidig tilbud. Særlig 

for barnefamilier kan det være viktig med et variert tilbud siden det er flere i samme 

husholdning med ulike ønsker og behov. Konsentrasjonen av mange ulike funksjoner gir 

tettstedene vekstkraft og gjør dem attraktive, og vil være viktig for videre utvikling. 

 

Muligheten for formelle og uformelle møteplasser er også viktig. Skolens lokaler og 

uteområder, møteplasser (for eksempel sitteplasser utenfor matbutikken), forsamlingslokale 

eller idrettsanlegg, er steder hvor innbyggerne kan møtes enten gjennom organisert aktivitet 

eller på eget initiativ. Det er ofte knyttet frivillighet/dugnadsarbeid til idrettsanlegg som kan 

øke følelsen av tilhørighet til nærmiljøet. Trygge uteområder og uformelle møteplasser som 

innbyr til opphold og sosial kontakt, er positivt for å skape relasjoner.  

 

Definisjon  

I hovedsak spredt bebyggelse, men gjerne noe mer konsentrert bebyggelse rundt et 

samlingssted som f.eks. kirke, bygdehus, skole, knutepunkt e.l. Næringslivet er tett knyttet til 

primærnæringene hvor mange har hele eller deler av arbeidsplassen sin. 

Beskrivelse  

Bygdene kan ha noen av følgende funksjoner; sporadisk kollektivtilbud, dagligvarebutikk, 

forsamlingshus, skoletilbud og idrettsanlegg/-park. Helsetilbudet i bygdene vil være 

hjemmetjenester, som er en lovpålagt tjeneste. 

Kategorisering  

Tabellen som er brukt for å klassifisere hvilke områder som skal defineres som bygd, er 

mindre omfattende enn for tettsted. Bygdene er vurdert ut fra tre hovedkategorier:  

 

Transport Kollektivtilbud (noe begrenset) 

Utdanning 
Barnehage 

Barneskole 

Handel, kultur 

og idrett 

Matbutikk/kiosk 

Idrettsanlegg/park 

Religiøse samlingsted 

Forsamlingslokale 

Bygdene kan ha hverdagsfunksjoner som matbutikk/kiosk, og mulighet for 

organisert/uorganisert aktivitet. Alle bygdene har kollektivtransport, men med for få avganger 

til at det er et tilstrekkelig tilbud. Ingen av bygdene har offentlig skole, men Åsbygda, Ask og 

Nivå 3: Bygd  
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Åsa har private skoler. I vurderingstabellen er mulighet for møteplasser for innbyggerne 

vektlagt. Forsamlingslokaler og dugnadsarbeid i tilknytning til lag og foreninger er med på å 

skape identitet og tilhørighet til bygda. Det er viktig at folk får være med på å utvikle sine 

nærområder noe som også kan skape lyst til å bli boende på stedet.  

REGIONHOVEDSTAD 

HØNEFOSS 

 

Hønefoss er «motoren» i 

Ringeriksregionen med et bredt utvalg av 

funksjoner og tjenester. Bostedsmønsteret 

i kommunen er hovedsakelig konsentrert i 

og rundt Hønefoss. Hønefoss er 

omkranset av jordbruksareal, populære 

turområder og elvene Begna og 

Randselva, som renner ut i Storelva. 

Fortettingen av Hønefoss skal fortrinnsvis 

skje innenfor «langsiktig grense for vekst». 

Dette vil bygge opp under eksisterende 

tjenestetilbud og kollektivaksene.  

Hønefoss er et sentralt knutepunkt i 

Ringeriksregionen med god 

kollektivforbindelse til Oslo, og som en 

stasjon på Bergensbanen.  

Ifølge skolebehovsanalysen5, vil 

barneskolene (Benterud, Ullerål og Veien) 

og ungdomsskolene (Hov og Veienmarka) 

ha et stabilt elevtall og potensiale for vekst 

i perioden 2020-2034.  

HERADSBYGDA (områdesenter) 

 

Heradsbygda er et områdesenter tilknyttet 

Hønefoss. Utbyggingsmønsteret består av 

konsentrert bebyggelse med blandede 

boligtyper. Det er en stor andel 

flermannsboliger som rekkehus og 

blokkbebyggelse. Den konsentrerte 

boligutbyggingen langs kollektivaksen gjør 

det mulig å etablere et godt kollektivtilbud.  

Skolebehovsanalysen anslår at Helgerud 

skole vil få et stabilt elevtall i perioden 

2020-2034. 

 

                                                           

5 Norconsult (2020). Ringerike kommune. Befolkningsprognose. Med vekt på førskole- og elevtallsutvikling.  

Situasjonsbeskrivelse av regionhovedstad, områdesenter og tettsteder 
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Utsnitt fra oversiktskart Hønefoss 

HAUGSBYGD (områdesenter) 

 

Utsnitt fra oversiktskart Hønefoss 

Haugsbygd er et områdesenter tilknyttet 

Hønefoss. Boligbebyggelsen har spredt 

seg over et større geografisk område, 

blant annet på grunn av verdifulle 

jordbruksarealer.  

Boligbebyggelsen består hovedsakelig av 

frittliggende eneboliger og mindre 

flermannsboliger. 

Skolebehovsanalysen anslår at det vil 

være et stabilt elevtall på Vang skole og 

Haugsbygd ungdomsskole i perioden 

2020-2034.  

 

TETTSTED 

TYRISTRAND 

 

Boligbebyggelsen i Tyristrand er spredt, 

og det er lite konsentrert bebyggelse rundt 

sentrum.  

 

Tyristrand har timesfrekvens på 

bussavgangene i rushtiden, men det er 

ikke sammenhengende gang- og sykkelvei 

til Hønefoss.  

 

Tyristrand skole er inne i en periode med 

synkende elevtall ifølge 

skolebehovsanalysen. Det er forventet at 

nedgangen stopper i løpet av de neste 

skoleårene, og at skolen vil få et fremtidig 

elevtallsgrunnlag på 260-280 frem mot år 

2034.  

 

  



11 

 

SOKNA 

 

Sokna har et utbyggingsmønster med 

både nye og eldre boliger. Elvene Sogna 

og Verkenselva omkranser tettstedet, og 

er en naturlig barriere for videre vekst av 

tettstedet mot sør og øst. Bergensbanen 

og riksvei 7, gjør det vanskelig å utvikle et 

sammenhengende sentrumsområde i 

tettstedet.  

 

Den største arbeidsgiveren er 

Soknabruket.  

 

Skolebehovsanalysen anslår at Sokna 

skole vil få et jevnt og stabilt elevtall frem 

mot 2034. 

 

NES I ÅDAL 

 

Nes i Ådal har ikke et klart definert 

sentrumspunkt. Det er derfor brukt to 

sentrumspunkt: ett på østsiden og ett på 

vestsiden av Begna.  

Boligbebyggelsen består hovedsakelig av 

eneboliger.  

Skolebehovsanalysen anslår at Nes skole 

vil få en dobling av elever i perioden 2020-

2034. Utgangspunktet er et veldig lavt 

antall elever (22 elever i skoleåret 19/20).  
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HALLINGBY 

 

Hallingby har utviklet seg som et 
«båndtettsted» langs E16.  

Boligbebyggelsen består hovedsakelig av 
en- og tomannsboliger, men de siste 
årene har det også blitt bygd mindre 
blokkbebyggelse.  

Skolebehovsanalysen anslår at det vil bli 
en stor elevtallsnedgang ved Hallingby 
skole i perioden 2020-2034. Dette skyldes 
aldring i befolkningen, få fødsler, lite 
tilflytning og mangel på boligbygging. Her 
bør det nevnes at skolebehovsanalysen 
tar utgangspunkt i historiske tall for 
befolkning og boligbygging. Dette 
innebærer at boligbyggingen i 2019 og 
2020 ikke ligger til grunn. I disse årene har 
det blitt bygd flere boenheter i området, og 
flere er under planlegging.   

BYGD 

ASK 

HEN 

NAKKERUD  

RINGMOEN 

SOMDAL  

STRØMSODDBYGDA 

VEME 

VIKER 

VIUL  

ÅSA  

ÅSBYGDA 

Disse områdene er definert som bygder 
basert på funksjonene beskrevet i 
kapittelet over.  
 

Kommunestyret ønsker en moderat 
bygging av eneboligområder og 
enkeltstående eneboliger i bygdene, jf. 
vedtak 24.03.21 sak 45/21.  
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Hvert fjerde år legger regjeringen frem nye nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. Forventningene skal bidra til å fremme utvikling i en bærekraftig retning over 

hele landet. Nasjonale forventninger 2019-20236, vektlegger blant annet en bærekraftig 

areal- og transportutvikling. Regjeringen forventer at kommunene legger til rette for 

utbygging rundt kollektivknutepunkt i byer og tettsteder av hensyn til arealeffektivitet, 

reduserte klimagassutslipp og byspredning. Dette kan bidra til levende byer, økt bruk av 

kollektivtransport og sykkel og gange. Kommunene forventes å legge til rette for at 

befolkningen kan gå og sykle mer i dagliglivet med utgangspunkt i kollektivknutepunkter. 

Planleggingen kan så skape gode rammer for folkehelse og økt aktivitet. Handelsvirksomhet, 

boligbygging, arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter, skal lokaliseres innenfor 

tettsteder som defineres og avgrenses gjennom kommunal planlegging. Dette kan bidra til 

utvikling av levedyktige by- og tettstedssentre og lokalsamfunn, samt styrking av knutepunkt 

langs kollektivstrekninger.  

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 

kommunal planlegging skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, med redusert 

transportbehov og tilrettelegging for grønne transportformer, gjennom utbyggingsmønster og 

transportsystem.  

 

Lignende målsettinger er å finne i nullvekstmålet fra Nasjonal transportplan (NTP), som sier 

at all vekst i persontrafikk i byområder skal tas av kollektivt, sykkel og gange fremfor 

biltrafikk. I Nasjonal transportplan 2022-20337 er det et mål om å øke sykkelandelen. Økt 

sykkelandel skal bidra til arealeffektivitet og bedre folkehelse. Det er også positivt for klima 

og miljø, og vil bidra til å redusere klimagassutslipp fra transport. Det er et langsiktig mål om 

å nå en sykkelandel på 20% i byene. Dagens kunnskapsgrunnlag for økt bruk av sykkel, 

tilsier at det vil være viktig med god sykkelinfrastruktur, og drift og vedlikehold av anlegg for 

gående og syklende.  

     

Sykkel og gange  

Reisevaneundersøkelsen for Oslo og Viken (2018/19)8 viser tilgangen til sykkel for de ulike 

delene av befolkningen. I Ringerike og Hole har 66% tilgang til sykkel, 2% har tilgang til 

elsykkel og 7% har tilgang til både sykkel og elsykkel. I samme undersøkelse kommer det 

frem at sykkelandel av alle reiser i Ringerike og Hole ligger på 3% for hverdag og 2% for 

helg. På reiser under 5 km er andelen sykkelreiser 4% for hverdag og 2% for helg. 

                                                           
6 Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2019). Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023.  
7 Samferdselsdepartementet. (2021). Nasjonal transportplan 2022-2033 (Meld. St. 20 (2020–2021)). 
8 Ruter. (2021). Reisevaner i Oslo og Viken. En analyse av nasjonal reisevaneundersøkelse 2018/19.    

3 Bærekraftig mobilitet   

Nasjonale og regionale føringer og forventninger 

Hvordan reiser vi i Ringerike i dag? 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-20-20202021/id2839503/
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Sykkelandel på hverdagsreiser ligger på 4% både for arbeidsreiser og blant studenter. 

Bruken av elsykler i Ringerike har økt fra 4% i 2015 til 11% i 2018.   

 

Elveløp, som er vanskelige å krysse, skaper barrierer for mobiliteten i Hønefoss sentrum. 

Dette påvirker i stor grad de syklende og gående i området. Syklistene sykler gjerne på 

fortau, tross eget felt i veibanen, noe som kan skape utfordringer i møte med gående ved 

Hønefoss bru og Kvernbergsundbrua. Lite innbydende og utrygge gangveier, er 

problematisk. Trafikantgruppene deler stort sett de samme arealene, noe som lett kan skape 

konflikter. Det er delvis mulig å spasere langs elveløpet, men for å få en helhetlig løsning 

mangler det et sammenhengende gangnett. Søndre torv er et attraktivt sted for rekreasjon og 

opphold, men også for gående og syklende. Fv. 35 langs Kongens gate, ett kvartal unna, blir 

i mindre grad brukt som transportvei for syklende og gående.  

 

Kart over hovedsykkelvegnett  

Kartene på de to neste sidene viser eksisterende, planlagte og manglende 

hovedsykkelveinett for Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd. Rød farge viser eksisterende 

gang- og sykkelvei/felt. Her kan vi legge merke til god forbindelse mellom Heradsbygda og 

utkantsområdet av Hønefoss. Det er også sykkelveier ved Hvervenmoen, Haugsbygd og 

Hovsmarka, men det mangler sammenhengende forbindelse i tilknytning til hverandre eller 

andre steder.  

 

Blå farge viser planlagt gang- og sykkelvei/felt. Det er planlagt flere nye forbindelser rundt 

Hønefoss sør. Her ser vi at det er planlagt en sammenhengende forbindelse mellom 

Hvervenmoen og Haugsbygd langs fylkesvei 241. Byggestart er planlagt i 2021. Sykkelvei 

langs Askveien/Busundveien er en del av fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16, og skal 

i henhold til en rekkefølgebestemmelse bygges før oppstart av anleggsarbeid for E16 og 

Ringeriksbanen. Byggestart vil avhenge av investeringsbeslutning og byggestart for denne 

delen av fellesprosjektet. Utbedring av sykkelvei langs fylkesvei i Hønefoss sør opp mot 

Hvervenkastet (sykehusbakken), forventes også oppstart i 2021. For øvrig jobbes det med 

ulike prosesser og samarbeid med planlagte nye sykkelveier og gang- sykkelbruer som 

vedtatt i områderegulering av Hønefoss (byplanen). Elvelangs er under prosjektering, mens 

realisering av nye broforbindelser, slik som Petersøya og Schjongslunden, trolig vil ha et 

lengre tidsperspektiv.  

 

Gul farge viser områder hvor det i dag er manglende tilrettelegging for sykkel. Dette gjelder 

flere sentrumsstrekninger i Hønefoss. Det er heller ikke tilrettelagt for sykkel mellom 

Hønefoss og Haugsbygd. Det er ikke tilrettelagt for sykkel til Oppenåsen, Kilemoen, 

Hensmoen og Eggemoen.       
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Kart med sykkelavstander 

Det er også utarbeidet kart som viser hvor langt en kommer fra sentrumskjernen på 5, 10 og 

15 minutter for Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda, Hallingby, Nes i Ådal, Sokna og 

Tyristrand. Disse kartene inngår i arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel. Kartene 

viser også om det er tilrettelagt for sykkel eller ikke ved de ulike veiene. I Hallingby er det i 

liten grad tilrettelagt for sykkel utenom selve sentrumsområdet. Det er fint å sykle innad i 

Haugsbygd, og tilrettelagt mot Åsbygda. Nes i Ådal er i samme situasjon som Hallingby. Det 

eksisterer et lite stykke tilrettelagt sykkelvei i sentrum, men lite utover dette. Sokna har i noen 

grad mer sykkelvei, men også kun i selve sentrumsområdet. Tyristrand har tilrettelagt for 

sykkel både sør og nord for sentrumspunktet langs Europavei 350. Det er ikke tilrettelagt for 

sykkel langs andre veier i området. 

 

Kollektivtransport  

En akseptabel gangavstand til kollektivholdeplasser anses som opptil 650 meter i luftlinje, 

men gjerne så lite som 400 meter. I Ringeriksregionen bor 60% av befolkningen innenfor 500 

meter fra en kollektivholdeplass9. Frekvensen på kollektivtilbudet varier imidlertid selvsagt 

stort. Folk i byer er ofte villige til å gå lengre enn bosatte i tettsteder og bygder. Dette fordi en 

gåtur i urbane områder kan oppleves som kortere enn en tur langs landeveien.  

 

Det som er viktig for folk når det gjelder attraktiviteten til kollektivtilbudet, er frekvens, reisetid 

og pålitelighet10. Det er i dag ingen prioritering av buss på veistrekninger og i kryss i 

Hønefoss. Dette bidrar til dårlig punktlighet for bussreiser. Det er et godt kollektivtilbud i 

Hønefoss sentrum, med 15 minutters rute på flere avganger i rushtiden. Brakar oppgir at de 

mest brukte busstoppene i kommunen er Hønefoss sentrum, Hvervenmoen, Morgenbøen 

(Haldenjordet) og Oppenåsen (Heradsbygda). Heradsbygda er et av områdene hvor 

innbyggerne flittigst benytter seg av busstilbudet. Her er boligbebyggelsen i større grad 

konsentrert enn det som er tilfelle for Haugsbygd. Heradsbygda har derfor hatt en noe 

mindre bilbasert utvikling. For tettstedene og bygdene er det et begrenset kollektivtilbud, hvor 

bestillingstjenester kan være mer egnet.  

 

Medvirkning fra undersøkelsen «Hva er viktig for deg?» til kommuneplanens samfunnsdel, 

viser at 50 av 380 respondenter ga uttrykk for at busstilbud er et viktig service- og 

tjenestetilbud. Av 18 ulike kategorier, kom busstilbud som nummer to bak dagligvarebutikk 

(95 respondenter). På spørsmål om hvordan en kommer seg til service- og tjenestetilbud, 

svarte 2 av 117 respondenter at de benyttet seg av buss.  

 

Biltransport 

En konsekvensutredning til områderegulering for Hønefoss gjort av Rambøll i 201911, viser 

en høy andel av bilbruk (75%) for reiser i området rundt Hønefoss. Sentrumsområdet i 

Hønefoss bærer av den grunn preg av mye gjennomgående biltrafikk. I tillegg er det i dag en 

begrenset tilrettelegging for andre transportformer. Systemskifter, vanskelige kryss og 

                                                           
9 Brakar. (2020). Trafikkplan Ringeriksregionen - Perspektiv 2020 – 2029. 
10 Tøi. (2016). Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet? 
11 Rambøll. (2019). Konsekvensutredning Hønefoss. 

https://www.toi.no/getfile.php/1344342-1485946146/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2016/1530-2016/1530-2016-sam.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/391c6d44c24842d29364b15a5e1d07ec/konsekvensutredning---431-omraderegulering-honefoss.pdf
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mangelfull skilting bidrar til dette. For hele landet, vet vi at omtrent en tredjedel av alle 

bilreiser er under tre kilometer. Dette er reiser som har et stort potensial til å kunne dekkes 

av andre transportformer. I regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-203512, er en 

av strategiene at korte bilturer (0-3 km) skal erstattes av sykkel eller gange i byområder og 

større tettsteder. 

 

Figur 3: Sektorfordelte utslipp per år, Ringerike kommune. Kilde: Miljødirektoratet 

Grafen viser klimagassutslipp i Ringerike fra de ulike sektorene. Den lyseblå fargen er utslipp 

fra veitrafikk. Siden 2011 har utslippene beveget seg nedover. Det er likevel nødvendig å 

erkjenne at utslippsandelen fra veitrafikk fortsatt er høy i 2019. Dette viser at satsing på 

bærekraftig mobilitet vil være viktig i årene fremover. Utslipp fra veitrafikken, som i stor grad 

består av biler som kjører på fossilt brensel, må reduseres. Dette betyr å redusere 

biltransport, men også å skifte ut bilparken med nullutslippskjøretøy. 

 

I forbindelse med medvirkningsopplegget til kommuneplanens samfunnsdel, kom det frem i 

undersøkelsen «Hva er viktig for deg?» at respondenter fra Hønefoss og tettstedene har 

bilen som det foretrukne fremkomstmiddelet for å komme seg til service- og tjenestetilbud. 

Respondentene oppga at det var for få avganger med buss til sentrum, noe som gjorde at 

bilen ble mer foretrukket. Noen respondenter mente også at buss ikke var aktuelt. 50 av 54 

respondenter svarte at de reiser med bil når de skal til Hønefoss.  

 

Arealplanleggingen er avgjørende for transportbehov og reisevaner 

Areal- og transportplanlegging er nært knyttet sammen. Dette får vi en forståelse av ved å se 

til de gjeldende nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging. En viktig del 

av en bærekraftig utvikling vil innebære å endre våre reisevaner. Dagens situasjon tilsier at 

en stor del av klimautslippene kommer nettopp som følge av reisevanene våre. 

Arealeffektivitet og fortetting i samfunnsplanleggingen skal bygge opp om 

kollektivknutepunkt, og bidra til å skape bærekraftige reisevaner i form av tilrettelegging for et 

                                                           

12 Buskerud fylkeskommune. (2018). Regional plan for areal og transport i Buskerud (2018-2035). 

Hva skal til for å gjøre reisevanene våre mer bærekraftige? 

https://viken.no/_f/p1/id1a510f6-f18f-47d2-935a-06e7a7c4da40/regional-plan-for-areal-og-transport-i-buskerud-2018-2035.pdf
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redusert transportbehov. Å skape bærekraftige reisevaner vil innebære en omstilling til økt 

bruk av grønne transportformer og mobilitetsformer.      

 

Figur 4: Transporttriangelet. Kilde: insam 

Transporttriangelet viser ulike former for transport. I den øvre delen av triangelet (grønn), 

finner vi de alternativene som gir mest redusert transportbehov. Samtidig er de samme 

alternativene den mest aktive formen for transport (mobilitet), som dermed også har mest 

positiv effekt for folkehelse. På den måten vil økt bruk av alternativer i den øvre delen av 

triangelet (grønn) tilsi mindre behov for bilbruk, og på den måten vil en oppleve reduserte 

klimagassutslipp fra veitrafikk. I den nedre delen av triangelet (gul), finner vi 

transportalternativer som er nødvendige ved lengre avstander. Øverst i den gule delen av 

triangelet, finner vi kollektivtransport. Dette er et viktig satsingsområde fordi det i betydelig 

grad kan bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitrafikk. Kollektivtransport er både mer 

energi- og arealeffektivt enn personbiler. I tillegg finnes gode klimanøytrale 

kjøretøyalternativer (jernbanenett på elektrisitet, elbusser og biogassbusser). 

 

Nederst i transporttriangelet fremheves det at bildeling er et ressurs- og klimasmart alternativ 

for de som ikke trenger bil hver dag. Færre biler må produseres dersom flere kan dele på 

dem, og de fleste biler står parkert svært store deler av levetiden sin. Bildeling kan også 

være et økonomisk smart og sosialt utjevnende tilbud. Flere private ordninger for dette finnes 

allerede, og et alternativ som kan vurderes er også om noen av kommunens tjenestebiler 

kunne blitt inkludert i en utleieordning. Samtidig er det mange i en langstrakt kommune som 

Ringerike, som bor på steder hvor det er tynt grunnlag for både kollektivtransport og 
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bildeling. Da er det viktig å legge til rette for at det er lettvint å velge nullutslippskjøretøy, som 

elbiler, gjennom en godt utbygd og tilgjengelig ladeinfrastruktur. Biogass er også et godt 

alternativ dersom flere fyllestasjoner etableres.  

 

Transporttriangelet viser hvordan vi kan tilrettelegge for bærekraftige reisevaner. En grønn 

utvikling med flere som går, sykler og tar kollektiv, vil skape positive ringvirkninger for 

samfunnet. Dette vil også skape mer levende byer og tettsteder, da flere mennesker vil 

bevege seg rundt i disse områdene. Mer bærekraftige reisevaner vil også bidra til god 

folkehelse som følge av økt aktivitet og mindre lokal luftforurensning og støy. 

 

Spørreundersøkelse om klima og miljø fra medvirkning til kommuneplanens samfunnsdel, 

viser hva innbyggerne er villig til å gjøre for å reise mer klimavennlig i hverdagen. Nesten 

halvparten av respondentene fortalte at de er villig til å sykle og gå til trening, aktiviteter, 

skole eller jobb fremfor å kjøre bil. 42% fortalte at de er villige til å bytte til elbil eller en annen 

nullutslippsbil. Noen færre fortalte at de er villige til å reise med buss fremfor bil. 

Undersøkelsen viser også hva innbyggerne er villig til å gjøre for å redusere utslipp fra sine 

reiser. Her svarte 70% at de er villig til å sykle eller gå i nærmiljøet fremfor å kjøre bil. Noen 

svarte også at de er villig til å bruke mer kollektivtransport fremfor å kjøre egen bil. Dette 

viser at mange er villige til å reise mer klimavennlig i hverdagen. For å nå målene i Nasjonal 

transportplan (NTP), vil det være viktig at bilbruken blant de alt eksisterende innbyggerne går 

noe ned slik at nye innbyggere (befolkningsvekst) også kan få ta del i biltrafikken uten at 

dette går på kompromiss med å oppnå nullvekstmålet. 

 

Hva skal til for at flere vil gå eller sykle? 

I 2018 gjennomførte SINTEF en sykkelbyundersøkelse for 19 kommuner i region sør13. 

Ringerike var én av disse kommunene. For undersøkelsen i sin helhet, kom det frem at mer 

og bedre infrastruktur var vesentlig for å øke sykkelandelen. Halvparten av respondentene 

uttrykte at de i svært stor eller stor grad ønsket å sykle mer ved etablering av slik 

infrastruktur. 57% av de 701 spurte i Ringerike, oppga å ha syklet én eller flere ganger det 

siste året. Det var en nedgang på 7% sammenlignet med tall fra 2015, da tilsvarende 

undersøkelse ble gjennomført. Det er verdt å legge merke til at årstid spiller inn på bruk av 

sykkel som fremkomstmiddel. Andelen syklende i Ringerike fordelte seg slik over årstidene; 

67% vår, 96% sommer, 58% høst og 11% vinter.   

 

Høsten 2020 ble det gjennomført flere medvirkningsundersøkelser til kommuneplanens 

samfunnsdel. I spørreundersøkelsen om klima og miljø, uttrykte respondentene ønske om 

mer tilrettelegging for sykling i form av flere sykkelveier, sykkelbroer, sikre sykkelparkeringer 

samt økt trafikksikkerhet for syklister i områder der biler ferdes. 53% av respondentene 

mente at det mest utfordrende med bruk av sykkel var mangel på sykkelvei/felt, og at det 

opplevdes som utrygt å sykle i veibanen. Samtidig mente 75% av respondentene at 

kommunen kan tilrettelegge for sykling i form av å utrette bedre sykkelveier. Gjennom 

medvirkning i undersøkelsen «Hva er viktig for deg?», svarte 75 av 116 respondenter at flere 

gang- og sykkelveier vil bidra til at de går eller sykler oftere.    

                                                           
13 SINTEF. (2018). Sykkelbyundersøkelsen 2018 for Region sør.   
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Allerede i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefoss-området vedtatt i 1995, ble 

det vedtatt å tilrettelegge for et sammenhengende nett for gående og syklende.14 Tiltak for å 

styrke nettet vil hovedsakelig bidra til to viktige satsningsområder – øke fremkommelighet for 

gående og syklende, og bedre trafikksikkerheten. I 2015, 20 år senere, ble Hønefoss utnevnt 

til sykkelby av Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen.15  

 

I hovedmål 3.2 i kommuneplanens samfunnsdel er det er et mål at Ringerike har helhetlige 

og bærekraftige transportløsninger, hvor flest mulig går, sykler og kjører kollektivt. Som mål 

for 2030 skal det være etablert et sammenhengende gang- og sykkelveinett. Nettet skal 

være både attraktivt og trygt. Viktigheten av satsing på et sammenhengende gang- og 

sykkelveinett, ble understreket bl.a. i konsekvensutredningene i forbindelse med byplanen 

(områderegulering Hønefoss)16. Her ble utbedring av infrastruktur samt tydeligere gateløp og 

separering av trafikantgrupper vektlagt. Å gjennomføre disse tiltakene ble vurdert til å ha en 

svært positiv effekt på økt andel reiser ved bruk av gange og sykkel. 

 

Det er også et mål om at Ringerike skal ha null vekst i personbiltrafikken i Hønefoss-

området, og at gang-, sykkel- og kollektivandelene også skal øke i tettstedene. Hovedmål 4.4 

i kommuneplanens samfunnsdel, innebærer å redusere de direkte klimagassutslippene med 

minst 55% i 2030 sammenlignet med 2009. Etablering, og videreutvikling av, bærekraftige 

reisevaner er avgjørende for å nå målsettingen.  

 

Transportutredning for Hønefoss17, som baserer seg på tall fra RVU 2013-14, viser en 

reiseandel på 16% for gange og 4% for sykkel på alle reiseformål. I kommuneplanens 

samfunnsdel er det et mål om å øke andelene til minst 9% syklende, 20% gående og 6% 

som tar buss i Hønefossområdet innen 2030. Dette tilsvarer hva som er nødvendig for å nå 

et mål om nullvekst i personbiltrafikk i Hønefossområdet i denne perioden.  

Hva skal til for at flere reiser kollektivt? 

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for kollektivtilbudet. Regional plan for areal og 

transport i Buskerud 2018-203518, sier at nye boligområder skal utvikles innenfor 

eksisterende kollektivstrukturer. I Kollektivtransportplan Buskerud utvikling mot 2030 kommer 

det frem at kommunen kan forvente utvikling av kollektivtilbudet i tettbebygde områder, mens 

det i distriktene vil være en utvikling av kollektivtransporten innenfor tilskuddsnivået slik det 

var i 201219. Kommunen kan altså ikke forvente kollektivtilbud ved utvikling av boligområder 

utenfor eksisterende kollektivstrukturer. Fortetting rundt kollektivknutepunkt og -akser, bidrar 

derimot til å bygge oppunder muligheten til et forbedret kollektivtilbud fremover. 

På spørsmål om hva som skal til for at en reiser med bussen oftere fra 

medvirkningsundersøkelsen «Hva er viktig for deg?» til kommuneplanens samfunnsdel, 

svarte 23 av 119 respondenter at bussen skal passere forbi bosted. Ser man nærmere på 

                                                           

14 Ringerike kommune. (1995). Kommunedelplan for gående og syklende.   
15 Ringerike kommune. (2020). Hønefoss som sykkelby.     
16 Rambøll. (2019). Konsekvensutredning Hønefoss. 
17 Rambøll. (2018). Transportutredning for Hønefoss.   
18 Buskerud fylkeskommune. (2018). Regional plan for areal og transport i Buskerud (2018-2035). 
19 Buskerud fylkeskommune. (2012). Kollektivtransportplan Buskerud utvikling mot 2030.  

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/sykkel/ringerike-som-sykkelby/
https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/391c6d44c24842d29364b15a5e1d07ec/konsekvensutredning---431-omraderegulering-honefoss.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/391c6d44c24842d29364b15a5e1d07ec/transportutredning-for-honefoss.pdf
https://viken.no/_f/p1/id1a510f6-f18f-47d2-935a-06e7a7c4da40/regional-plan-for-areal-og-transport-i-buskerud-2018-2035.pdf
https://viken.no/_f/p1/i8df2780f-5abe-4389-8f41-b6358e5e103f/kollektivtransportplan-for-buskerud-fylke-utviklingsplan-mot-2030.pdf
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fordeling av befolkningen og busstopp, ser vi likevel at en høy andel bor i gangavstand til 

busstopp. På spørsmål om hva som skal til for å ta bussen oftere til Hønefoss, svarte 19 av 

54 respondenter at bussen må gå oftere. 

Gjennom hele 1960-, 70- og 80-tallet ble det i Ringerike gjennomført store boligutbygginger i 

kommunal regi, der kommunen ervervet arealer, prosjekterte og bygde ut tekniske anlegg, 

samt sto for salg av tomter. I første halvdel av 1990-tallet, ble det stagnasjon i 

boligbyggingen over hele landet. Også i Ringerike førte dette til at kommunen avsluttet sin 

aktive rolle på dette feltet. Etter dette har alle nye boligfelt i kommunen blitt bygd ut av private 

utbyggere. Kommunens rolle har vært som planmyndighet, og som forhandlingspart i 

forbindelse med utbyggingsavtaler.  

 

Befolkningsveksten i senere år har hovedsakelig skjedd i Hønefossområdet. I øvrige deler av 

kommunen, har det vært en stabilisering eller nedgang i folketallet. Det har likevel blitt bygd 

en del boliger, både som spredt utbygging, og i boligfelt i tettstedene.  

 

Befolknings- og arbeidsplasstetthet 

Kartene under viser befolknings- og arbeidsplasstettheten i kommunen. 

Hovedkonsentrasjonen av arbeidsplasser er i Hønefoss, langs en nord-sørgående akse fra 

Hvervenmoen til Hønengata. Arbeidsplassene følger i stor grad ferdselsårene, med høyere 

konsentrasjon i tettstedene. Dette sammenfaller i stor grad med hvor vi bor, men det er en 

større spredning på hvor vi har bosatt oss.  

 

Naturlig nok bor folk tettest i sentrumsområdene, med den største konsentrasjonen i 

Hønefoss, Haugsbygd og Heradsbygda. Kartet med befolkningstetthet viser at tettstedene og 

bygdene har utviklet seg langs hovedferdselsårene. Det er en god del spredt 

boligbebyggelse langs Steinsfjorden, Tyrifjorden, rv. 7 og E16, men med økt konsentrasjon i 

tettstedene.   

4 Befolkningsutvikling og boligtilbud 

Bakgrunn 

Hvor bor og jobber vi? 
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Figur 5: Kartet til venstre viser befolkningstetthet og kartet til høyre viser arbeidstetthet i Ringerike kommune 

 

Pendling 

Selv om kartene viser at bo- og arbeidsplasser i stor grad sammenfaller, viser tall fra Brakar 

at det er en stor internpendling i kommunen: 53% av alle kollektivreiser skjer innad i 

kommunen. Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner utgjør en felles bo-, arbeids- og 
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serviceregion, med stor gjensidig pendling mellom de tre kommunene i et felles 

arbeidsmarked20.   

I 2020 var det 14 184 sysselsatte med arbeidssted i kommunen, mens det var 14 880 

sysselsatte med bosted i kommunen. Pendlingsbalansen (innpendlere minus utpendlere) var 

-696. Det er altså flere som pendler ut av kommunen enn inn, og dette har holdt seg stabilt i 

flere år. I perioder med vekst i antall lokale arbeidsplasser faller pendlerandelen, mens den 

tiltar i perioder med reduksjon i lokale arbeidsplasser21,22. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå, kommunefakta for Ringerike  

I Folkehelseoversikten 201923 fremkommer det at yrkesaktive foretrekker å jobbe i 

kommunen når det er mulig. Mange med høyere utdanning finner ikke relevant arbeid i 

Ringerike. Dette er medvirkende til at 4 784 innbyggere i Ringerike pendler til andre 

kommuner, hovedsakelig Oslo, Bærum og Hole kommuner. Pendlerandelen utgjør 32% av 

de sysselsatte med bosted i kommunen. Til en viss grad aksepterer arbeidstakere med høy 

utdannelse lengre pendlevei enn folk med kort eller ingen utdannelse.  

 

I TØI rapport 1545/2016 konkluderes det med at det hovedsakelig er virksomhetstype som 

påvirker lengden på reisevei til arbeidet. Arbeidstakere pendler lengre til virksomheter med 

stort innslag av naturvitenskapelig og teknisk utdannet personell, enn til andre 

virksomheter24. Satsing på nærings- og teknologiparker (Eggemoen, Treklyngen, Hensmoen 

og Hvervenmoen), i nærhet til Hønefoss sentrum, kan føre til redusert arbeidspendling ut av 

kommunen i årene fremover. Videre vil Ringeriksbanen og ny E16 være viktig for å etablere 

flere arbeidsplasser for arbeidstakere med høy utdannelse. Reduksjon i antall pendlerreiser, 

både innad i kommunen og mellom nabokommuner, vil bidra til å endre reisevanene i en mer 

bærekraftig retning, da både antall og lengde på arbeidsreiser vil gå ned. Det digitale 

spranget som Covid 19-pandemien har skapt, kan også redusere behov for pendling hvis 

trenden med økt bruk av hjemmekontor vedvarer. 

 

Figuren under viser folkemengde etter kjønn og alder i Ringerike kommune. Dagens 

befolkningssammensetning og aldersprofil er ikke bærekraftig på sikt. Det er en høyere andel 

eldre i Ringerike enn landsgjennomsnittet. Aldersgruppen 45- 55 år utgjør den største 

                                                           
20 Brakar. (2020). Trafikkplan Ringeriksregionen - Perspektiv 2020 – 2029. 
21 Ringerike kommune. (2019). Folkehelseoversikten 
22 Statistisk sentralbyrå. (2021). Sysselsetting, registerbasert, tabell 07984 
23 Ringerike kommune. (2019). Folkehelseoversikten  
24 Tøi. Arbeidsplasser. Arbeidstakere og avstand. Hvilke arbeidsplasser gir de lengste reisene? 

Befolkningssammensetning  

https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/barn-og-unge/forebyggende-barn-og-unge/folkehelseoversikt-2019.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/07984
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/barn-og-unge/forebyggende-barn-og-unge/folkehelseoversikt-2019.pdf
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andelen av befolkningen. Det er forventet at aldersgruppen 80+ vil vokse de nærmeste 

årene. Norconsult anslår at det i 2034 vil være 2801 personer over 80 år, i motsetning til 

2020 hvor det er 1584 personer over 80 år i kommunen25.  Om lag 13 prosent av 

befolkningen i Ringerike kommune har innvandrerbakgrunn26. Dette kan bidra til bedre 

balanse mellom andelen eldre og personer i arbeidsfør alder.   

 

 

Figur 6: Befolkningssammensetning, etter kjønn og alder for Ringerike kommune, 202027  

 

I kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 ligger det til grunn at kommunen forventer en 

befolkningsvekst, blant annet som følge av effekter av Ringeriksbanen og ny E16. 

Samfunnsdelen setter ingen konkrete måltall for befolkningsveksten.  

 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 var det en politisk målsetting om en 

befolkningsvekst på 10 000 personer innen 2030. Statistisk sentralbyrå sin prognose anslår 

en vekst på 1154 personer frem mot 2030 (MMM-alternativ)28. Prognosen fra by- og 

handelsanalysen plasserer seg mellom den politiske målsettingen og SSB sin prognose, 

med en vekst på ca. 5000 personer frem mot 2030.  

 

Det er registrert 30 835 innbyggere i Ringerike kommune i 4. kvartal 202029. Fra 2010 og 

                                                           
25 Norconsult. (2020). Ringerike kommune: Barnehage- og skolebehovsanalyse. 
26 Statistisk sentralbyrå. (2021). Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, tabell 09817  
27 Statistisk sentralbyrå. (2021). Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning, tabell 
07459   
28 Statistisk sentralbyrå. (2021). Befolkningsframskriving for Ringerike.  
29 Statistisk sentralbyrå. (2021). Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile 
landet, tabell 01222   

Befolkningsutvikling – vurdering av behov for boliger 

https://www.ssb.no/statbank/table/09817/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/07459/chartViewPopulationPyramid/
https://www.ssb.no/statbank/table/07459/chartViewPopulationPyramid/
https://www.ssb.no/statbank/table/01222
https://www.ssb.no/statbank/table/01222
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frem til 2020 har befolkningsveksten i Ringerike vært 5%, noe som tilsvarer tilflytting av 188 

personer i gjennomsnitt per år30. 

 

I planprogrammet for kommuneplanens arealdel, vurderer kommunen å utarbeide scenarier 

for framtidig befolkningsvekst som kan ligge til grunn for revidering av arealdelen. Framtidig 

befolkningsvekst vil ha betydning for arealdisponeringen i ny arealdel. For å kunne anslå 

arealbehov til formål som for eksempel bolig og tjenesteyting, må det ligge prognoser for 

befolkningsutvikling til grunn. Gjennom behandlingen av planprogrammet for 

kommuneplanens arealdel, kan kommunen ta stilling til hvilke prognoser for 

befolkningsutvikling som skal legges til grunn i arbeidet med arealdelen.  

 

Ved vurdering av behov for nye utbyggingsarealer skal prinsippene om utvikling innenfra og 

ut ligge til grunn, noe som vil bli fulgt opp med rekkefølgebestemmelser for boligutvikling i 

kommuneplanens arealdel.  

 

LNF-spredt boligbebyggelse 

I Ringerike er det mange bebygde boligeiendommer som ligger i områder avsatt til 

landbruks- natur og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel. Utgangspunktet er at 

LNF-områder ikke er byggeområder, og at det kun skal tillates bebyggelse direkte knytta til 

LNF-formålet (kommuneplanbestemmelsene § 10.1). Alle tiltak i strid med dette behandles 

som dispensasjonssøknader. De fleste dispensasjonssøknader fra det ordinære 

byggeforbudet i LNF blir godkjent. Kommunen har hatt klagesaker knyttet til likebehandling, 

og det at boligeiere i LNF-områder må betale høyere saksbehandlingsgebyr fordi det er krav 

om dispensasjon.  

 

Ved revidering av kommuneplanens arealdel er det en mulighet å ta i bruk formålet LNF for 

spredt boligbebyggelse. Ved å ta i bruk dette formålet kan kommunen åpne for å tillate 

spredt boligbebyggelse i LNF-områder, og lage bestemmelser som gjør at eksisterende 

bebyggelse i disse områdene ikke må søke dispensasjon for å gjøre tiltak. Dette krever 

konsekvensutredning av de aktuelle områdene. Dersom det skal åpnes for fradeling og nye 

tiltak, vil det være krav om mer omfattende utredning enn hvis det kun skal lages 

bestemmelser knyttet til eksisterende bebyggelse. Å ta i bruk dette formålet krever at 

bebyggelsens omfang, lokalisering og formål, må være nærmere angitt i planen. Formålet 

LNF spredt boligbebyggelse omfatter frittliggende bolighus som ikke er direkte tilknytta en 

gård med landbruksdrift. Leilighetsbygg og rekkehus inngår normalt ikke.  

 

Det å innføre formålet LNF spredt boligbebyggelse kan gi færre dispensasjoner, redusere 

saksbehandlingstid og gi lavere gebyr for tiltakshavere i de aktuelle sakene. Samtidig må 

kommunen vurdere konsekvensene av å ta i bruk formålet. Dette vil bli nærmere omtalt i 

planprogrammet for kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

                                                           
30 Vekstbarometeret. (2021).  

https://vekstbarometer.usn.no/ringerike/statistic/1
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Rundt år 2000 ble det en større etterspørsel etter boliger, noe som medførte en økning i 

boligprisene. Tilgangen på nye boliger var begrenset både når det gjaldt antall og typer 

boliger. Fra første halvår i 2002 til første halvår i 2020, har boligprisene i Ringerike hatt en 

årlig prisvekst på 8-10%. En stor del av boligene som nå tilbys ligger i forholdsvis høy 

prisklasse slik at mange grupper ikke har mulighet for å komme inn i boligmarkedet. 

Bruktboligprisene er ofte lavere enn prisen for nybygg. Dermed må de som selger eldre 

enebolig ofte ta opp lån for å kjøpe ny leilighet. Det er mange eldre som er villig til å ta opp 

lån for en mer egnet bolig, men ikke alle er i økonomisk stand til dette.  

 

I forbrukerundersøkelsen gjort i forbindelse med by- og handelsanalysen, ble det 

gjennomført 403 intervjuer fra et representativt utvalg husstander i aldersgruppen 20 år og 

eldre. Målet var å kartlegge innbyggernes boligpreferanser, flytteplaner, handlemønster, 

holdninger til dagens handelsstruktur (samt netthandel vs. fysisk butikk). Fra intervjuene 

kommer det frem at 2 av 10 ringerikinger har planer om å flytte i løpet av de neste 3 årene. 

Dette utgjør i overkant av 1 000 husholdninger som planlegger å flytte årlig i kommunen. Av 

disse svarte 7 av 10 at de ønsker å bli boende i Ringerike kommune, og halvparten av disse 

igjen svarte at de ønsker å flytte til Hønefoss sentrum. Dette innebærer at det årlige 

rekruteringspotensialet til Hønefoss sentrum (antall husstander som vil bo i Hønefoss 

sentrum) er beregnet til 450 – 500 husstander årlig. Mer enn en tredjedel av dette potensialet 

er i aldersgruppen 65 år+31. Dette samsvarer med medvirkningsopplegget til 

kommuneplanens samfunnsdel hvor det kommer frem at de yngste og eldste respondentene 

foretrekker sentrumsnære boliger. 

 

At flere i aldersgruppen 65 år+ ønsker å flytte til sentrale områder, med lettstelte leiligheter, 

er positivt sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Prognosene tilsier at befolkningen skal 

bli eldre, og mange vil ha behov for hjemmetjenester. Kortere avstander mellom 

pleietrengende vil kunne redusere kostnadene for hjemmetjenester. Samtidig vil kort vei til 

matbutikk og viktige tjenester gjøre at flere kan klare seg selv lenger, og gjøre det lettere for 

eldre å opprettholde deres sosiale liv. 

                                                           
31 Prognosesenteret AS. (2020). Forbrukerundersøkelsen. Ringerike kommune: By- og handelsanalyse.  

Boligmarked og flytteplaner 
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Figur 7: Grafen viser bruktboligprisene i Ringerike kommune for perioden 1. halvår 2002 – 1. halvår 202032 

 

Boligtilbudet og -pris er et viktig virkemiddel for å trekke til seg nye innbyggere. I 

nærområdene til skolene er det sterkt ønskelig med barnefamilier. At eldre innbyggere flytter 

til mer egnede boliger frigir eneboliger til barnefamilier, og er viktig for å få en variert 

befolkningssammensetning. Lave priser på bruktboliger er gunstig for å tiltrekke nye 

innbyggere til kommunen. Sammenligner vi boligprisnivået i Ringerike kommune med 

nærliggende kommuner som Oslo, Bærum og Hole, er det et relativt moderat prisnivå i 

Ringerike. Dette betyr at mange potensielle boligkjøpere har økonomisk mulighet til å 

realisere sine boligdrømmer i Ringerike, til en vesentlig lavere pris enn i mange andre 

kommuner på det sentrale Østlandet. 

  

Ny E16 og Ringeriksbanen 

Ved realisering av Ringeriksbanen vil reisetiden til Oslo reduseres drastisk. Dette kan bety at 

det blir «enklere» å rekruttere boligkjøpere fra andre kommuner med høyere boligprisnivå33. 

Samtidig gir kortere reiseavstand økt risiko for at ringerikinger reiser til Oslo og Sandvika for 

å benytte seg av et større handelstilbud. For at Ringerike ikke skal utvikle seg til å bli en 

«sovende» forstad til Osloregionen, er det viktig at kommunen tar en offensiv rolle i offentlig 

planlegging og regulering der det skapes gode bo- og arbeidsområder. 

 

                                                           
32 Prognosesenteret AS. (2020). Boligpriser og kjøpekraft. Ringerike kommune: By- og handelsanalyse.   
33 Prognosesenteret AS. (2020). Boligpriser og kjøpekraft. Ringerike kommune: By- og handelsanalyse. 

Rekrutteringspotensiale for nye innbyggere 
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Koronapandemien (covid-19)   

Vi opplever en rask digitalisering av folks arbeidshverdag, og at mange hovedsakelig 

arbeider hjemmefra som følge av koronapandemien. Med mindre behov for fysisk oppmøte 

på kontoret, kan en ringvirkning være at folk bosatt i små leiligheter søker ut av de store 

byene for å ha råd til større boenheter. Høsten 2020 gjorde Universitet i Sørøst-Norge (USN) 

en studie på trusler, muligheter og veien videre for Ringeriksregionen etter Covid-19. De så 

blant annet på om personer bosatt i Oslo og Bærum ønsket å flytte ut fra urbaniserte 

områder for å kunne bo i større boenheter på Ringerike. Denne undersøkelsen viste ingen 

trend i at folk søker seg bort fra de store byene på kort sikt34. Det ble imidlertid registrert 

rekordhøy utflytting fra Oslo 4. kvartal 202035, men foreløpig er det ikke registrert tegn til økt 

befolkningsvekst i Ringerike.   

 

Ringerike har en stor overvekt av småhus. Fordeling av boligtypene i hele kommunen er slik:   

 

Figur 8: Oversikt over boligtyper i hele kommunen. Småhus: defineres som frittliggende småhus med en til to 

boenheter. Flermannsbolig: defineres som minimum tre boenheter i samme boligbygg. Øvrig hus: andre 
bygningstyper. Kilde: SSB 

I forbrukerundersøkelsen gjort i forbindelse med by- og handelsanalysen, ble det sett på om 

det var samsvar mellom boligtilbudet og boligønsket i Ringerike kommune. Her kommer det 

frem at det i fremtiden er færre som ønsker å bo i enebolig (omtalt som småhus her), og flere 

som ønsker å bo i leilighet. Andelen som foretrekker enebolig er høyest i aldersgruppene 30-

39 år og 40-49 år, deretter synkende med stigende alder. Aldersgruppen 50+ foretrekker i 

størst grad leilighet ved flytting til annen bolig36. Dette tilsier at for å imøtekomme ønsket til 

befolkningen, bør vi i større grad bygge leiligheter, og i mindre grad eneboliger og 

tomannsboliger. 

 

Disse resultatene er noe motstridene med medvirkningsopplegget som ble gjort i forbindelse 

med kommuneplanens samfunnsdel høsten 2020. Av 114 respondenter svarte 75% at de 

ønsker å bo i en enebolig, 10% i leilighet og kun 5% ønsket å bo i tomannsbolig og rekkehus. 

Det er imidlertid noen begrensninger i en spørreundersøkelse med kun 114 respondenter. 

Likevel synliggjør det viktigheten av et variert tilbud av boligtyper i boligmarkedet. 

 

Kommunen bør tilrettelegge for at folk kan fortsette å bo i samme område, uavhengig av 

                                                           
34 Burkay m.lf. (2020). Ringeriksregionen gjennom Covid-19 – presentasjon. 
35 Telemarksforskning. (2021). Koronaflukt fra Oslo. 
36 Prognosesenteret AS. (2020). Forbrukerundersøkelsen. Ringerike kommune: By- og handelsanalyse. 

Boligtyper   

https://www.telemarksforsking.no/koronaflukt-fra-oslo/
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livssituasjon, og dermed tilrettelegge for at det bygges småboliger og leiligheter med større 

variasjon i størrelse. For Hønefoss ser vi at det er en god variasjon i boligsammensetningen i 

nærområdene til skolene, mens boligsammensetningen for tettstedene består hovedsakelig 

av enebolig og tomannsbolig (se figur 9 for oversikt over boligtyper i Hønefoss og 

tettstedene).  

 

 

Figur 9: Kakediagrammet presenterer prosentvis fordeling av registrerte boligtyper i Ringerike kommune37 

                                                           

37 Statistisk sentralbyrå. (2020). Boliger etter bygningstype 2006-2021. 
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https://www.ssb.no/statbank/table/06265/tableViewLayout2/
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Figur 10: Kakediagrammene viser areal- og boligoversikt for Hønefoss, områdesentrene og tettstedene. 
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I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at: Ringerike har et variert og bærekraftig 

næringsliv, som gir høy verdiskaping og anstendig arbeid for alle (hovedmål 2.3). Videre er 

det målsettinger om å skape en ny arbeidsplass for hver andre netto nye innbygger, og at vi 

skal ha et variert næringsliv med høy lokal sysselsetting. For å lykkes med dette, skal 

kommunen være en aktiv arealforvalter og legge til rette for god bruk av næringsarealer, 

sterke klynger og nettverk.  

 

Dette er viktig for å være en attraktiv kommune, og for at nye aktører skal ønske å etablere 

seg i Ringerike. Det er også viktig for å skape attraktivitet for de aktørene som allerede er her 

slik at det legges til rette for fremtidig utvikling. Når en ny næringsaktør skal etablere seg, 

vektlegger de at arealene er «klare»; aktøren kan gå rett på byggesak. Det er også viktig 

med fleksible planer med tilpasningsmuligheter for ulike virksomheter. Ved bruk av fleksible 

reguleringsplaner og proaktiv arealforvaltning vil kommunen komme nærmere målet om en 

ny arbeidsplass for hver andre nye innbygger.  

 

Kommunens mål er å skape flere arbeidsplasser som skal bidra til høyere verdiskapning. 

Dette ved å jobbe for: 

- Et variert næringsliv med høy lokal sysselsetting. 

- Økt verdiskaping per innbygger.  

- Økt skatteinngang og økt kommunalt handlingsrom.  

- Vekst i antall arbeidsplasser i takt med økt innbyggertall. 

Historisk har Ringerike sysselsatt flere høyere utdannende innen industri, skognæring og i 

Forsvaret. Kommunen har i en årrekke vært i en omstillingsprosess. Flere store 

hjørnesteinsbedrifter er blitt nedlagt i regionen de siste 20 årene, og mange arbeidsplasser 

for arbeidstakere med høy skatteinntekt har derfor blitt borte.   

 

I Ringerike kommune var det i 2020 registrert 14 184 arbeidsplasser (vekstbarometeret). 

Figuren nedenfor viser fordelingen av arbeidsplassene etter typer næringer.  

5 Næring  

Målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel 

Bakgrunn 
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Figur 111: Kilde SSB, tabell 13122 

Kommunen trenger flere yrkesaktive med høyere utdanning, høy lønn og høy skatteinngang 

for å sørge for høyere verdiskaping, og bedre kommunale tjenester og tilbud. Det å holde på 

lokale talenter, få de til å jobbe og bo i regionen, kan bidra til å øke verdiskapningen. 

 

Ringerike har tradisjonelt vært en landbruks-, industri- og handelskommune med gode 

muligheter for å få arbeid uten høyere utdannelse. Det er mye naturgitte ressurser innen 

landbruk og råstoffutvinning i kommunen som bidrar til mange arbeidsplasser. Jord- og 

skogbruksnæringen i Ringerike bidrar til verdiskaping ved at varer omsettes lokalt, regionalt 

og nasjonalt.  

 

Mulighetene for å skape flere nye arbeidsplasser med høyere verdiskaping, ligger i å forstå 

ny teknologi, ta den i bruk og utnytte den sosiale kapitalen. Fra næringslivets side er det 

etterspurt bedre tilrettelegging for at unge velger fagutdannelse/fagbrev. 

 

Ringerike har flere større næringsområder under utvikling, og ønsker å rendyrke disse 

områdene for å legge til rette for nettverk- og klyngedannelser. Områdene er derfor definert 

og inndelt i tre kategorier: næringspark, industripark og teknologipark. Kommunen ønsker å 

ha større ledige arealer disponible til utvikling til enhver tid. Totalt ledig areal regulert til 

industri, teknologi og næring per desember 2020, er 3300 daa i områdene nevnt nedenfor. 

  

Næring, teknologi og industripark  
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 Næringspark Teknologipark Industripark 

Marked  Lokal-regional Nasjonal- internasjonal Internasjonal- nasjonal 

Arealstørrelse 
på tomter 

3-20 daa 3-100 daa 

 

30-1000 daa 

 

Tidsperspektiv 
på realisering  

1-5 år 1-20 år 5-20+ år 

Parker Hvervenmoen  
Ca. 30 daa ledig areal 
innenfor gjeldene 

reguleringsplan. 

 

Hensmoen*  
Består av flere eldre 
reguleringsplaner. Noe 
ledig areal igjen, ca. 175 
daa, klart til bygging.  

Eggemoen aviation & 
technology park  
Nylig vedtatt 
reguleringsplan som 
åpner for ca. 1 470 daa 
klart for bygging. 

Hensmoen*  
Består av flere eldre 
reguleringsplaner. Noe 
ledig areal igjen, ca. 175 
daa ledig, klart til 
bygging. 

 

Kilemoen/ 
Follummoen 
Ca. 620 daa ferdig 
regulert (eldre 
reguleringsplaner, med 
lav utnyttelse). 

 

Treklyngen  
Ca. 900 daa ferdig 
regulerte arealer til 
industri. Krav til 
detaljregulering for 
bygging. 

 

Soknabruket 
Ca. 90 daa ledig areal i 
reguleringsplanen.  

 

Pågående 
regulerings-
arbeid  

Hvervenmoen 
Prosess med å 
detaljregulere hele 
Hvervenmoen, som i dag 
er områderegulert.  

  Eggemoen vest 
Ca. 470 daa, plan i 
prosess.  

 

Follummoen 
Prosess for ny plan som 
åpner for ca. 800 daa 
nye arealer til 
kraftkrevende industri. 

 

Hensmoen nord 

Utvidelse av 
eksisterende industripark 
nord for E16. 

*Hensmoen er en kombinasjonspark mellom næring og industri. 
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Endelige kriterier for å vurdere nye og utvidelse av eksisterende næringsområder blir fastsatt 

i planprogrammet til kommuneplanens arealdel. Følgende kriterier kan være aktuelle, men 

lista er ikke uttømmende:   

 Bærekraftig mobilitet  

o Gang- og sykkelvei til by eller boligområde  

o Nærhet til jernbane 

o Nærheten til kollektivstopp 

 Nye næringsarealer skal fortrinnsvis etableres inntil hovedvegnettet.  

 Konsekvenser for friluftsområder. Dersom nye næringsarealer går på bekostning 

av friluftsområder, skal det kompenseres og lages en buffersone. 

 Konsekvenser for boligområder. Nye næringsarealer bør ikke legges i nærheten 

av eksisterende boligbebyggelse.  

 Nye næringsarealer skal ikke beslaglegge dyrka og dyrkbar mark. Der hvor det 

ikke kan unngås at dyrka eller dyrkbar mark må tas av vitale samfunnsmessige 

forhold, skal dette erstattes. 

 Nye næringsarealer skal kunne gi ringvirkninger og synergier (f.eks. spillvarme). 

 

For industrien er store arealer, industrivann, tilgang til ledig nettkapasitet og kraft (strøm) og 

forutsigbare og raske plan- og byggeprosesser viktig. Dette gjelder også tilgang på etablerte 

klynger og nettverk. Industriarbeidsplasser bør ikke legges inntil boligbebyggelse.    

 

Det skal fremover fortrinnsvis etableres kontorarbeidsplasser i Hønefoss sentrum. Dette for å 

bygge oppunder tilbudet i byen som servering og handel og tilgjengelighet for bærekraftig 

mobilitet: buss, tog eller sykkel og gange.  

 

I kommuneplanens arealdel vil det bli vurdert om bynære eldre næringsområder med tung 

bruk, eksempelvis bilforhandlere, salg av landbruksmaskiner, byggevare etc., bør 

transformeres til bolig eller kontorarbeidsplasser. Ved utbygging av ny E16, kan det være 

aktuelt å etablere nye næringsområder tilknyttet knutepunkt ved ny vei og bane. Kommunen 

har vært i dialog med aktører som ønsker nye næringsområder tilknyttet ny vei og bane, 

eksempelvis ved Prestmoen. Etablering av nye næringsområder må behandles som innspill 

til kommuneplanens arealdel, og avklares i denne prosessen.  

 

Masseforvaltning  

Ringerike kommune er lokalitet for noen av de største og viktigste forekomstene av grus og 

sand i Norge. Den store byggeaktiviteten i hovedstadsregionen, inkludert Ringerike, fører 

med seg et stadig økende behov for byggeråstoff i tillegg til stadig større mengder med 

overskuddsmasser fra anleggsarbeider i forbindelse med bygge- og infrastrukturprosjekter. 

Det er flere potensielle konflikter mellom massehåndtering og verdifulle natur-, grønt-, 

landskaps- og friluftslivsverdier. 

 

Masseforvaltning vil være en utfordring kommunen står ovenfor de neste årene, og 

kommunen har derfor startet opp arbeidet med kommunedelplan for masseforvaltning 

(planlagt vedtatt 2. kvartal 2022).  

Utvidelse og etablering av nye næringsområder 
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I kommuneplanens samfunnsdel er det et mål at: I Ringerike har alle tilgang til grøntområder, 

vann og vassdrag for lek og rekreasjon (hovedmål 3.3). Videre er det en målsetting at det er 

tilgjengelige områder for nærturer og friluftsliv der folk bor med skilta og merka turløyper. 

Dette er et mål som blant annet Miljødirektoratet anmodet kommunene om å jobbe mot i 

Friluftslivets år i 201538. Analyser viser at det er god tilgang på nærturterreng med 

eksisterende stier og tråkk der folk bor, men at de i liten grad er tilrettelagt med skilt, merking 

og benker. Ringerike ønsker å være et attraktivt sted å bo som et alternativ til Oslo og 

Bærum. Da er det viktig med godt opparbeidede nærturområder for folk som flytter hit, og 

som ikke fra før av kjenner til de mange turmulighetene kommunen har å by på. 

 

Friluftsaktiviteter er et lavterskeltilbud, og naturen er noe alle kan bruke. Regelmessig fysisk 

aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt, og reduserer 

sykelighet og dødelighet generelt. Et viktig virkemiddel for å få flere til å delta i friluftsliv på 

jevnlig og varig basis, er å legge til rette for friluftsliv i nærmiljøet – der folk bor. Gjennom å 

gjøre områder lettere tilgjengelig, og sørge for bedre informasjon og skilting, vil det bli mer 

attraktivt med friluftsliv i nærmiljøet.  

 

Fra medvirkningsopplegget «Hva er viktig for deg?» fremkommer det fra 261 respondenter at 

flere opparbeidede turstier, flere gang- og sykkelveier og bedre belysning, er viktig for at 

innbyggerne skal være i mer fysisk aktivitet. Et annet viktig virkemiddel er å informere om 

friluftsaktiviteter det er mulig å delta på.  

 

I Kartlegging og verdisetting av friluftslivet i Ringerike kommune39, var et av funnene at 80% 

(1 241 km2) av kommunens samlede areal (1 552 km2) ble kartlagt som friluftsområder. Da er 

ikke vann, tjern, elver eller fjorder med i beregningen. Over halvparten av kommunen (56% 

(700 km2)) er friluftsområder som er verdsatt som svært viktige eller viktige. Krokskogen, 

Holleia, Vikerfjell og Eggemoen er de største blant disse, mens flotte nærturområder i og nær 

Hønefoss og tettstedene også har høy verdi for folkehelse og livskvalitet. Av de 700 km2 som 

ble kartlagt som svært viktig eller viktige friluftsområder, er 95% (665 km2) av arealene enten 

store turområder med eller uten tilrettelegging. Bare 5% (35 km2) ble kartlagt som 

nærturterreng og areal for lek og rekreasjon.  

 

Dette viser at innbyggerne i Ringerike har god tilgang på store turområder med tilrettelegging 

for utøvelse av friluftsliv i regionhovedstaden Hønefoss, tettstedene og i bygdene. Mange av 

disse er områder som i stor grad kun er tilgjengelig ved bruk av personbil, og som blir brukt 

mest av folk med god fysisk helse som er vant til å utøve friluftsliv sommer som vinter, og 

som føler seg trygge på å oppholde seg ute i skog og mark med eller uten tilrettelegging. 

                                                           
38 Miljødirektoratet. (2015). Friluftsliv – der folk bor.  
39 Ringerike kommune. (2020). Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Ringerike kommune. 

6 Andre arealhensyn  

Friluftsliv  

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m307/m307.pdf
https://www.ringerike.kommune.no/friluftsliv#heading-h2-2


37 

 

 

Ringerike kommune gjennomførte høsten 2020 en digital undersøkelse blant innbyggerne 

om Friluftslivets Ferdselsårer40. Kartleggingen skal ligge til grunn for videre arbeid med å 

identifisere, ivareta og utvikle stier, turveier, løyper og ledere (f.eks. pilegrimsled og padleled) 

som er viktige for friluftslivet. Kartleggingen og verdisettingen av friluftslivet tok for seg 

områdene i kommunen, mens ferdselsåre-prosjektet vil se på innholdet i de forskjellige 

områdene ved at man først kartlegger dagens status, og videre lager en plan for hvordan 

man kan ivareta de eksisterende ferdselsårene og hvor det er behov for nye. 

 

Tall fra SSB41 viser at 60% har trygg tilgang til rekreasjonsareal og 45% har trygg tilgang til 

nærturterreng i landet. Så mange som ni av ti nordmenn går på tur eller driver andre former 

for friluftsliv, og vi gjør det i snitt to ganger i uka. Friluftsliv er dermed den mest populære 

formen for fysisk aktivitet. 

 

Figur 12: Resultat fra friluftskartleggingen. Kartet til venstre viser typer områder, mens kartet til høyre viser verdien av 
området. Se https://www.citichat.no/fogv/report_map_area.php for interaktivt kart.  

  

                                                           
40 Ringerike kommune. (2020). Hvor går, løper, glir eller sykler du på tur? 
41 Statistisk sentralbyrå. (2021). Rekreasjonsareal og nærturterreng. 

https://www.citichat.no/fogv/report_map_area.php
https://www.ringerike.kommune.no/Arkiver/arkiv-2020/hvor-gar-loper-glir-eller-sykler-du-pa-tur/
https://www.ssb.no/natur-og-miljo/areal/statistikk/rekreasjonsareal-og-naerturterreng
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Ringerike er den fjerde største hyttekommunen i Viken, og hadde i 2020 registrert 3756 

fritidsboliger42. Fritidsbebyggelsen er hovedsakelig på Vikerfjell, i Marka (ca. 900), Holleia 

og mer spredt eldre fritidsbebyggelse langs Sperillen, Tyrifjorden, Steinsfjorden, Samsjøen 

og Vestre Bjonevatnet.  

 

I arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 står det følgende: Kommunen 

skal gjennom kommuneplanens arealdel, ny kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella og 

reguleringsplaner):   

a) prioritere fortetting og videreutvikling i Vikerfjell og andre etablerte områder for 

fritidsbebyggelse, før det åpnes for utbygging i nye områder. Majoriteten av ny 

fritidsbebyggelse skal lokaliseres innenfor kommunedelplanen.   

b) fastsette langsiktig utbyggingsgrense for fritidsbebyggelsen. 

c) sikre at utvikling av fritidsbebyggelse ivaretar hensyn til friluftsområder, landskap, 

natur og klima. 

d) legge til rette for økt bruk av fritidsboliger. 

e) stille kvalitetskrav både til områder og enkeltbygg, og sikre at dette følges opp videre i 

reguleringsplaner og byggefasen. 

 

I nasjonale forventninger framgår det at utbyggingen av fritidsbebyggelse skal skje på en 

måte som sikrer kvalitet i områdene, og at det unngås etablering av nye hytteområder over 

skoggrensa. Regjeringen forventer at kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i 

fjell og utmark, og har særlig oppmerksomhet mot områder med stort utbyggingspress, blant 

annet ved å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser.  

 

Utvikling av nye og økt bruk av eksisterende fritidsboliger, gir grunnlag for lokal vekst og flere 

arbeidsplasser. Flere «varme senger», delingsordninger og økt standard, kan bidra til flere 

bruksdøgn på fritidsboligene. «Varme senger» er kommersielle senger f.eks. i utleiehytter, og 

da som regel innenfor arealformålet fritids- og turistformål. At flere kan dele på å bruke 

samme fritidsbolig kan også ha positive effekter for bærekraft for klima og naturmiljø.  

 

Samtidig kan utvikling av fritidsbebyggelse ha negative konsekvenser for natur, miljø og 

klima som følge av utbygging, transport, ferdsel og slitasje. Derfor er det viktig at kommunen 

som planmyndighet sikrer at utvikling av fritidsbebyggelse skjer på en måte som ivaretar 

hensyn til natur, miljø og klima. I tillegg til hensyn til naturmangfold, landskap og friluftsliv, er 

det å bevare viktige naturlige karbonlagre som myr, et hensyn som bør vektes tungt. 

Fortetting i etablerte områder er i tråd med regional plan for areal og transport for Buskerud 

hvor det er følgende retningslinje: For områder til fritidsbebyggelse skal kommunene 

prioritere fortetting og videreutvikling i etablerte områder før det åpnes for utbygging i nye 

områder43. 

 

Å fortette og videreutvikle i eksisterende områder kan gi en bedre utnyttelse av infrastruktur, 

og spare inngrep i naturen. I kommuneplanens arealdel og ny kommunedelplan for Vikerfjell, 

                                                           
42 Statistisk sentralbyrå. (2021). Kommuneareal Ringerike. 
43 Buskerud fylkeskommune. (2018). Regional plan for areal og transport i Buskerud (2018-2035). 

Fritidsbebyggelse  

https://www.ssb.no/kommuneareal/ringerike
https://viken.no/_f/p1/id1a510f6-f18f-47d2-935a-06e7a7c4da40/regional-plan-for-areal-og-transport-i-buskerud-2018-2035.pdf
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bør kommunen sette mål og strategier for ønsket fritidsbebyggelse og langsiktige 

utbyggingsgrenser i fjellområdene. I disse planene bør kommunen også stille kvalitetskrav til 

både enkeltbygg og områder. Dette for å sikre kvaliteter, og at utbyggingen ikke får negative 

konsekvenser. Det er viktig med et system som gjør at kvalitetskravene følges opp gjennom 

hele plansystemet (fra kommuneplan-reguleringsplan-byggesak).  

 

I kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 er det strenge mål for vern av dyrka og dyrkbar 

mark. Dette for å sikre matproduksjon, og for å påse at det gjøres på en miljøvennlig og 

bærekraftig måte. I arealstrategien i samfunnsdelen punkt 5 står det følgende:  

Ringerike tar vare på natur, dyrka og dyrkbar jord gjennom et strengt jordvern.  

a. Kommunen skal ikke tillate at dyrka og dyrkbar mark bygges ned. Det skal også 
etterstrebes å bevare buffersoner mellom dyrka mark og utbyggingsområder. 
Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skal kun tillates dersom vitale 
samfunnsmessige forhold tilsier det, og der alternativ lokalisering ikke er mulig. 
Ved omdisponering skal det pålegges kompenserende tiltak, som flytting av 
matjord og etablering av erstatningsarealer. (…) 

Ringerike er en betydelig landbrukskommune. Av totalt 1552 km2 er ca. 1191 km2 produktiv 

skog, og ca. 77 km2 dyrka mark. Ringerike har svært gode naturgitte forhold for jordbruk. Kun 

5% av Ringerikes landareal er dyrka mark, men mye av den dyrka marka har svært god 

kvalitet og er godt egnet til matproduksjon (korn, potet, grønnsaker, frukt). De mest 

høyproduktive arealene ligger i tilknytning til Hønefoss, og da spesielt sør for byen. På disse 

arealene er det også et stort utbyggingspress. Det er likevel verdt å merke seg at det kun er 

ca. 1% av kommunens areal som er bebygd (ikke medregnet infrastruktur). Det skal derfor 

være mulig å legge til rette for vekst uten at det kommer i konflikt med matjord.  

 

Kommunen har et viktig nasjonalt ansvar for å ivareta arealer som er godt egnet til 

matproduksjon. I en tid hvor klimaendringene kan endre forutsetningene for 

matproduksjonen på hele jordkloden, er det nødvendig å ivareta en robust matproduksjon. 

Det er mange land i verden med stigende befolkningsvekst og økt økonomisk velstand. Dette 

vil føre til økt etterspørsel etter matvarer som igjen kan svekke matforsyningen til Norge fra 

andre land, og det er derfor viktig at vi sikrer produksjonsarealene våre for å ivareta 

bærekraftig matproduksjon.  

 

Arealstrategien sier at det skal etterstrebes å bevare buffersoner mellom dyrka mark og 

utbyggingsområder. Buffersoner er viktig for å unngå utbyggingspress på dyrka og dyrkbar 

mark, samt å unngå konflikter mellom drift av landbruksarealer og bomiljø. Sonen må være 

tilstrekkelig bred for å kunne ta av for støv, støy og lukt. Buffersoner må sikres i arealplaner.  

 

I plan- og byggesaker der dyrka mark blir avsatt til utbyggingsformål, skal planen inneholde 

spesifikke krav til hvordan matjord fra de avsatte områdene skal tas vare på og nyttes videre. 

Dette bør også gjelde dispensasjonssaker hvor matjord blir omdisponert. I saker hvor 

landbruksareal midlertidig skal nyttes til andre formål, for eksempel til et anleggsområde eller 

et deponi, bør det settes konkrete krav til arealkvaliteten når arealene skal tilbakeføres som 

landbruksformål. 

 

Jordbruksarealer  
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Kommunen skal ved revidering av kommuneplanens arealdel vurdere hvilke områder som 

tidligere er omdisponert fra landbruks- natur- og friluftsformål (LNF) til utbygging, men som 

ikke er bebygd, som skal tilbakeføres til LNF (jf. punkt 5b i arealstrategien). 

 

Jordfaglig vurdering 

Det ble i 2015 gjort en jordfaglig vurdering hvor hele Ringerikes areal ble delt inn i fire 

kategorier: svært viktige (A-områder), viktige (B-områder), mindre viktige landbruksområder 

(C- områder) og landbruksområder som ligger over verneskoggrensa (D-områder) (se kart 

på neste side). Den jordfaglige vurderingen er vist til i bestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel som retningsgivende. Vurderingen tar utgangspunkt i arealenes produksjonsevne, 

og en vurdering av helhetlige landbruksområder. Det er også viktig å sikre arealer som ligger 

som buffersone mot utbyggingsområder for å hindre et ytterligere press på viktige 

jordbruksarealer. Ofte er også disse arealene høyproduktive.  

Resultatene fra kartleggingen viser at de viktigste jordbruksarealene (A og B) hovedsakelig 

finnes rundt tettstedene. De største arealene finnes rundt Hønefoss og Haugsbygd, men 

også arealer rundt Ask, Tyristrand og Nes i Ådal. I tillegg går det et bredt belte hovedsakelig 

langs vestsida av E16 opp mot og forbi Hallingby, og langs Riksvei 7 mot Sokna. 
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Figur 13: Jordfaglig vurdering, behandlet i formannskapet 21.04.2015, og vist til som retningsgivende i 

kommuneplanbestemmelsene.   
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Vedlegg 1:  Kategorisering av tettsteder og bygder 

Vedlegg 2:  Oversikt over areal, befolkning og boliger innenfor langsiktig grense for vekst, 

   indre- og ytre sentrumssoner for Hønefoss, områdesentre og tettsteder. 

 Hønefoss (indre og ytre sentrumssone) 

 Haugsbygd (grense for langsiktig vekst) 

 Heradsbygda (grense for langsiktig vekst) 

 Hallingby (indre og ytre sentrumssone) 

 Nes i Ådal (indre og ytre sentrumssone) 

 Sokna (indre og ytre sentrumssone) 

 Tyristrand (indre og ytre sentrumssone) 

Vedlegg 3:  Boligoversikt (tabell) 

 

Her er en oversikt over kart som inngår i kommuneplanens samfunnsdel:  

Side 45:  Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd  

   Indre og ytre sentrumssoner og grenser for langsiktig vekst. 

   Befolkningstetthet, næringsområder og skoler.  

 

Side 46:  Hønefoss, Heradsbygda og Haugsbygd 

   Eksisterende og planlagt hovedsykkelvegnett med skoler og 

   befolkningstetthet.  

 

Side 47-53:  Kart for Hønefoss, områdesentrene og tettstedene som viser 

   hovedsykkelvegnett med angitte avstander for sykling til/fra sentrum. I tillegg 

   er indre/ytre sentrumssoner og langsiktig grense for vekst vist. 
 

Side 47:  Hønefoss 

Side 48:  Heradsbygda 

Side 49:  Haugsbygd 

Side 50:  Tyristrand 

Side 51:  Sokna 

Side 52:  Hallingby 

Side 53:  Nes 

 

7 Vedlegg 

8 Kart i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 


