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1. Innledning 

I løpet av 2020 og våren 2021 har Ringerike kommune arbeidet med å revidere 

samfunnsdelen i kommuneplanen. Samfunnsdelen er et viktig styringsdokument som tar 

stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, og er et grunnlag for 

sektorenes planer og virksomhet. I forbindelse med dette arbeidet, har Ringerike kommune 

utført en rekke medvirkningsaktiviteter med innbyggere i ulike aldersgrupper. Her har 

innbyggerne blitt invitert til å gi innspill om temaer som: klima og miljø, friluftsliv, gang- og 

sykkel, mindre ulikhet, hva er viktig for deg og deltatt på ungt entreprenørskap med 

barneskoleelever fra 5. trinn.  

Kommunen har gjennom disse aktivitetene mottatt flere nyttige innspill fra innbyggerne som 

er benyttet inn i arbeidet med forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030, og er 

sammenfattet i interne rapporter til senere bruk. Denne rapporten er ikke uttømmende for alle 

innspillene vi har fått, men er en dokumentasjon av de viktigste aktivitetene som er 

gjennomført og resultatene fra dem.  

 

På bakgrunn av den pågående koronapandemien, har Ringerike kommune blitt nødt til å 

gjennomføre medvirkning ved hjelp av andre metoder enn tradisjonelle medvirkningsmetoder. 

Kommunen har derfor utviklet en egen digital medvirkningsportal som er tilgjengelig for 

innbyggerne på kommunenes nettside (www.ringerike.kommune.no/medvirkning). 

Medvirkningsportalen har vært med på å muliggjøre at innbyggerne får mulighet til å delta i 

medvirkningsaktiviteter under pandemien. Samtidig engasjere aldersgrupper som vanligvis 

ikke deltar på tradisjonelle medvirkningsaktiviteter.  

Medvirkningsundersøkelsene har blitt markedsført via telefon og epost ut mot ulike 

målgrupper, lag og foreninger, gjennom kommunens nettsider, RingBlad og sosiale medier. I 

tillegg har det blitt opphengt plakater og delt ut løpesedler i Hønefoss og tettstedene med 

informasjon om kommunens medvirkningsportal. Gjennom medvirkningsportalen har 

kommunen fått mulighet til å illustrere undersøkelsens resultater på kart, og bruke resultatene 

til statistiske analyser.  
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2. Metode og gjennomføring 

 

2.1 Innbyggermedvirkning  

I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne 

delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser (pbl § 5-1). Medvirkning er 

en grunnleggende forutsetning for et lokaldemokrati, og skal gi befolkningen mulighet til å 

delta i å planlegge sin framtid. Befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosesser er 

viktig for å få godt kunnskapsgrunnlag for vurdering av mål og strategier, og danne grunnlag 

for godt samarbeid mellom kommunen og innbyggerne om å nå målene.  

 

Ringerike kommunens digitale medvirkningsportal har vært viktig for å opprettholde 

befolkningens aktive rolle i plan- og beslutningsprosesser. Gjennom medvirkningsportalen får 

innbyggerne mulighet til å delta i planer og beslutningsprosesser som foregår i Ringerike. 

 

2.2 Politiske innspillsrunder og intern medvirkning i kommunens administrasjon 

Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 er resultatet av en omfattende prosess 

med medvirkning og innspill både fra innbyggere, politikere og internt i administrasjonen, 

samt flere politiske prinsippvedtak underveis. Selv om fokus i denne rapporten er resultatene 
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fra medvirkning med innbyggerne, vil vi her kort omtale også gjennomført politiske 

innspillsrunder og medvirkning internt i kommunens administrasjon.   

Blant annet gjennomførte prosjektgruppen verksteder med formannskapet i juni 2020 og hele 

kommunestyret 8. oktober 2020, samt orienteringer og innspillsrunder i alle politiske råd og 

utvalg i oktober 2020. De mange gode innspill fra disse politiske møtene, er benyttet inn i 

arbeidet med planforslaget. I tillegg er det underveis i arbeidet fattet flere prinsippvedtak 

underveis i kommunestyret og formannskapets strategi og plan. Oversikt over prinsippvedtak 

inngår i saksfremlegg om samfunnsdelen og bakgrunnsdokumentet «Kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2030 Bakgrunn for mål og strategier» 

I tillegg er det gjennomført bred medvirkning internt i kommunens administrasjon. Ledere og 

medlemmer av miljø- og kvalitetssikringsgrupper (MKS-grupper) i alle sektorer har blitt 

orientert om arbeidet, og blitt involvert i diskusjoner samt invitert til å gi innspill underveis. 

Videre har prosjektgruppa som har jobbet med planforslaget hatt representanter fra alle 

sektorer, og rådmannens utvidede ledergruppe har vært administrativ styringsgruppe.  

3. Hovedfunn fra digital innbyggermedvirkning 

3.1 Hva er viktig for deg?    

Undersøkelsen “Hva er viktig for deg” ble gjennomført 1.november til 22 november 2020. 

Denne undersøkelsen var et tverrfaglig samarbeid mellom sektorene: helse og omsorg, og 

strategi og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune. Tanken bak undersøkelsen var å 

kartlegge hva innbyggerne ønsker i nærheten av der de bor, og hva som skal til for å trives i 

Ringerike. Her har innbyggerne blitt bedt om å svare på spørsmål innenfor helse og omsorg, 

de fysiske og sosiale omgivelsene i kommunen, bosted, service- og tjenestetilbud, reisevaner 

og teknologi. Utvalget i undersøkelsen er innhentet gjennom brukere av kommunens nettside, 

og ved hjelp av promotering på Facebook. Totalt var det 249 respondenter som deltok i 

undersøkelsen, der hoveddelen av respondentene var innbyggere fra Hønefoss i aldersgruppen 

35-44 år med treårig utdanning.  

Undersøkelsen var utformet med enkelt språk og kart der innbyggerne ble stilt spørsmål med 

svaralternativ, tekstbokser for lengre svar og kartspørsmål. Kartspørsmål ble benyttet for at 

respondentene skulle tegne og markere områder i kommunen. Dette var for å visualisere 

steder som bør tas vare på, eller som trengte en forbedring. Spørsmålene underveis i 

undersøkelsen var tilpasset hvilken aldersgruppe og bosted respondenten tilhørte.  
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Resultatet fra undersøkelsen viser at 

respondenter som ikke er fysiske aktive ønsker 

mer: gang- og sykkelveier, turstier og 

belysning.  Hvor flertallet påpeker at gang- og 

sykkelveier er nødvendige tiltak for at de skal gå 

eller sykle oftere.  

 

 

I undersøkelsen kommer det også frem at de 

service- og tjenestetilbud flest oppgir som 

viktigst i sin by/tettsted er dagligvarebutikk og 

busstilbud. Deretter kommer barne- og 

ungdomsskole og lege.  

 

 

 

 

På spørsmål om hvordan respondentene kommer seg til service- og tjenestetilbud, svarte 

flertallet at bil er framkomstmiddelet de benytter oftest. Respondentene oppga at det var for få 

avganger med buss til sentrum. Noen 

respondenter mente også at buss ikke var 

aktuelt. Dette gjorde at bilen ble mer 

foretrukket. Sammenlignet med de som 

kjørte bil, var det få som spaserte eller 

syklet til service- og tjenestetilbud i 

sentrumsområdet for bostedet sitt.  
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Når det kommer til kartspørsmålene i undersøkelsen, ble det 

markert 428 steder i kommunen som respondentene mente bør tas 

vare på. Det ble også markert 317 steder som respondenter 

opplevde som mindre gode.  

 

 

 

Respondenter med bosted i Hønefoss, ble også stilt spørsmål om bruken av Petersøya. Her 

svarte flesteparten av respondentene at de tar i bruk Petersøya for å gå på tur. 

 

 

 

 

3.2 Ungt Entreprenørskap  

Ungt entreprenørskap er en landsomfattende organisasjon som stimulerer til utvikling av 

kreativitet hos barn og unge. I Ringerike kommune blir det årlig avholdt en ungt 

entreprenørskapsuke blant barneskoleelever på 5.trinn kalt «Vårt lokalsamfunn». Her får 

elevene mulighet til å lære om: demokratiet, samfunnet, velferdsstaten, lønn, skatt og ulike 

yrkesgrupper. I forbindelse med ungt entreprenørskapsuken, ble ansatte fra strategi- og 

utviklingsavdelingen i Ringerike kommune invitert for å lære elevene om 

samfunnsplanlegging og innbyggerinvolvering. Elevene ble tildelt en digital 

spørreundersøkelsene for å få kunnskap om elevenes sosiale møteplasser, reisevaner til skole 
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og fritidsaktiviteter, og deltakelse i fritidsaktiviteter etter skoletid. Samtidig ble også elevene 

oppfordret til å markere steder på kart, som de mente var gode eller dårlige. Totalt var det 349 

elever ved 5. trinn på alle kommunens barneskoler som deltok i undersøkelsen. Hvor 178 av 

respondentene var gutter, og 171 av respondentene var jenter.  

Resultatet fra undersøkelsen viser at elever i 5. trinn stort sett går eller sykler til skolen på 

sommerstid. Her er det også en del elever som svarer at de blir kjørt til skolen. Årsaken til 

dette varierer der noen elever mener at de blir kjørt til skolen på grunn av lang reisevei, 

mangel på tid, mangel på gangfelt, mangel på gangvei, mangel på sykkelvei, ikke får lov til å 

gå alene eller at de er nye beboere i byen/tettstedet. Det er for øvrig en andel av elevmassen 

som tar buss til skolen også. Det er verdt å legge merke til at flere går eller sykler til skolen 

enn de som blir kjørt til skolen. Interessant nok svarte 45 elever at de benytter seg av 

sparkesykkel som fremkomstmiddel til skolen.   

 

 

På vinterstid kan man derimot se en endring, der andelen som sykler til skolen går drastisk 

ned. I stedet er det flere elever som svarer at de heller går eller blir kjørt til skolen. Elevene 

mener dette skyldes av mangel på trygge snarveier og sykkelveier, lang reisevei og kaldt vær. 

Det er interessant å legge merke til at flere 5. klassinger oppgir at de «går til skolen» på 

vinterstid enn hva som gjelder for sommeren. Elevmassen som tar buss til skolen på vinteren 
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er noenlunde likt som for sommeren. Fem av respondentene oppgir også at de benytter seg av 

sparkesykkel til skolen på vinterstid.    

 

 

 

Funn fra undersøkelsen viser også at elever på 5. trinn stort sett deltar på fritidsaktiviteter etter 

skoletid. Her har 283 elever svart at de deltar på en eller annen form for fritidsaktivitet.  På 

den andre siden, har 45 elever svart at de ikke deltar på noen fritidsaktiviteter. Ifølge elevene 

skyldes dette at de ikke har lyst, ikke får lov av foreldre, ikke har tid eller at de har lyst til å 

bruke tiden på andre aktiviteter.  I tillegg svarer majoriteten av elevene at de blir kjørt med bil 

til fritidsaktivitetene. Av de elevene som ikke har oppgitt at de blir kjørt til fritidsaktivitetene, 

svarer at de går, sykler eller tar buss. Dette viser at elevene har en ulik transporttrend for 

reiser til skole og fritidsaktiviteter. 
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3.3 Mindre ulikhet  

Under samme tidsperiode som “Hva er viktig for deg?”, ble det utført en undersøkelse om 

“Mindre ulikhet”. Hensikten med denne undersøkelsen var å få innspill på spørsmål knyttet til 

FNs bærekraftsmål 10 «Mindre Ulikhet». Mindre ulikhet handler om å redusere ulikhet i og 

mellom land ved å forsøke å skape en rettferdig fordeling av nasjonale ressurser. Dette er ett 

av ni bærekraftsmål som er vedtatt av kommunestyret i Ringerike som fokusområde.  

På bakgrunn av undersøkelsens tema, ble respondentene stilt spørsmål omkring arbeid, bolig, 

utdanning og om deres sosiale nettverk. Dette er for å få en innsikt i respondentenes situasjon 

i dag, og for å finne ut av hva kommunen kan gjøre for å tilrettelegge for en bedre hverdag for 

alle. Totalt var det 129 respondenter som deltok i undersøkelsen der flesteparten av 

respondentene var kvinner.  Undersøkelsen ble markedsført gjennom kommunenes digitale 

medvirkningsportal, Facebook og samarbeid med lokale skoler og foreninger. For å øke 

muligheten til å få svar fra respondenter som er eller har vært i en utfordrende situasjon, fikk 

vi hjelp av kirkens bymisjon, Fontenehuset, Stjernegruppen og Matchbox. De informerte og 

veiledet sine ansatte om undersøkelsen, og videreformidlet dette til sine medlemmer. Dette 
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var med på å få inn viktige svar fra sårbare grupper som sjelden er involvert i 

medvirkningsprosesser.   

Funn fra undersøkelsen viser at 70% av respondentene er i arbeid, og har fulltidsstillinger. 

Blant respondenter som oppga at de ikke hadde 

fulltidsstillinger, svarte flertallet at dette skyldes at de ikke 

ønsket større stillingsprosent, og at arbeidsgiver ikke legger 

til rette for fulltidsstillinger. Resultatet fra undersøkelsen 

viser også at 30% av respondentene ikke var yrkesaktive på 

grunn av pensjon, mangel på tilrettelegging av fysiske og 

psykiske utfordringer på arbeidsplassen, og behov for 

økonomisk støtte til kurs og studier. Når det kommer til 

spørsmål rundt utdanning, oppgir 60% av respondentene at 

de har utdannelse fra høyskole eller universitet. Flere av respondentene oppgir også at de 

ønsker å ta mer utdannelse, men at dette avhenger av at arbeidsplassen gir mulighet til å 

kombinere studier med jobb, at det eksisterer nettstudier og økonomisk støtte.  

 

 

 

Undersøkelsen viser også at 75% av respondentene eier sin egen bolig, og 20 % leier bolig. 

Hele 90 % er fornøyd med sin nåværende boligsituasjon. Av de 10 % som ikke er fornøyd er 
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det både leietakere, boligeiere, kollektivboere og personer som bor hjemme hos foreldrene 

sine.  

 

Det var kun 11 respondenter som svarte på hva de ønsker/ trenger i en bolig som de ikke har. 

Her kunne respondentene velge mellom flere svaralternativer. Det var god spredning på 

svarene, men flest valgte bedre standard, flere soverom eller mer lettstelt. Funn fra 

undersøkelsen viser også at de yngste og eldste respondentene foretrekker sentrum og 

sentrumsnære boliger, mens det kan se ut som at det er et mer variert ønske og behov i de 

årene hvor man ofte har et yrkesaktivt liv med familie. 

 

 

  

Når man går inn og ser på hvor respondentene bor i dag i forhold til hvor de ønsker å bo, så 

ønsker de fleste å bli der de bor. Her viser resultatene at 90 % av de som bor i Hønefoss 

sentrum ønsker å fortsette med det. Av de som bor sentrumsnært (f. eks. Eikli, Høyby o.l) 

ønsker 76 % å bli, mens 14 % vil til sentrum og 10 % vil bo landlig. Av de som bor bynært er 

det 71 % som vil fortsette å bo der, mens 16 % vil flytte mer sentrumsnært. Av de 8 

respondentene som bor på et tettsted ønsker 5 å bli, mens 2 vil bo sentrumsnært og 1 vil bo 

landlig. 10 respondenter bor i mindre bygd/boligområde og 1 av de vil flytte bynært. 14 

respondenter bor landlig hvorav 1 ønsker seg til mindre bygd/boligområde.    
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Det var 114 respondenter som svarte på hvilken type bolig de ønsker å bo i fremtiden. Hele 75 

% av dem svarte at de ønsker å bo i enebolig. Det var to aldersgrupper (med få respondenter, 

5 og 11) som hadde færre en 70 % som ønsket enebolig. Den ene gruppen var 15-24 år og den 

andre 65-74 år.  

 

Når det kommer til spørsmål om respondentenes sosiale situasjon, svarer 69% at de er 

fornøyd med sitt nåværende sosiale nettverk. Respondenter som oppgir at de er misfornøyd 

med sitt nåværende sosiale nettverk, mener dette skyldes at de ikke har familie i nærheten, er 

innflyttere som syntes det er vanskelig å finne nye venner eller at de har utfordringer med 

sosiale situasjoner. Når det gjelder møteplasser som er 

viktig for folks sosiale liv, så har aller flest svart 

skole/arbeidsplass og kulturtilbud (utstillinger, 

konserter, show o.l.). Etter det er det fritidsaktiviteter 

(sport, musikk o.l.) og kafeer som får omtrent like 

mange stemmer, deretter Kuben kjøpesenter, kino og 

treningssenter. 

 

På spørsmål om hvilke typer sosiale møteplasser man savner, viser undersøkelsen at 

respondentene ønsker flere offentlige steder ute med sitteplasser. I tillegg til kafeer, 

lekeplasser, fritidsaktiviteter og skatepark. 
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På spørsmål om hva som er viktigst når det gjelder helse- og omsorgstjenester, svarer- de aller 

fleste at det viktigste er at de helsefaglige ansatte har rett kompetanse. Mange har også svart at 

det er viktig med kort ventetid for å få et tilbud, at helsetilbud bør være individuelt tilpasset, at 

det er færre personer å forholde seg til for brukere og pårørende, at de ønsker å bo hjemme 

lengst mulig og at de får hjelpemidler som gjør at de kan klare seg lengst mulig uavhengig av 

bosted.  

Avslutningsvis ble respondentene spurt om hva som er viktigst for dem for å leve et godt liv i 

Ringerike. Kategorien som går igjen i flest av svarene er at arbeid og trygg jobb er viktig. Et 

godt sosialt liv med familie og venner, føle tilhørighet og ikke bli ensom er også noe som 

mange svarer. Trygghet er et begrep som går igjen i flere svar. Det er trygghet i forhold til 

bolig, økonomi, helse og trygghet i at barna blir godt ivaretatt i barnehage og skole. Natur og 

friluftsliv er også viktig for flere respondenter. Flere er også opptatt av transport, 

tilgjengelighet og byutvikling.  

 

3.4 Klima og miljø 

Under samme tidsperiode som undersøkelsen «Hva er viktig for deg?» og «Mindre ulikhet», 

ble det også holdt en digital spørreundersøkelse om «Klima og miljø». Her ønsket kommunen 

å få vite mer om innbyggernes forbruk, deltakelse i friluftsliv, transportvaner, kildesortering 

og hvordan innbyggerne behandler fremmede arter i hagen. Innspillene vil bli brukt for å få 

kunnskap om hva kommunen, og kommunens samarbeidspartnere, kan gjøre bedre for å 

tilrettelegge for at innbyggere tar klima- og miljøvennlige valg. I likhet med de andre 

undersøkelsene, ble undersøkelsen markedsført til lokale Facebook-grupper og sider for å 

engasjere innbyggerne til å delta. Undersøkelsen ble også lagt ut på kommunens 

medvirkningsportal slik at undersøkelsen var åpen for alle målgrupper. Dette resulterte med at 

187 respondenter deltok i undersøkelsen, flertallet av respondentene var kvinnelige.    

På bakgrunn av at undersøkelsen tar opp flere viktige temaer, vil resultatene bli sortert 

tematisk med underoverskrifter.  

3.4.1 Transportvaner  

Under temaet transportvaner ble respondentene stilt spørsmål om hva de synes er utfordrende 

med å bruke sykkel, hvordan kommunen kan tilrettelegge for sykling, og hva som kan være 

med på å bidra til klimavennlige reiser i hverdagen.  Dette var for å kunne kartlegge 
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mobiliteten blant innbyggerne i Ringerike kommune, og hva som er viktigst for å påvirke 

flere til å reise mer bærekraftig.   

På spørsmål om hva som oppleves som utfordrende med å bruke sykkel, uttrykte 53% at 

mangel på sykkelvei/felt og en opplevelse av utrygghet ved å sykle i veibanen bidrar til dette. 

18% mente at lite plass til matvarer fra butikken bidrar til å skape utfordringer ved sykling. 

16% fortalte at dårlig vedlikehold av sykkelvei/felt skaper utfordringer ved sykling. Det ble 

også gitt uttrykk for at oppoverbakke eller lang distanse kunne bidra til å gjøre sykling 

utfordrende som transportmiddel. Kun 14% uttrykte at de ikke opplevde noen form for 

utfordring knyttet til sykling. Noen respondenter uttrykte at de ikke hadde sykkel, eller at det 

kunne være vanskelig å finne sykkelparkering.     

 

 

Resultatene knyttet til hvordan kommunen kan tilrettelegge for sykling, kom det frem at 

75% ønsket bedre sykkelveier.  22% trakk også fram viktighet av at kommunen bør satse på 

sykkelparkeringer. I tillegg viser resultatene at respondentene ønsker mer tilrettelegging i 

form av utlån av utstyr, sykkelkurs til barn og voksne, og fortsatt drift av elsykkelbiblioteket.  
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På spørsmålet om hva innbyggerne er villig til å gjøre for å reise mer klimavennlig i 

hverdagen, viser resultatene at 48% er villig til å sykle eller gå mer til trening og aktiviteter. 

46% svarer også at de er villige til å sykle eller gå mer til skole eller jobb. Samtidig kom det 

frem at 42% var villig til å bytte til en nullutslippsbil i fremtiden. Andre respondenter var mer 

villig til å ta buss eller samkjøre oftere.  
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3.4.2 Forbruk 

Under temaet forbruk var hensikten å undersøke hvordan respondentene kan redusere sitt 

forbruk av plast, utslipp fra reiser og matsvinn.  Her svarte 75% av respondentene at de kan 

redusere sitt forbruk av plast ved å bruke handlenett i butikken. Videre svarte 50% at de kan 

kjøpe færre plastprodukter, og 42% mente at de ikke ville kjøpe matprodukter som er pakket i 

plast. Det kom også frem at 48% tok i bruk matboks framfor plastpose for å redusere plast, og 

46% ønsket å oppfordre butikker til å velge mindre plastemballasje til produktene sine.  

 

 

 

Respondentene ble også stilt spørsmål om hva de er villig til å gjøre for å redusere utslipp fra 

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

forslag inkluderte å reise mindre med fly både i Norge og utlandet, reise mer kollektivt eller 

samkjøre. Å sykle eller gå mer i nærmiljøet hadde klart størst oppslutning på spørsmål om hva 

en er villig til å gjøre for å redusere utslipp fra reiser. 
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På spørsmål om hva de er villige til å gjøre for å redusere matsvinn, svarte 83% at vil passe på 

å spise opp maten de kjøper. 80% svarte at de vil sette av matrester i kjøleskapet for å spise 

det ved en senere anledning. 72% trakk fram det å ikke kjøpe for mye mat samt være bevisst 

på å spise opp matvarer som er nær utløpsdato.  64% svarte at de vil redusere matsvinn ved å 

lukte og smake på mat som har utløpt før de kaster maten. 34% svarer at de reduserer 

matsvinn ved å forsyne seg flere ganger fremfor spise en stor porsjon. 
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I tillegg viser resultatene av undersøkelsen at 67% av respondentene var villige til å kjøpe 

færre ting for å redusere forbruket. 66% svarer også at de er mer villige til å kjøpe og selge 

brukt framfor nytt.  

 

 

 

3.4.3 Reparasjon og gjenbruk 

Under temaet reparasjon og gjenbruk, ønsket kommunen få vite mer om hvilke produkter som 

respondentene reparerer selv eller får reparert. Samtidig få kunnskap om hvilke produkter som 

oftest blir kjøpt eller solgt brukt.  Her viser resultatene fra undersøkelsen at klær og sykkel 

oftest er produkter som respondentene mener de reparer selv eller får reparert.  Deretter 

kommer produkter som bil og møbler.  
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Funn fra undersøkelsen viser at møbler og bil også er produkter som ofte blir kjøpt eller solgt 

brukt.  
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72% av respondentene svarer også at de er villige til å reparere og gjenbruke ting oftere 

dersom det hadde vært billigere. 47% svarer derimot at de ønsker mer informasjon om hvor 

de kan reparere produktene sine, og 29% ønsker opplæring for å reparere produkter selv.  

 

 

På spørsmål omkring hva som skal til for at respondentene skal kjøpe eller selge produkter 

brukt oftere, svarer 67% at det er behov for en lett tilgjengelig gjenbruksstasjon. 44% ønsker 

mer bruktbutikker, og 42% svarer at de ønsker en bedre oversikt over loppemarkeder i form 

av en nettside.  
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3.4.4 Kildesortering 

Under temaet kildesortering, ønsket kommunen å få vite mer om respondentenes holdning til 

kildesortering. Her ble respondentene spurt om: hva de gjør med gamle batterier, lyspærer og 

elavfall og spesialavfall. 65% av respondentene svarer at de leverer gamle batterier, lyspærer 

og elavfall til gjenvinningsstasjon, mens 64% svarer at leverer dette til butikken.  
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Når det gjelder spesialavfall, svarer 86% av respondentene at de leverer spesialavfall inn til 

gjenvinningsstasjon.  
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Respondentene ble også spurt om hva som skal til for at de skal bli flinkere til å kildesortere. 

Her svarte 67% at de ønsket utvidede åpningstider på gjenvinningsstasjon, mens 64% svarte 

at det var behov for lokale innsamlingsstasjoner nærmere der folk bor med faste tidspunkter. 

52% svarte at de ønsket tilbud om transporttilbud for å kildesortere avfall.   

 

 

3.4.5 Naturmangfold/fremmede arter 

Under temaet naturmangfold/fremmede arter, ønsket kommunen å vite mer hva respondentene 

gjør med hageavfall og fremmede arter. Resultatene fra undersøkelsen viser at 46% av 

respondentene velger å kompostere hageavfall i hagen, mens 25% velger å levere hageavfall 

til gjenvinningsstasjon.  
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Respondenter som hadde svart at de kastet hageavfall i naturen, fikk et oppfølgingsspørsmål 

om hvorfor de gjorde dette. Her svarte 50% at det var lettvint å kaste i naturen, mens 45% 

svarer at de ikke visste at det var ulovlig og at det er et problem. Mangel på kunnskap om 

fremmede arter og problemene det fører med seg dukker også opp som svar fra respondentene 

som har svart “annet”.  
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Respondentene ble også stilt spørsmål om hva som skal til for å ikke kaste hageavfall i 

naturen, eller ha fremmede arter i hagen. Her svarer 62% at de ønsker muligheter for å kaste 

hageavfall i nærmiljøet på en trygg måte. 57% svarer at de ønsker mer informasjon om hva 

som er fremmede arter, og hvilke problemer de fører med seg. I tillegg svarer 45% at de 

ønsker bedre tilrettelegging på gjenvinningsstasjon i form av bedre åpningstider.  

 

 

Mangel på informasjon om hva fremmede arter er kan også sees i svar på spørsmålet om 

respondentene velger å plukke ut fremmede arter fra hagen. 37% av respondentene mener de 

ikke kjenner til hva en fremmed art er eller hvilke problemer det fører med seg. 33% svarer at 

de ikke plukker ut fremmede arter, mens 30% svarer at de gjør det.  
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På spørsmål omkring hvor villig respondentene hadde vært til å delta i en dugnad mot 

fremmede arter, svarer flere at de er villige til å delta.  

 

3.4.6 Friluftsliv 

I temaet friluftsliv, ønsket kommunen å få vite mer om hvor ofte respondentene går eller 

sykler på tur i naturen. Samtidig ønsket vi å innhente kunnskap om hvilke områder som 

respondentene bruker for å gå på tur, sykle eller annet friluftsliv.  Her viser resultatene fra 

undersøkelsen at 64% går eller sykler på tur i naturen hver uke. 17% svarer at de går eller 

sykler på tur i naturen 2-3 ganger i måneden.  
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Det er verdt å merke seg at 72% av respondentene svarer også at de foretrekker mindre 

turområder for å gå, sykle eller drive med friluftsliv og 41% svarer at de tar i bruk 

nærområder nær Hønefoss sentrum, som for eksempel Petersøya. 37% svarer at de oftest 

bruker Ringkollen/Krokskogen/Nordmarka, 13% nevner Holleia og 10% Vikerfjell. 
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3.5 Friluftslivets ferdselsårer  

I 2020 ble det også gjennomført en digital undersøkelse om friluftslivets ferdselsårer. Denne 

undersøkelsen ble utført for å få kunnskap og oversikt over ferdselsårene i kommunen. 

Gjennom denne undersøkelsen fikk innbyggerne mulighet til å tegne direkte inn i et digitalt 

kart for å synliggjøre sine turområder. Samtidig stemme og kommentere over hverandres 

forslag anonymt. På denne måten fikk administrasjonen og innbyggerne mulighet til å ha 

direkte tilgang til dataene samtidig.  

 

3.6 Gang- og sykkel  

Det har også blitt foretatt en undersøkelse om gang- og sykkelveinettet i Ringerike hvor 

innbyggerne har hatt mulighet til å stemme på nye gang- og sykkelveier som kommunen har 

foreslått. I denne medvirkningsundersøkelsen ønsket vi å få innbyggernes forslag til nye gang- 

og sykkelveger, og hvilke gang- og sykkelveger innbyggerne ville brukt mest dersom de ble 

bygd eller utbedret. Samtidig har innbyggerne gjennom denne undersøkelsen fått mulighet til 

å markere problempunkter for gående og syklende. Her har innbyggerne rapportert om flere 

skumle kryss og områder med manglende fotgjengerfelt eller lenker. Alle innspillene ble 

publisert anonymt i kartløsningen, slik at andre kunne kommentere og stemme på disse 

innspillene.  

 

Totalt kom det inn 178 innspill fra innbyggerne i medvirkningen fra totalt 65 personer. 

Administrasjonen i kommunen har kommet med 38 forslag til nye tiltak. Man finner en 

komplett liste over alle innspill og forslag til tiltak bakerst i rapporten fordelt på de som har 

fått stemmer, og de som ikke har fått stemmer. Det er laget en rangeringsliste fra 1. til 10. 

plass, og fra 11. til 30. plass av de som har fått flest stemmer.  

Det er kommet inn totalt 6 254 stemmer til sammen på innspillene. Av disse har 6 203 vært 

positive stemmer med «tommel opp». Det er totalt 656 personer som har stemt på de 

forskjellige innspillene. 

Det er utarbeidet en egen rapport fra denne undersøkelsen, den kan leses her: 

https://www.citichat.no/ 

https://www.citichat.no/



