
Næringsutvikling; Hva skjer og hvor har vi bevegelse?

Formannskapets strategisamling 10. juni 2021



Del 1

13.05 – 13.20 

 Proaktiv arealforvaltning og Kommunedelplan for 
masseforvaltning
 Rådgiver næring- og eiendomsutvikling Åshild Lie

 Rådgiver og geolog Hanne C.R. Wilhelmsen

13.25 – 13.40 

 Vow v/business developer Johan Myhren

13.45 – 14.00

 Ringerikskraft v/markedssjef, datasenter og energikrevende industri Pelle 
Gangeskar

14.00 – 14.20 Åpent for spørsmål



Del 2

14.25 – 14.40 

 Luna, Arena for næringsutvikling og vekst

 v/Campuskontakt Steinar Aasnæss

14.40 – 14.55

 Invest i Ringerike og Ringerike Næringsfond AS 

 v/Daglig leder Ringerike Næringsforening Terje Dahlen

14.55 – 15.00

 Prosjekt «Framover sammen» og regionalt næringsarbeid

 V/Næringssjef Harriet Slaaen



Proaktiv arealforvaltning 

Åshild Lie, rådgiver næring- og eiendomsutvikling



Innfri tiltak i Næringsplan 2-1



Fleksible reguleringsplaner 

• Næringsteamet

• En kontaktperson i kommunen med 

ansvar for næringsutvikling og 

arealplaner

• Kontinuitet 

• Tilgjengelighet 

• Proaktiv arealforvaltning, ferdig 

regulerte arealer klare til bygging 



Gruppere næringer

• Definere parker etter bruk, 

transportbehov, plassering etc. 

• Næring (lett industri, storhandel, kontor)

• Eksempel: Hvervenmoen

• Industri (fabrikker, lager og logistikk)

• Eksempel: Follummoen

• Teknologi

• Eksempel: Eggemoen 

• Nye kontorarbeidsplasser til 

Hønefoss sentrum og tettsteder



Fleksible reguleringsplaner 

• Flateregulert (store områder) 

• Blandingsformål 

• Kan tilpasses aktører i ulik skala, 

store og små 

• Lav reguleringsrisiko

• Rett på byggesak

• Fjerner usikkerhet, og gjør 

områdene attraktive

• Høye bygg 20-30 m

• 50 % BYA 



Eksempel – fleksibel plan

Eksempelvis
367 Eggemoen Aviation & Technology park
BKB6 industri/kontor - 359,3 daa
50 % BYA (kan bygge 175 daa netto , minus parkering)



29 industribygg a 6000 m2



Eller et datasenter eller en batterifabrikk på 175 000 m2. 



Sett i sammenheng 

• .. Panasonic, Equinor og Hydro (Joint Battery initative) hadde 

krav om tomt på 400 daa, + utvidelse på ca 1000 daa, med 

mulighet for bygningsmasse på 200 000 m2.

• (en eneboligtomt er i underkant av 1 daa) 



PLANER I PROSESS

Hva jobber vi med nå?



Oversikt (kart) pågående planprosesser

Eggemoen vest

Hvervenmoen

Follummoen

Hensmoen nord



Hensmoen nord

• Utvidelse av området

• Spenncon og rail

• Pågående planprosess 

• Helt i oppstarten

• Industri og svillegjennvinning

• Potensiale i kommuneplanen



Hvervenmoen

• Oppdatering av eksisterende 

plan

• Fra områderegulering til 

detaljregulering 

• Økt andel handel, bytter ut 

kontor

• Pågående planprosess

• Høring planprogram

• Helhetlig plan, for hele området

• Trafikkløsning 



Eggemoen vest

• Stor fleksibel plan 

• Industri, lager og logistikk 

• Avventer førstegangsbehandling 

• Satt på vent etter vedtak i mai

• Kommunen i prosess med 

forslagstiller om videre løp, etter 

vedtak i Strategi og plan 19. mai



Follummoen

• Kraftkrevende industri

• Bygger nå på gammal plan 

• Colonor

• Innsigelse fra SVV vedr. kryss på E16



Kommunedelplan for masseforvaltning

Hanne C. R. Wilhelmsen, rådgiver og geolog strategi- og utviklingsavdelingen



Kommunedelplan for masseforvaltning – fremdriftsplan



Oversikt over innspilte arealer 

• Utfordring: 

Forskjellig 

kunnskapsgrunnlag 

for de ulike 

arealinnspillene.



Kartbasert oversikt over masser – under utvikling



Avslutning og takk!

Takk for oss!

Åshild Lie

ashild.lie@ringerike.kommune.no

Hanne Christine Rolstad Wilhelmsen

Hanne.Christine.Rolstad.Wilhelmsen@ringerike.kommune.no

mailto:ashild.lie@ringerike.kommune.no
mailto:Hanne.Christine.Rolstad.Wilhelmsen@ringerike.kommune.no
































Ringerike Kommune
Juni 2021

Pelle Gangeskar

CMO Power Intensive Industries



Vi er der kundene er!

400 ansatte i konsernet

140 ansatte i Hønefoss

260 ansatte på resten av Østlandet

Sikre og styrke effektivitet, bærekraft 
lokal tilstedeværelse gjennom samarbeid 
til nytte for kunder, eiere, ansatte og 
forsyningssikkerheten
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Datasenter – Status etableringer og ringvirkninger



Europas beste lokasjon for datasenter og annen kraftkrevende industri
• 350 direkte arbeidsplasser

• 350 arbeidsplasser i leverandørindustrien

• 70 årsverk i Ringerikskraft 

Nett

• Proaktiv, rask og 

fleksibel 

nettleverandør

• Økt innmating fra 

sentralnettet

Tjenestesalg

• Bygging av 

forsyningsanlegg

• Drift av 

forsyningsanlegg

• Drift av eiendom

• Gjenbruk av energi

• Fiber 

• Nye forretnings-

modeller

Salg og Marked

• Internasjonalt

• Datasenter

• Øvrig kraftkrevende

Kompetanse

• Videregående

• Universitet

• Leverandørindustri

Infrastruktur

• Tomter

• Bygninger

• Strømforsyning

• Fiber

• Reguleringer

• Teknisk 

infrastruktur

Omdømme

• Nasjonalt

• Lokalt

• Bransjer

Rammevilkår

• Nasjonalt

• Lokalt

• Bransjer

Strategi 2025



Historie datasenter

Plan 424 / 
OSLO 
DCLO

Kryptovault

• Follum

• Datadrift

Ringerikskraft

• Overtatt etter RU

• Ny strategi

Produktutvkling

• Strøm

• Land

• Fiber

• Smart energibruk

Materialisering

• Digiplex

• Aquila

• Statkraft

• m.m

Første kundebesøk

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Norges største datasenterklynge – og vi er fortsatt i startgropen



Økonomi
• Nettleie – Redusert kostnad alle kunder 20 MNOK per år

• Bygging av anlegg

• Salg av energi – Kraftriket 

• Back-up leveranser 

• Energigjenvinning 

• Nærvarme og nye områder

• Drift av relevant infrastruktur



Tilrettelegging og samhandling

• Plankartet viser mulighetene

• Hva er vi best på i Norge og i verden
• Naturgitt – Kulturelt – Økonomisk

• Ringerike som vertskap for internasjonale kunder



Fremtidens industri

• Varmegjenvinning

• Økonomisk insentiv til å ta del i 
sirkulærøkonomien

Frem til 2025 skal vi være 

nyskapende på energigjenvinning 

Best i praktisk gjenbruk!



Erfaringer så langt, innspill til kommunen

• Ting tar tid!

• Mot, standhaftighet og høyt trykk må til for å lykkes!

• Det er lov å gjøre feil!

• God alene, best sammen!



Pelle Gangeskar 

+47 91 11 36 36

pelle.gangeskar@ringerikskraft.no



Del 1

Spørsmål?



Steinar Aasnæss
USN, Campus Ringerike  

Luna Arena for næringsutvikling og vekst

Strategikonferanse, formannskapet i Ringerike kommune 
Klækken Hotell  
10. Juni 2021



Luna; Navet i et økosystem for næringsutvikling og vekst



Kraftsamling for å realisere målene i Næringspolitisk 
strategi  (NPS)

2 -1 

- Ukentlig samarbeidsmøter som samler 15 - 20 
personer 

- Arbeidsted for 6 – 8 personer 

- Avtale mellom USN og Ringerike kommune 

- Alle aktører i økosystemet er velkommen til å bli en 
del av arenaen og tilre avtalen 

- Inkluderer hele Ringeriksregionen

- Jobber med å rekruttere en leder 





Eksempler på aktiviteter knyttet til Luna pr. dato:

• Videreutvikling av NPS 

• Etablererveiledning 

• Informasjonsutveksling 

• Samarbeid i felles prosjekter 

• Etablering av Næringsfond Ringerike 

• Etablering av Invest in Ringerike

• Omdømme og merkevarestrategi for Ringeriksregionen 

• Klyngeprosjekt 

• Framover sammen

Prosjekt «Organisere og styrke  

næringsutviklingen i Ringeriksregionen» 

• Etablering av en studentinkubator 

• Vekstbarometeret 

Mål om å operasjonalisere alle strategien i NPS 



www.luna-ringerike.no



- av næringslivet – for næringslivet   

Ringerike kommune
Formannskapet

10. juni 2021



- av næringslivet – for næringslivet   

• Vi er interesseorganisasjoner av og for 
næringslivet i Ringeriksregionen, basert på 
medlemskap og allianser med andre aktører –
private og offentlige

RNF - En tydelig stemme for næringslivet



- av næringslivet – for næringslivet   

Satsingsområder - RNF

Invest In Ringerike 

Næringspolitikk og samferdsel

Attraktive  og bærekraftige by- og 
sentrumsløsninger for næring og handel

Plattform for offensivt samarbeid til næringslivets fremme i Ringeriksregionen

Nettverk

Kompetanse

Medlemsservice

Aktivt omdømmearbeid

RNF



- av næringslivet – for næringslivet   

Eggemoen Aviation & 
Technology Park, Eggemoen 

Vest og Bergermoen

Hensmoen Industri og 
næringspark

Treklyngen

Follummoen/Kihlemoen

Hønefoss Intercity

Prestmoen Næringspark

Helgelandsmoen 
Næringspark

Hvervenmoen Næringspark

En rekke nærings- og 
industriparker med 
komplementerende 
profiler danner grunnlag 
for satsingen.

Mellom 8– 9000 mål 
næringsarealer 
tilgjengelig for utvikling 
er unikt - og gir et svært 
godt grunnlag for felles 
satsing på utvikling.

I tillegg flere andre 
områder som kan være 
aktuelle etterhvert.



- av næringslivet – for næringslivet   

Sysselsettingstetthet - Intercity



- av næringslivet – for næringslivet   

Invest in Ringerike

• Selge og markedsføre Norges mest spennende vekstregion

• Samle regionens utviklingsportefølje i en felles løsning – og jobbe 
systematisk over tid med vekst i eksisterende bedrifter og 
nyetableringer

• Samordne aktiviteter som bygger opp under en offensiv vekststrategi 
for næringslivet i Ringeriksregionen

• Videreutvikle næringspolitisk strategi – og samarbeid med øvrige 
utviklingsaktører –på næringslivets egne premisser



- av næringslivet – for næringslivet   

Invest In Ringerike

Etablererveiledning

Inkubator

Næringsfond

Invest In Ringerike

Investorer

Innovasjon 
Norge m.fl

Viken

Partnere:
- Sparebankstiftelsen
- Bankene
- Industriparkene
- Næringsparkene
- Øvrige sentrale utv.aktører

Ramme
- Næringsutviklere med 

industriell kompetanse og 
utviklingskompetanse

- 2,0 – 2,5 mill årlig



- av næringslivet – for næringslivet   

• Prosjektleder/næringsutvikler med rett kompetanse ansettes i RNF i 2. halvår 2021

• Et samarbeid med Ringerike Næringsfond gir ytterligere en 50% ressurs inn i arbeidet

• Felles strategi legges – møte berammes 14. juni - Styringsgruppe utgått fra initiativtakerne 
etableres

• Etablering og drift av digitale verktøy og offensivt omdømme og kommunikasjonsarbeid 
integreres og driftes av RNF

Organisering

Eggemoen 
Aviation & 
Technology park



- av næringslivet – for næringslivet   

Historien

• Budskapet er tydelig; Norges mest spennende vekstregion de neste 10 årene

• Vi skal øke kompetanse og forståelse for hva som må til for en offensiv 
utviklingsstrategi for regionen – med arbeidsplasser og næringsliv i fokus

• Vi skal etablere og drifte kommunikasjonskanaler som fremmer regionens 
næringsliv og utviklingsmuligheter

• Vi skal i samarbeid med øvrige utviklingsaktører i Ringeriksregionen være 
representert på aktuelle arenaer for å fremme regionens muligheter og potensial.



- av næringslivet – for næringslivet   

Ringerike Næringsfond

• Et godt og positivt verktøy som skiller seg fra mange andre – det er 
bra!

• Sees i sammenheng med øvrige virkemidler – og fyller de ut

• Vil naturlig samarbeide tett med både Invest In Ringerike og PAN 
Innovasjon

• 50% stilling som daglig leder – RNF stiller med 50% i tillegg.



«Framover sammen»

Regionalt prosjekt «Organisere og styrke 
næringsutviklingen i nye Ringeriksregionen»

Leder av regionalt næringsteam, Harriet Slaaen, 
10.06.2021 





Hva skal vi, hvem og hvordan?



Finansiering 



Avslutning og takk!
Takker alle som har bidratt i presentasjonen og 

ønsker formannskapet lykke til videre med 

strategisamlingen!


