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FORORD
Samferdselsdepartementet har bedt Bane NOR og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging
av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret – Hønefoss. Samferdselsdepartementet har
gitt premisser for planarbeidet.
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss skal gjennomføres som et felles prosjekt med
samordnet planlegging gjennom felles reguleringsplan. Planprosessen skal gjennomføres som statlig
reguleringsplan og faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Bane NOR er tiltakshaver og leder fellesprosjektet på vegne av Statens vegvesen og Bane NOR.
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet har som statlig planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. Tiltakshaver har utarbeidet et program for
planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastatt av Kommunal og
moderniseringsdepartementet 04.09.2017 etter offentlig ettersyn i perioden10.11.2016 til 10.01.2017.
I planprogrammet fremkommer forutsetningene for tiltaket og utredningsbehovet for videre
planlegging. Plan- og utredningsmaterialet omfatter reguleringsplan med underlagsdokumentasjon.
Samtlige plandokumenter skal være gjenstand for offentlig ettersyn og høring. Det er utarbeidet egne
rapporter for de viktigste utredningstemaene.
Bygging av ny E16 på strekningen mellom Skaret til Høgkastet (sør for Sundvollen) planlegges og
gjennomføres som et eget vegprosjekt lagt under Statens vegvesen. Planprosessen gjennomføres
som kommunal reguleringsplan i Hole kommune og er derfor ikke omtalt i foreliggende rapport. For
omtale av konsekvenser for miljø og samfunn for bygging av firefelts motorveg mellom Skaret og
Høgkastet, vises det til planbeskrivelsen for E16 på denne strekningen.
Konsulentgruppen NAA, som er et samarbeid mellom firmaene Norconsult AS, Dr.Ing.A.Aas-Jakobsen
AS og Asplan Viak AS, bistår Statens vegvesen og Bane NOR i utarbeidelsen av reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss.
Foreliggende rapport omhandler tema lokal og regional utvikling. Rapporten presenterer foreliggende
kunnskap om viktige områder for lokal utvikling, og hvordan tiltaket vil kunne påvirke forholdene for
lokal utvikling i utredningsområdet.

Sandvika, 09.02.2018
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SAMMENDRAG
Formålet med utredningen
Samfunnsmålet for InterCity-utbyggingen er å utvikle et miljøvennlig transportsystem av høy kvalitet
som knytter sammen bo- og arbeidsområder i Osloregionen.
Utvikling av kompakte byer og tettsteder i Osloregionen som gir grunnlag for redusert transportbehov
og økt potensial for kollektivtransport mellom hovedstadsområdet og byer og tettsteder i InterCitykorridorene, er essensielt for å oppnå samfunnsmålet. Dette vil også bidra til å avlaste Oslo.
Etablering av Ringeriksbanen med jernbanestasjoner i Hønefoss og Sundvollen og firefelts E16 med
nye kryssløsninger, kan få stor betydning for lokal utvikling i Ringerike og Hole kommuner.
Bane NOR og Statens vegvesen bidrar med infrastruktur som kan gi store muligheter i Hole og
Ringerike, men det er opp til kommunene å følge opp med en arealutvikling som kan støtte opp om
den statlige investeringen.
Utredning av lokale virkninger handler om å synliggjøre muligheter og utfordringer for utvikling på
Sundvollen og i Hønefoss som følge av Ringeriksbanen og ny E16.
Ringeriksregionen
Ringeriksbanen og ny E16 vil i første rekke påvirke dagens og fremtidig befolkning og næringsliv i
Ringeriksregionen. Ringeriksregionen består av kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, hvor
Hønefoss er byen.
Bosatte i Hønefoss og omegn, herunder Jevnaker, vil være potensielle brukere av ny Hønefoss
stasjon, mens det primært er bosatte i Hole som vil kunne benytte den nye stasjonen på Sundvollen.
Per 2017 bor det drøyt 20 000 innenfor 10 min. med bil fra Hønefoss stasjon, og 5 000 innenfor 10
min. med bil fra Sundvollen stasjon. Primærmarkedet for de to jernbanestasjonene utgjør således i
størrelsesorden 20-30 000 bosatte for Hønefoss og 5-7 000 for Sundvollen i dag.

Befolkning i avstand langs vei, allokert til nærmeste stasjon
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Arbeidsplasser og pendling
Begge kommunene har netto utpendling. Ringerike har et relativt sammensatt næringsliv hvor det ikke
er noen næringsgrupper som skiller seg nevneverdig ut med hensyn til netto utpendling. Hole har
generelt få arbeidsplasser, og spesielt innenfor kategoriene diverse private kontorbaserte næringer og
handel, servering, transport og lager samt offentlig administrasjon. Ringeriksbanen gir potensial for
næringsetablering i Hønefoss som kan bidra til å redusere noe av utpendlingen, samt legge til rette for
motstrømsreiser (innpendling).

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport lokal og regional utvikling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

6 av 95
FRE-00-A-26250
02A
09.02.2018

Det er mindre potensial for større ny næringsetablering som følge av stasjon på Sundvollen, med
mulig unntak for event- og konferansemarkedet med utgangspunkt i Sundvollen hotell. I den grad
befolkningsveksten blir vesentlig større enn vekst i arbeidsplasser, vil det bidra til å øke utpendlingen
fra Hole.
Befolkningsvekst
Etablering av Ringeriksbanen med jernbanestasjoner i Hønefoss og Sundvollen vil sannsynligvis bidra
til en betydelig økning i befolkningsmengden i de to kommunene. Veksten forventes å bli vesentlig
høyere enn foreliggende befolkningsframskrivinger fra SSB, som gir en vekst på i overkant av 5 000
for Ringerike og 3 000 for Hole frem mot 2040.
Prognoser utarbeidet i forbindelse med beslutningsgrunnlaget for Ringeriksbanen i 2015, viser
mulighet for en befolkningsvekst på opp mot 10 - 20 000 for Ringerike og 4 700 - 7 700 for Hole frem
mot 2043, avhengig av om en legger til grunn lav eller høy effekt av InterCity-utbyggingen.
Boligbyggebehov og planreserve
Dersom disse vekstprognosene slår til, må det planlegges for å huse 400-775 nye bosatte i Ringerike
og 175-280 i Hole hvert år frem mot 2043. En så stor vekst medfører behov for en kraftig økning i
boligbyggingen i de to kommunene i forhold til tidligere praksis. Fremtidig årlig boligbyggebehov i
Ringerike kommune vil da ligge på i størrelsesorden 175-370, mens det i de senere år har blitt bygget
i snitt 90 boliger pr. år. Tilsvarende vil det for Hole bli et boligbyggebehov på i størrelsesorden 80-130
boliger pr. år, mens det i de senere år har blitt bygget i snitt 30. De to kommunene må således i tiden
fremover planlegge for, og bygge nærmere tre ganger så mange boliger pr. år i som i dag.
Planreserven i de to kommunene dekker på langt nær byggebehovet. Flere av de planlagte
utbyggingsområdene i de to kommunene vil også i liten grad bygge opp om jernbanestasjonene
grunnet lite sentral lokalisering. Etablering av Ringeriksbanen og ny E16 vil derfor øke etterspørselen
og press på arealer i de to kommunene. Potensial for lokal utvikling og vekst vil være avhengig av
lokalisering og attraktiviteten til både fortettingsprosjekter og nye utbyggingsområder. Konsekvenser
for natur, miljø og samfunn vil da være tema som behandles i den lokale arealplanleggingen i den
enkelte kommune.
Høy befolkningsvekst som følge av InterCity-utbyggingen medfører også behov for betydelige
investeringer til barnehager, skoler, sykehjem, infrastruktur, med mer i de to kommunen, i tillegg til at
det vil bli behov for å legge til rette arealer til blant annet handel, service, og andre private tjenester.
Mobilitet
Parkeringsdekningen ved jernbanestasjonene gir føringer for hvordan reisemiddelbruken til de nye
knutepunktene kan bli.
Det er planlagt 200 p-plasser ved Hønefoss stasjon. Med anslagsvis 2000 reisende pr. dag i 2043, må
60-70 % av de reisende ankomme Hønefoss stasjon til fots, på sykkel eller med kollektivtransport.
Potensialet for kollektivtransport på reiser til Hønefoss stasjon vurderes som beskjedent, blant annet
som følge av et bosetningsmønster som er vanskelig å betjene effektivt med kollektivtransport, samt
mulighet for relativt korte avstander dersom det legges til rette for høyere arealutnyttelse i byområdet
og flere gang/sykkelbruer over elvene. I dag bor bare 10 % av passasjerpotensialet i gangavstand,
mens 20 % bor i sykkelavstand. Men det er et stort potensial for at mange passasjerer kan bo i gangsykkelavstand til Hønefoss stasjon i fremtiden.
Det er planlagt 300 p-plasser ved Sundvollen stasjon. Med anslagsvis 1200 reisende pr. dag i 2043,
må 45-65 % av de reisende ankomme Sundvollen stasjon til fots, på sykkel eller med
kollektivtransport. Kollektivtansportpotensialet for tilbringertransport vurderes som beskjedent grunnet
et bosetningsmønster som er svært vanskelig å betjene effektivt med kollektivtransport. Det må legges
til rette for at så mange som mulig av passasjerene kan gå eller sykle til stasjonen skal den fungere
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som planlagt. I dag bor bare 5 % av passasjerpotensialet i gangavstand, mens 15 % bor i
sykkelavstand.
Det er i dag vesentlig høyere bilbruk i Ringeriksregionen enn i sammenlignbare byer og tettsteder, og
tilsvarende lavere andel som går eller sykler. Det er behov for store endringer i reisevaner og
transportmiddelbruk i Ringerike og Hole, i tillegg til at det må legges til rette for økt boligutbygging i
gang- eller sykkelavstand til de to stasjonene, skal Ringeriksbanen kunne fungere slik det er planlagt.
Dersom kommunene lykkes med å legge til rette for at så mange som mulig kan bo i gang- eller
sykkelavstand til stasjonene, kan det anslås følgende reisemiddelfordeling til stasjonen:
Reisemåte

Hønefoss

Sundvollen

Gange

50 %

40 %

Sykkel

20 %

20 %

Kollektiv (buss)

10 %

5%

Bil

15 %

30 %

Kiss-and-ride

5%

5%

100 %

100 %

Sum
Lokale virkninger av ny E16

Det er foreslått tre kryss på ny E16 gjennom Ringerike kommune. De tre kryssene sammenfaller i stor
grad med eksisterende kryss, og har derfor begrensede lokale virkninger innenfor dagens
plansituasjon. Ny E16 vil derimot gi økt regional tilgjengelighet, og det kan således oppstå et
utbyggingspress i tilknytning til disse kryssområdene. Det må føres en aktiv arealpolitikk for å motvirke
at det etableres handel og næring i tilknytning til disse kryssene, da en slik utvikling sannsynligvis vil
gå på bekostning av de etablerte handels- og næringsområder i kommunen, som Hønefoss sentrum,
Hvervenmoen og Helgelandsmoen næringspark. En slik utvikling vil i tillegg føre til byspredning, og
legge til rette for en mer bilbasert handelsstruktur i regionen.
Grunnet omlegging av E16 forbi Hvervenmoen kan fv. 35 Askveien bli en foretrukket atkomstvei til
Hønefoss sentrum. Det er ikke ønskelig med gjennomfartstrafikk på fv. 35 Askveien, og dersom
trafikken øker som konsekvens av nytt kryss på E16 bør det iverksettes trafikkreduserende tiltak på
strekningen, slik at trafikken inn mot Hønefoss fortsetter å gå langs fv. 35 Osloveien som i dag.
Det er foreslått to kryss på ny E16 gjennom Hole kommune – Helgelandsmoen og Elstangen. Direkte
tilknytning til overordnet vegnett vil være en fordel, men ingen betingelse, for vekst i
næringsvirksomheten på Helgelandsmoen. Et kryss vil trolig utløse ønske om ytterligere vekst til boligeller næringsformål ut over de arealene som er planavklart til slike formål. Dette kan utløse flere
konflikter og interessemotsetninger som må avklares på et kommuneplannivå. Vernehensyn er ett
moment, konkurransesituasjonen mellom sentrene i kommunen og i regionen er et annet moment.
Krysset som er planlagt i tilknytning til boligområdene på Elstangen vil også betjene Sundvollen, og vil
være viktig for Sundvollen utviklingsområde og som påkoblingspunkt for trafikk til og fra Vik. Her er
tilgjengelig utbyggingsareal relativt lite. For å unngå konkurranse med dagens sentrum, og eventuell
utvikling av Sundvollen som nytt sentrumsområde, anbefales det å ikke åpne for detaljvarehandel i
tilknytning til kryssene på ny E16 gjennom Hole kommune.
Redusert trafikk gjennom Sundvollen gir både muligheter for byutvikling gjennom fortetting og
transformasjon i eksisterende senterområde, og å knytte dagens bebyggelse opp mot den nye
stasjonen og den planlagte utfyllingen i Tyrifjorden. Trafikkreduksjonen og omklassifiseringen av
eksisterende E16 gir også mulighet for å utvikle arealene som ligger mellom eksisterende Vik sentrum
og E16, samt å knytte sammen Vik og boligområdet på Steinsåsen. Samtidig kan man bygge ned de
store kryssområdene i tilknytning til vegen. Dette frigjør arealer til utbyggingsformål, og vil være positiv
for lokal utvikling.
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Lokale virkninger av Ringeriksbanen
Det er gjort en overordnet vurdering av fortettings- og transformasjonspotensialet ved de to
stasjonsområdene med utgangspunkt i dagens områdeutnyttelse innenfor drøyt 1 km fra de planlagte
stasjonsinngangene, sett opp mot sammenlignbare områder andre steder på Østlandet i
pendlingsavstand til Oslo.
Til sammen gir denne overordnede vurderingen av fortettings- og transformasjonspotensialet i
Hønefoss potensielt 9 - 10 000 nye bosatte med gangavstand til Hønefoss stasjon. Dette vil i så fall gi
opp imot en tredobling av antall bosatte innenfor dette området i forhold til i dag. Her vil det også være
mulighet for en del næringsarealer tilrettelagt for kontorbaserte virksomheter og handel.
Tilsvarende er det funnet potensial for 7 - 8 000 nye bosatte med gangavstand til Sundvollen stasjon,
ved utbygging i tilknytning til dagens bebyggelse og på utfylt areal i fjorden ved den nye stasjonen.
Dette vil i så fall gi nærmere 9 ganger så mange bosatte innenfor dette området i forhold til dagens
situasjon. Selv med en høy tetthet, og et høykvalitetskollektivtilbud i umiddelbar nærhet, vil et tettsted
på under 10 000 i mange tilfeller ikke ha den befolkningstyngden som trengs for å kunne etablere et
velfungerende handels- og servicetilbud. Kort avstand til store og attraktive handels- og servicetilbud i
Sandvika og Hønefoss vanskeliggjør mulighetene for å etablere konkurransedyktige tilbud i
Sundvollen. Etablering av større handels- og servicetilbud i Sundvollen vil utfordre gjeldende
senterstruktur i kommunen, og det må gjøres en vurdering av om det skal legges til rette for at
Sundvollen på sikt bør bli det nye kommunesenteret i Hole.
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1 INNLEDNING
1.1

Prosjektmål

Ringeriksbanen vil utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringeriksregionen med Hønefoss
nærmere sammen med Oslo og dermed avdempe presset i sentrale strøk. Banestrekningen er på ca.
40 km, og vil inngå i det fremtidige InterCity-tilbudet. Reisetid fra Oslo reduseres med 50 minutter fra
dagens 1 time og 30 minutter til en reisetid på ca. 40 minutter når prosjektet er ferdigstilt. Dette vil
også gi et mer attraktivt tilbud på de lange reisene, da kjøretiden på Bergensbanen forkortes
tilsvarende.
Samfunnsmålene for Ringeriksbanen er:


Utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike nærmere Oslo



Direkte baneforbindelse Ringerike – Oslo skal bidra til å gjøre toget mer attraktivt enn bilbruk



Avkortning av Bergensbanen skal gjøre tog til en mer attraktiv reiseform for de lange
strekninger mellom Østlandet og Vestlandet.

Vegstrekningen E16 fra Høgkastet til Hønefoss er ca. 15 km. Ny veg på denne strekningen er en del
av den samlede utbedringen av E16 fra Sandvika til Hønefoss. E16 Sandvika – Hønefoss er en del av
en nasjonal transportkorridor mellom Østlandet og Vestlandet uavhengig av om man videre vestover
fra Hønefoss kjører rv. 7, rv. 7/rv. 52 eller E16.
Samfunnsmålene for ny E16 er:

1.2



Bedre fremkommelighet og reduserte reisekostnader: et robust vegnett med tilstrekkelig
kapasitet og forutsigbar reisetid vil redusere avstandskostnadene og bedre grunnlaget for
næringsliv og bosetting både i Ringeriksregionen og med hensyn til den nasjonale
transportkorridoren mellom Østlandet og Vestlandet



Bedre trafikksikkerhet: en firefeltsveg med høy sikkerhetsstandard vil bidra til å redusere antall
drepte og hardt skadde i transportsektoren i tråd med nullvisjonen

Lokal utvikling

Samfunnsmålet for hele InterCity-utbyggingen er å utvikle et miljøvennlig transportsystem av høy
kvalitet som knytter sammen bo- og arbeidsområder i Osloregionen.
Utvikling av kompakte byer og tettsteder som gir grunnlag for redusert transportbehov og økt potensial
for kollektivtransport mellom hovedstadsområdet og byer og tettsteder i InterCity-korridorene i
regionen, er essensielt for å oppnå samfunnsmålet, og derigjennom å avlaste Oslo.
Bane NOR og Statens vegvesen bidrar med et infrastrukturtiltak som kan gi store muligheter i Hole og
Ringerike, men det er opp til kommunene å følge opp med en arealutvikling som kan støtte opp om
den statlige investeringen.
Utredning av lokale virkninger handler om å synliggjøre muligheter og utfordringer for utvikling i
Sundvollen og Hønefoss som følge av Ringeriksbanen og ny E16.

1.3

Om temaet regionale virkninger i planprogrammet

Regionale virkninger tas ikke opp på nytt
En av hovedbegrunnelsene for Ringeriksbanen og ny E16 ligger i de regionale virkninger for
arbeidsmarked, sysselsetting og bidrag til avlastning av veksten i sentrale deler av Oslo-området.
Disse forholdene er behandlet i analyser på regionalt nivå i forrige utredningsfase, og ligger som eget
vedlegg til silingsrapporten. Silingsrapporten er kvalitetssikret og analysert gjennom uavhengig
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analyse i Ringeriksbanen: Supplerende analyse av beslutningsgrunnlag, rapport til
Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet fra juni 2015.
Med hensyn til regionale effekter gir ikke reguleringsplanen ny informasjon av betydning. Resultater
fra tidligere utredninger vil derfor kun bli oppsummert i planbeskrivelsen, og ikke utredet på nytt.

1.4

Om temaet lokal utvikling i planprogrammet

Etablering av kryss langs ny E16 og stasjoner for ny jernbane, kan få stor betydning for lokal
samfunnsutvikling i nærområdene i form av endret tilgjengelighet og attraktivitet med betydning for
potensiell arealutvikling og utbyggingsmønster. Den største effekten for lokal utvikling vil komme med
ny jernbanestasjon ved Sundvollen og for Hønefoss by, som får et radikalt forbedret kollektivtilbud inn
mot Oslo og Akershus vest. Arealene ved nye vegkryss kan også bli mer attraktive for etableringer
med press på endret arealbruk.
Følgende tema er vurdert:






1.5

Arealbehov for trafikalt knutepunkt i Hønefoss og Sundvollen
Omfang av arealbeslag for byggeområdene, og eventuelt endret tilgjengelighet
Arealbeslag og konsekvenser ved eventuell utvikling ved nye vegkryss
Knutepunkt- og byutvikling i forbindelse med jernbanestasjonene i Hønefoss og Sundvollen
Tilgjengelighet til jernbanestasjonene for alle transportformer (gange, sykkel, buss og bil)

Metode

Utredningen er basert på metode hentet fra Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen).
Dagens situasjon er beskrevet på basis i diverse statistiske data fra SSB (demografi, næring,
pendling, med mer), og GIS-analyser (befolkningstetthet, tilgjengelighet, med mer).
Gjeldende arealplaner og fagrapporter for by- og knutepunkt for henholdsvis Hønefoss og Sundvollen,
i kombinasjon med alternative framskrivninger for befolkningsvekst er brukt som grunnlag for å
beskrive mulig fremtidig situasjon i de to kommunene. Det er også sett på potensielle
utviklingsmuligheter skissert i parallelloppdrag for Hønefoss og Sundvollen, som ble gjennomført i
henholdsvis 2015 og 2017.
Med utgangspunkt i målene for InterCity-prosjektet er det sett på mulig reisemiddelfordeling til de to
stasjonsområdene, som igjen gir føringer for fremtidig arealutvikling i de to kommunen. Det er videre
sett på mulig arealutvikling som kan bygge opp om de nye jernbanestasjonene, og bidra til å nå
målene for reisemiddelbruk.

1.6

Grunnlagsmateriale








Kommunale arealplaner for henholdsvis Ringerike og Hole
By- og knutepunktrapport for Hønefoss og Sundvollen, utarbeidet som del av FRE-prosjektet
Fagrapport Transport og trafikk, utarbeidet som del av FRE-prosjektet
Oppsummering av parallelloppdrag «Fremtidsbilder for Hønefoss»
Mulighetsstudie for Sundvollen
Diverse statistikk fra SSB
Diverse kartdata
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2 TILTAKSBESKRIVELSE
2.1

Hovedelementer

Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av 40 kilometer dobbeltsporet jernbane fra Sandvika til
Hønefoss, samt for 15 kilometer ny firefelts motorvei fra Høgkastet til Hønefoss
Overordnet kan prosjektet beskrives på følgende måte:












2.2

Ringeriksbanen grener av planskilt fra Askerbanen i nordre del av Tanumstunnelen ved Jong
og føres i en 23 km lang bergtunnel til Sundvollen. Her anlegges det stasjon på fylling, og
banen føres på bru over Kroksund vest for eksisterende vegbru.
Det etableres en fylling på Sundvollen, som grunnlag for stasjon og senere byutvikling
Fra Kroksund og nordover føres banen i en 3,2 km lang tunnel dels i berg og dels som
løsmassekulvert til Bymoen hvor fellesstrekningen med E16 starter.
Nord for Høgkastet anlegges det fullt motorvegkryss på Rørvik. E16 føres på bru over
Kroksund og videre nordover i en 3,1 km lang tunnel dels i berg og dels som løsmassekulvert
til Bymoen hvor fellesstrekningen med Ringeriksbanen starter.
Fellesstrekningen for Ringeriksbanen og E16 går over Bymoen, Mælingen, Prestemoen og
Styggedal frem til Tolpinrud. Det bygges fulle motorvegkryss ved Helgelandsmoen og
Styggdal.
Ringeriksbanen føres frem til Hønefoss stasjon over Tolpinrud og inn fra nordvest gjennom
Storskjæringa. Hønefoss stasjon bygges om og søkes knyttet bedre til sentrum.
Det anlegges hensettingsanlegg på Tolpinrud.
E16 føres frem til nytt motorvegkryss på Ve.

Nærmere om stasjonsløsningene i Hønefoss og Sundvollen

2.2.1

Hønefoss stasjon

Dagens Hønefoss stasjon opprettholdes på sin nåværende lokalitet, men sporene bygges om. Det
etableres to stasjonsinnganger i hver ende av plattformene:




Det etableres en ny tverrforbindelse for å erstatte dagens kulvert for Vinterroveien. Fra ny
kulvert opprettes en bi inngang for stasjonen, med trapper og heis eller ramper opp til
plattformene. Her legges også pendlerparkeringen, med 200 p-plasser.
I tillegg legges det inn en mulighet til å komme seg via rampe ned til Stasjonshallen fra
sørsiden av sporene.

Stasjonens hovedinngang legges til bysiden i tilknytning til et nytt stasjonstorg med kiss-and-ride, HCparkering, taxi, sykkelhotell og bussholdeplasser. Inngangspartiet fra det nye Stasjonstorget og inn til
Stasjonshallen, blir liggende mer enn 6 meter lavere enn plattformene. Fra den nye Stasjonshallen er
det mulig å komme under spor med oppgang til begge plattformer. Stasjonstorgets nivå blir liggende
på «byens nivå» med god kobling fra Stabells gate.
Soknedalsveien etableres som sambruksgate eller som sykkelveg med fortau. Sambruksgate
innebærer at biler fortsatt kjører i Soknedalsveien, men i lav hastighet og at de deler vegen med
syklister. Hvis Soknedalsveien stenges for biltrafikk må det etableres en avkjøring fra Arnemannsveien
til trafikktorget.
På Stasjonstorget bygges det et sykkelhotell med plass til 300 sykler. I tillegg er det satt av plass til
3-500 overbygde sykkelparkeringsplasser som kan etableres ved behov, fordelt på de enkelte
inngangene.
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Figur 2-1 Stasjonsinngangene og funksjonene i tilknytning til disse

Figur 2-2 Perspektiv som viser Stasjonstorget og hovedatkomst til plattformer
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Figur 2-3 Figuren viser alle atkomster til stasjonen. Hovedatkomst (mørkeblå) er universelt utformet
med trapp, heis og rampe. Biatkomster (lyseblå) fra tverrkulvert i vest og rampe ned til stasjonshall fra
sør.

2.2.2

Sundvollen stasjon

Jernbanestasjonen og tilhørende jernbanebru planlegges midt på fyllingen og krysser aksen mot
Sundvolden Hotell. Den nye stasjonen er lokalisert funksjonelt mht. til infrastruktur både for kjørende
og gående og på en slik måte at det gir god fleksibilitet til å utvikle tettstedet.
Stasjonsløsningen gir mulighet for at et nytt sentrumsområde kan knyttes direkte sammen med
Tyrifjorden, samt at barrierevirkningen av jernbaneanlegget reduseres fra bakkeplan med en høy
løsning.
Kollektivområdet med busstopp på oversiden av jernbanen vil betjene både stasjon og boligområder
på oversiden av E16 og gi enkel atkomst til stasjonen. Det skal legges til rette for sykkelparkering og
gangatkomst på begge nivåer, også under jernbanestasjonen i det nye byutviklingsområdet. En ny
bygate for fotgjengere kan strekke seg fra sjøen, via ny stasjon, til Sundvolden Hotell og vil binde
sammen sjøen, eksisterende sentrum og jernbanestasjonen.
Den nye jernbanelinjen er lagt ca. 70 m fra midten av eksisterende E16 over Kroksund og Tyrifjorden.
Dette gir romslige arealer til sentrumsutvikling nord for jernbanebruen, samt mulighet i fremtiden for å
legge om dagens E16 for å forbedre sykkelveien over den gamle steinbrua.
Det etableres en funksjonell infrastruktur i den nye tettstedsutviklingen på Sundvollen. En forutsetning
for å få til en god sammenheng mellom det eksisterende og det nye tettstedet er å nedgradere
Holeveien til en gate med redusert hastighet. I dag fremstår Holeveien som en stor barriere.
Det nye bysentrum tilrettelegges for gående/syklende og det foreslås å etablere en gågate mellom
eksisterende sentrum ved hotellet og nedre stasjonstorg ved fjorden. Gågaten tilknyttes øvrig gangog rekreasjonsareal i den nye byen med turveier, kaifront og stier.
Tilkomst med bil til og fra stasjonen etableres i utkanten av den nye byen og på to forskjellige steder
slik at trafikken spres. Det kan etableres parkeringsplass for 200 biler på nedre nivå og p-plass for 100
biler på øvre nivå. Det etableres også 300 sykkelparkeringsplasser.
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Figur 2-4 Atkomster til stasjonsområdet
1.
2.
3.
4.

2.3

Hovedatkomst med heis og trapper fra Øvre stasjonstorg med taxi, buss og kiss-and-ride.
Atkomst med heis og trapper fra Nedre stasjonstorg. Heis til plattform.
Atkomst plattform rednings- og vedlikehold kjøretøy
Atkomst med trapp til Sundøya

Kryssområder på E16

Det er foreslått tre kryss i Ringerike kommune og to i Hole kommune. Disse er nærmere beskrevet i
kapittel 6.2.
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3 OPPSUMMERING REGIONALE VIRKNINGER
En av hovedbegrunnelsene for Ringeriksbanen og ny E16 ligger i de regionale virkninger for
arbeidsmarked, sysselsetting og bidrag til avlastning av veksten i sentrale deler av Oslo-området.
Disse forholdene er behandlet i analyser på regionalt nivå i rapportene Regionale virkninger av
Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss Vedlegg til Silingsrapport (Norconsult 2015), og
Ringeriksbanen: Supplerende analyse av beslutningsgrunnlag (TØI og Dovre, 2015).
Hovedtrekk fra de to utredningene gjengis her.

Oppsummering av Regionale virkninger av Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss
Ringeriksbanen og ny E16 vil føre til en nærmere sammenknytning av personer og bedrifter og
personer på Ringerike med resten av Osloregionen, og vice versa. Det er særlig Ringeriksbanen som
bidrar til dette, da ny E16 bare gir mindre reduksjoner i reisetid med bil.
Ringeriksregionen har mange likhetstrekk med kommuner og byer i Akershus og rundt Oslofjorden
som har opplevd sterk befolkningsvekst og økt pendling som følge av bedre kommunikasjoner og
tilhørende reduserte reisetider. I likhet med hva som har kjennetegnet mange av disse andre
kommunene, har Ringeriksregionen svak sysselsettingsutvikling konsentrert om vekstsvake
næringsgrener, økende utpendling til arbeid, lavt utdanningsnivå og lav bostedsattraktivitet. Hole, som
integreres stadig tettere i bolig- og arbeidsmarkedet i Vestregionen, er unntaket.
Den relativt svake befolkningsutviklingen på Ringerike sammenlignet med andre regioner i samme
avstand fra Oslo må ses på bakgrunn av svak sysselsettingsutvikling. Problemene innenfor
treforedling nasjonalt og internasjonalt, som endte med nedleggelsen av Follum, rammet regionen
hardt. Antall arbeidsplasser i regionen har dessuten gått ned i etterkant av nedleggelsen, men antall
bosatte med jobb har utviklet seg mindre negativt. Folk har de senere årene i økende grad pendlet ut
til andre kommuner.
Erfaringer fra jernbaneprosjekter i sammenlignbare byer, og historiske sammenhenger mellom
befolkningsvekst og reiseavstand til Oslo, indikerer at befolkningsveksten på Ringerike vil øke markant
ved bygging av Ringeriksbanen.
Sysselsettingseffekten av befolkningsøkningen vil i særlig grad medføre økt pendling til arbeidsplasser
i Oslo og Akershus vest, men det kan også forventes en økning i antall arbeidsplasser lokalt.
Befolkningsveksten vil medføre økt etterspørsel etter kommunale og private tjenester rettet mot
befolkningen i regionen. Privat etterspørsel rettet mot lokale tilbydere av varer og tjenester vil også
stimulere lokalt næringsliv i regionen og medføre økt sysselsetting i disse næringene. Det er også et
potensial for at mer kompetanseintensiv og annen konkurranseutsatt virksomhet som vil selge sine
varer og tjenester også til andre regioner i Norge eller til utlandet, vil kunne utvikles i regionen.
Pendlingsandeler til Oslo på i størrelsesorden 15-20 prosent i Ringerike, 25-30 prosent i Hole og 1012 prosent i Jevnaker, kan virke rimelig ut fra en sammenligning med for eksempel Moss. Mellom
Moss og Oslo er det få arbeidsplasskonsentrasjoner i samme størrelsesomfang som det en finner i
Bærum og Asker. Det er således rimelig å anta en noe lavere pendlingsandel til Oslo fra
Ringeriksregionen sammenlignet med Mosseregionen, og flere heller vil ha arbeidssted i
Bærum/Asker. En ren overføring av resultatene fra Mosseregionen vil gi at to av tre av Oslopendlerne
vil reise med tog. Samtidig kan det antas et visst omfang arbeidsreiser med tog fra Ringeriksregionen
til Sandvika og Fornebu i Bærum, og eventuelt noe til Asker.
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Oppsummering av Ringeriksbanen: Supplerende analyse av beslutningsgrunnlag (KS1)
Regionen som omfatter Hole og Ringerike kommuner, har i dag ca. 36 000 innbyggere og vel 17 000
sysselsatte. Det er dermed begrenset størrelse på områdene som integreres. Det er allerede i dag
utstrakt pendling mellom disse kommunene og Oslo-området. Ny firefeltsvei er under bygging fra
Sandvika til Skaret og bidrar til ytterligere reduksjon i reisetidene. Mye av effektene, ut over det som
allerede er inkludert i den samfunnsøkonomiske analysen, er derfor trolig allerede tatt ut.
Utbygging av Ringeriksbanen vil bringe Ringeriksregionen nærmere Osloregionen. Reisetiden mellom
Hønefoss og Oslo S med tog vil reduseres til tilsvarende reisetid som mellom Drammen og Oslo S.
Reisetiden med tog vil være langt mer gunstig enn for bil, i alle fall i forhold til reisetid med bil i rush,
hvor tidsbruken på E18 kan være høyst uforutsigbar.
I følge transportmodellberegninger, vil utbygging av Ringeriksbanen gi både en destinasjonseffekt,
ved at folk velger å reise mer til Oslo/Bærum til fordel for internt i Ringeriksregionen, og at folk velger
tog fremfor buss. Resultatene for bilturer er derimot relativt stabilt uavhengig av Ringeriksbanen. Det
kan skyldes at for reiserelasjoner som ikke kan nås direkte med toget, vil det tilkomme ekstra tid på
andre kollektivruter som også krever bytte og ventetid. På mange reiserelasjoner vil bil fortsatt være
mest gunstig.
Den største effekten av Ringeriksbanen kommer på de lange togreisene. Tidsbruken på
Bergensbanen reduseres fra 6 timer 40 minutter til 5 timer 50 minutter. Forbedringen for de lange
reisene er langt større enn for regional trafikk til/fra Ringeriksregionen hvor det allerede eksisterer et
transporttilbud på E16 mot Bærum og Oslo og som vil være forbedret med ny vei mellom Sandvika og
Skaret i Hole innen banen åpner. Beregningene gir økt etterspørsel på lange togreiser langs
Bergensbanen og spart reisetid for eksisterende togpassasjerer. Sensitivitetsanalysen med dobbel
frekvens på Bergensbanen kan tyde på at man kan hente ut mer markedspotensial ved å øke tilbudet
på Bergensbanen ytterligere, men dette må selvsagt avstemmes mot økte kostnader ved å øke
tilbudet.
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4 SITUASJONSBESKRIVELSE
Kapittelet gjør rede for Ringeriksregionen, Hole og Ringerike kommuner. Dette inkluderer beskrivelser
av beliggenhet og rollene stedene har i regionen, demografiske forhold, arbeidsmarked, reise-,
pendle- og flyttemønstre, samt boligutvikling.

4.1
4.1.1

Virkningsområde for Ringeriksbanen og ny E16
Ringeriksregionen

Ringeriksregionen består av Ringerike kommune med ca. 29 8001 bosatte, Hole med ca. 6 700
bosatte og Jevnaker med ca. 6 600 bosatte. Bosatte i Ringerike og Jevnaker vil være potensielle
brukere av ny Hønefoss stasjon, mens bosatte i Hole sannsynligvis vil benytte den nye stasjonen i
Sundvollen. Bosatte i søndre del av Ringerike, blant annet på Botilrud og Ringåsen, vil også være
potensielle brukere av Sundvollen stasjon.
Befolkningstettheten i søndre del av Ringeriksregionen er vist i Figur 4-1. Som det fremgår av figuren
er det en viss befolkningstetthet i og rundt Hønefoss sentrum, de tilgrensende bygdene Heradsbygda,
og Haugsbygd, samt Hallingby og Tyristrand i Ringerike kommune. Det er også en viss
befolkningskonsentrasjon i Vik og Sundvollen i Hole kommune, samt i kommunesenteret i Jevnaker
kommune. I Hole er det også et boligfelt nord for Vik. Bebyggelsesstrukturen i Hønefoss strekker seg
ca. 2 km nordover og sørover for sentrum og jernbanestasjonen.
Hønefoss sentrum har den største arbeidsplasskonsentrasjonen i Ringeriksregionen. I tillegg er det en
større arbeidsplasskonsentrasjon på Hvervenmoen, hvor også Ringerike sykehus ligger i nærheten.
Det er videre en del arbeidsplasser langs Osloveien mellom Hønefoss sentrum og Hvervenmoen og
langs Hønengata fra Hønefoss sentrum i retning Jevnaker. Utenom disse områdene er det få
arbeidsplasskonsentrasjoner i Ringeriksregionen, se Figur 4-2.

1

SSB/Statistikkbanken
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Figur 4-1. Befolkningstetthet i Ringeriksregionen, inntil 30 km i luftlinje fra ny Hønefoss stasjon
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Ringerike kommune

Hønefoss er byen og regionsenteret i Ringeriksregionen. Samtidig ligger Hønefoss i ytterkant av
normalt akseptabel pendlingsavstand til Oslo med hensyn til dagens transportsystem. Hønefoss
byområdet hadde i 2015 i overkant av 15.000 innbyggere, og er i dag et naturlig handelssentrum for
befolkningene i kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. I dag er det meste av industrien lagt ned,
og mer kunnskapsintensive arbeidsplasser er etablert. Mange av arbeidsplassene er lokalisert utenfor
sentrum.
Hønefoss er i dag en bilbasert by utviklet langs en drøyt fire kilometer lang nord-sørgående akse fra
Hvervenmoen i sør til Hvalsmoveien i nord. Få muligheter til å krysse elva som omslynger byen har
gjort Hønefoss til en båndby med mye bilbasert transport over relativt korte avstander.
Gjennomgående lav utnyttelsesgrad på bebyggelsen gir dårlig markedsgrunnlag for kollektivtransport.
Den høye bilbruken gjennom byen går på bekostning av muligheten til å gå og sykle de relativt korte
avstandene det er i Hønefoss, både med hensyn til tilrettelegging, attraktivitet og trafikksikkerhet.
En handels- og byutviklingsanalyse utført av Asplan Viak i 2012 viste at 60 % av befolkningen i
Hønefoss bor i eller rett utenfor sentrum (inkludert Haugsbygd og Haraldsbygd). 30 % bor innenfor 20
minutters gangavstand og 65 % har mindre enn 15 minutters sykkeltur fra Søndre torv. Samtidig er det
gode muligheter for å fortette Hønefoss sentrum med flere boliger og arbeidsplasser tett på stasjonen.
Dette gir stort potensial for å tilrettelegge for gående og syklende i Hønefoss.
Det bor drøyt 15 000 i og ved Hønefoss sentrum, og ytterligere 4 500 i de to omkringliggende bygdene
Heradsbygda og Haugsbygd. Befolkningstetthet og befolkningsmengde i ulike delområder i Hønefoss
sentrum er vist i Figur 4-3.
Innenfor 10 min. med bil fra Hønefoss stasjon er det drøyt 20 000 bosatte. I underkant av 70 % av
Ringerike kommunes 29 800 innbyggere bor dermed relativt nær Hønefoss sentrum og
jernbanestasjonen.

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport lokal og regional utvikling

Figur 4-3. Befolkningstetthet i Hønefoss sentrum.

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

21 av 95
FRE-00-A-26250
02A
09.02.2018

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)
4.1.3

Temarapport lokal og regional utvikling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

22 av 95
FRE-00-A-26250
02A
09.02.2018

Hole kommune

Sundvollen ligger vakkert til mellom fjorden og marka. Med den nye Ringeriksbanen blir reisetiden til
Sandvika kun 10. minutter, og ytterligere 10-15 min. til Oslo. Dersom områdene rundt den nye
stasjonen tilrettelegges for boligbebyggelse vil det være mulig å bo på Sundvollen og jobbe i
Hønefoss, Sandvika eller Oslo. Disse kvalitetene gir store utviklingsmuligheter for spesielt Sundvollen,
men også Kroksund og Vik.
Potensialet for Sundvollen og området rundt er stort. Vik ligger innenfor en tre kilometer radius fra den
nye stasjonen. Dette betyr at folk kan sykle til stasjonen på ti minutter. For beboerne på Sundvollen og
Kroksund er stasjonen i gang- og sykkelavstand.
Sundvollen har en tradisjon for infrastrukturendringer, og hver endring har historisk gitt nye muligheter
for utvikling. Sundvolden Hotell, for eksempel, er et av Norges eldste hoteller, beliggende langs den
gamle Kongeveien. Eksisterende E16 koblet i sin tid Sundvollen med Oslo og Hønefoss. Etablering av
ny E16 og en ny stasjon på Sundvollen vil også ha konsekvenser for stedsutviklingen.
Utviklingspotensialet i nærheten av fjorden er stort. Når Sundvollen får utnyttet disse kvalitetene, vil
stedet kunne transformeres fra et lite tettsted koblet til E16 til en småby ved fjorden.
I overkant av 3000 bor i tilknytning til Sundvollen stasjon, fordelt på fem boligfelt. Befolkningstetthet og
befolkningsmengde i ulike delområder i Hole er vist i Figur 4-4.
Innenfor 10 min. med bil fra Sundvollen stasjon er det drøyt 5000 bosatte. Drøyt 75 % av Hole
kommunes vel 6 700 innbyggere bor dermed relativt nær den planlagte Sundvollen jernbanestasjon.
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Figur 4-4. Befolkningstetthet i Hole.
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Gjeldende overordnede planer

4.2.1

Ringerike kommune

Følgende planer gjelder:


Kommuneplanens arealdel 2007 – 2019, vedtatt 30.08.2007



Kommuneplanens arealdel er under revisjon, den nye planen inneholder blant annet en
soneplan for Hønefoss

Følgende planer er under arbeid:


4.2.2

Byplan for Hønefoss sentrum (planlagt som områderegulering)
Hole kommune

Følgende planer gjelder:


Kommuneplanens arealdel 2009 – 2019, vedtatt 02.02.2009 (stadfestet 14.11.2013)2

Følgende planer er under arbeid:


Kommunedelplan for Sollihøgda



Kommunedelplan for Sundvollen



Kommunedelplan for Vik

4.2.3

Buskerud fylke

Følgende planer er under arbeid:

4.2.4


Regional areal- og transportplan for Buskerud
Statens vegvesen
KVU for transportsystemet i Hønefoss 2015. 3

Det er definert følgende to prosjektutløsende behov som må oppfylles for å løse utfordringene knyttet
til bilens dominerende posisjon i Hønefoss:
1) Styrke konkurransekraften til kollektivtrafikken og myke trafikanter
2) Dempe den forventede veksten i biltrafikken i sentrum
Som svar på Hønefoss’ trafikale utfordringer anbefales miljøkonseptet, som innebærer stor satsing på
kollektivtransport, sykling og gåing, redusert bilbruk i sentrum og tiltak som binder nord- og sørsiden
av byen bedre sammen

2

Planlagt oppstart rullering i 2017.
Foreløpig ikke vedtatt. Samferdselsdepartementet vil ha flere opplysninger før eventuelt vedtak, som følge av
KS1-gjennomgang. Ringeriksbanen med Hønefoss stasjon inngår ikke i KVU’en.
3
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Befolkningsvekst

Det har over tid vært en høy befolkningsvekst i Osloregionen, og framskrivinger fra SSB tilsier at dette
vil fortsette fremover. Økt tilgjengelighet til Oslo og Bærum som følge av Ringeriksbanen vil føre til at
Ringerike integreres i Osloregionen på en helt annen måte enn i dag, og vil sannsynligvis føre til
større befolkningsvekst enn det tidligere framskrivinger har vist.
Basert på framskrivinger fra SSB vil det sannsynligvis bo mellom 32 6004 og 34 0005 i Ringerike
kommune når Ringeriksbanen planlegges åpnet i 2028. De to framskrivingsalternativene til SSB gir en
vekst på hhv. 2600 og 4000 fra i dag. Frem mot 2040 viser framskrivingene fra SSB at det vil kunne
bo mellom 35 000 og 39 000 i Ringerike kommune. Dette gir i så fall en vekst på mellom 5 000 og
9 000, eller gjennomsnittlig 220-375 pr. år. SSB har kun framskrivinger frem til 2040.
Tilsvarende vil det sannsynligvis bo 8 400 – 8 000 i Hole kommune når Ringeriksbanen planlegges
åpnet i 2028. De to framskrivingsalternativene til SSB gir en vekst på hhv. 1500 og 1900. Frem mot
2040 viser framskrivingene at det vil kunne bo 10-11 000 i Hole kommune. Dette gir i så fall en vekst
på 3-4 000, eller gjennomsnittlig 125-170 pr. år.
Det er rimelig å anta at veksten vil begynne å øke utover gjeldende framskrivinger noen år før
Ringeriksbanen ferdigstilles, og at den vil være særlig høy de første årene etter at banen har åpnet.
Det er vanskelig å anslå hvor lenge etter åpning effekten av Ringeriksbanen vil innvirke på
befolkningsveksten. Dette vil blant annet avhenge av boligprisene i regionen, tilgang på
arbeidsplasser lokalt, samt konkurransesituasjonen mot øvrige regioner i tilsvarende avstand fra Oslo.
I beslutningsgrunnlaget for Ringeriksbanen argumenteres det for at befolkningsveksten i
Ringeriksregionen som følge av tiltaket vil kunne gi en årlig vekst på mellom 0,5 % (lav effekt) til 1,5 %
(høy effekt) ut over SSBs MMMM-framskriving6, basert på erfaringstall fra sammenlignbare
samferdselstiltak og steder. Beregninger i rapporten viser at en slik utvikling vil gi drøyt 40 000 til
50 000 innbyggere i Ringerike i 2043 ved henholdsvis lav effekt og høy effekt. Dette gir en vekst på
mellom 10 000 og 21 000 frem mot 2043, eller gjennomsnittlig 400-775 pr. år.
Tilsvarende vil Hole kunne ha mellom 11 000 og 14 000 innbyggere i 2043. Dette gir en vekst på
mellom 4 700 og 7 700 frem mot 2043, eller gjennomsnittlig 175-280 pr. år.
Det tas forbehold om at befolkningsveksten kan bli både høyere og lavere enn det framskrivinger til
SSB tilsier. Utviklingen vil avhenge av blant annet boligprisene i Osloregionen, nasjonale
flyttestrømmer, utvikling i innvandringen til Norge, og i hvilken grad kommunene klarer å legge til rette
for å motta veksten. Det vil også være en konkurranse om mellom stasjonsbyene som inngår i
InterCity-utbyggingen om å motta den forventede veksten i Osloregionen, samtidig som at det også
planlegges for store byutviklingsområder i Oslo.

4

SSB hovedalternativ: middels fruktbarhet, levealder, innlands flytting og innvandring (MMMM)
SSB nasjonal høyvekst: høy fruktbarhet, levealder, innvandring, middels innlands flytting (HHMH)
6
Regionale virkninger av Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss. (Norconsult 2015)
5
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Boligtyper og boligbygging
Ringerike kommune

74 % av boligmassen i Ringerike består pr. 2016 av eneboliger/tomannsboliger, mens det er 12 %
rekkehus og 14 % leiligheter. Drammen kommune har til sammenligning cirka 30 % av hver boligtype.
Boligtypefordelingen i Ringerike er oppsummert i Figur 4-5, og vist på kart for Hønefoss i Figur 4-6.
Siden år 2001 har det i snitt blitt bygget 116 boliger årlig i Ringerike, hvorav 36 % har vært
eneboliger/tomannsboliger, 40 % rekkehus og 24 % leiligheter.
I 2012 ble det ferdigstilt 205 boliger, det høyeste antallet i perioden. Med unntak for 2012 har det siden
2010 bare blitt ferdigstilt drøyt 90 boliger i året i Ringerike kommune.

Figur 4-5. Boligtypefordeling i Ringerike, pr. 2016. Kilde SSB/Statistikkbanken.
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Figur 4-6. Boligbygg, etter typologi og antall boliger, i Hønefoss
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Figur 4-7. Boligbygging i Ringerike for perioden 2001-2015. Absolutte tall. Kilde SSB.

Figur 4-8. Boligbygging i Ringerike for perioden 2001-2015, fordelt på boligtype. Tall i prosent. Kilde
SSB.
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Hole kommune

87 % av boligmassen i Hole består pr. 2016 av eneboliger/tomannsboliger, mens det er 7 % rekkehus
og 6 % leiligheter. Drammen kommune har til sammenligning cirka 30 % av hver boligtype.
Boligtypefordelingen i Hole er oppsummert i Figur 4-9, og vist på kart for Sundvollen og Vik i Figur
4-10.
Siden år 2001 har det i snitt blitt bygget 48 boliger årlig i Hole, hvorav 48 % har vært
eneboliger/tomannsboliger, 35 % rekkehus og 17 % leiligheter.
I 2013 ble det ferdigstilt 98 boliger, det høyeste antallet i perioden. Med unntak for 2013 har det siden
2010 bare blitt ferdigstilt drøyt 28 boliger i året i Hole kommune.

Figur 4-9. Boligtypefordeling i Ringerike, pr. 2016. Kilde SSB/Statistikkbanken.
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Figur 4-10. Boligbygg, etter typologi og antall boliger, i Sundvollen og Vik

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

30 av 95
FRE-00-A-26250
02A
09.02.2018

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

Temarapport lokal og regional utvikling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

31 av 95
FRE-00-A-26250
02A
09.02.2018

Figur 4-11. Boligbygging i Hole for perioden 2001-2015. Absolutte tall. Kilde SSB..

Figur 4-12. Boligbygging i Hole for perioden 2001-2015, fordelt på boligtype. Tall i prosent. Kilde SSB.
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Boligbyggebehov

Basert på ulike alternative befolkningsframskrivinger for Ringeriksregionen kan det beregnes samlet
og årlig gjennomsnittlig boligbyggebehov. I beregningene er det lagt til grunn 2,1 bosatt pr. bolig. Dette
er noe lavere enn hva en kan forvente av antall bosatte pr. ny boenhet, men ivaretar faktorer som
blant annet naturlig boligavgang, transformasjon av eksisterende boligområder for nybygging med
høyere utnyttelse, samt internt boligbehov i kommunen uavhengig av tilflytting.

Tabell 4-1. Boligbyggebehov i Ringerike frem mot 2043, basert på ulike framskrivinger
Befolkningsvekst 2017-2043
SSB

5 500

Samlet boligbehov Årlig boligbehov
2 619

97

Lav effekt (SSB+0,5 %)

10 000

4 762

176

Høy effekt (SSB+1,5%)

21 000

10 000

370

Tabell 4-2. Boligbyggebehov i Hole frem mot 2043, basert på ulike framskrivinger.
Befolkningsvekst 2017-2043

Samlet boligbehov Årlig boligbehov

SSB

3 000

1 429

53

Lav effekt (SSB+0,5 %)

4 700

2 238

83

Høy effekt (SSB+1,5%)

7 700

3 667

136

Høgskolen i Sørøst-Norge, ved Aasnæss, Grønseth og Gjerdalen, har gjort en vurdering av
Ringeriksregionens muligheter for vekst som følge av Ringeriksbanen og ny E16, og har i den
forbindelse blant annet foretatt en gjennomgang av foreliggende planer for boligbygging i regionen.
Av rapporten til Høgskolen i Sørøst-Norge fremkommer det at Ringerike har ferdig regulert 914
boenheter. Dette tilsvarer i så fall boligbehovet i 2-9 år, avhengig av hvilken framskriving som legges
til grunn. Gjennomgang viser at ytterligere 1952 boliger er under planlegging i Ringerike, men ikke
ferdig regulert. Dette tilsvarer i så fall boligbehovet i 5-20 år, avhengig av hvilken framskriving som
legges til grunn. Rapporten fra Høgskolen i Sørøst-Norge viser ikke hvor i kommunen de planlagte
boligene er lokalisert, og om de i så måte bygger opp om Hønefoss stasjon.
Den samme rapporten viser at Hole kommune har ferdig regulert 102 boenheter. Dette tilsvarer i så
fall boligbehovet i 1 til 2 år, avhengig av hvilken framskriving som legges til grunn. Gjennomgang viser
at ytterligere 1455 boliger er under planlegging i Hole, men ikke ferdig regulert. Dette tilsvarer i så fall
boligbehovet i 11 til 27 år, avhengig av hvilken framskriving som legges til grunn. Rapporten fra
Høgskolen i Sørøst-Norge viser ikke hvor i kommunen de planlagte boligene er lokalisert, og om de i
så måte bygger opp om Sundvollen stasjon.
Med basis i Tabell 4-1 og Tabell 4-2 er det et beregnet et årlig boligbyggebehov på 100-370 i
Ringerike, og 50-140 i Hole kommune, avhengig av hvilken vekstprognose som legges til grunn. Figur
4-7 viser at det har vært en årlig boligbygging på ca. 50-200 i Ringerike, mens Figur 4-11 viser at det
har vært en årlig boligbygging ca. 20-80 i Hole. Sett forhold til gjeldende praksis må boligbyggingen i
de to kommunene økes betraktelig for å imøtekomme fremtidig behov.
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Tabell 4-3. Planlagte boligenheter i Ringeriksregionen pr. 12.05.2016. Kilde Ringeriksregionen rigget
for vekst. Aasnæss, Grønseth og Gjerdalen, Høgskolen i Sørøst-Norge, 2016.

Figur 4-13. Planreserve for boligbygging i Ringerike kommune ved ulike vekstframskrivinger

Figur 4-14. Planreserve for boligbygging i Hole kommune ved ulike vekstframskrivinger
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Arbeidsplasser og pendling
Ringerike kommune

Pr. 2016 var det drøyt 13 800 sysselsatte med arbeidssted i Ringerike kommune7. Samtidig var det
registrert 14 500 sysselsatte bosatt i kommunen, noe som gir et netto «underskudd» i arbeidsplasser
på drøyt 700. I underkant av 10 000 bor og jobber i Ringerike kommune, mens 3 650 pendler til
Ringerike og 4 640 pendler ut.
De største næringsgruppene i Ringerike med hensyn til antall ansatte er helse og sosial som utgjør
24 %, etterfulgt av handel og servering med 19 % og diverse private kontorbaserte næringer på 15 %.
Offentlig administrasjon med 6 % og undervisning med 7 % utgjør en relativt beskjeden andel av
sysselsettingen i Ringerike. Se Figur 4-15.
I Ringerike er det er netto utpendling for alle næringsgrupper. Med unntak for transport og lager, hvor
det er 35 % utpendling, er det ingen næringsgrupper som skiller seg ut med spesielt høy utpendling
sammenlignet med antall arbeidsplasser innenfor samme kategori i kommunen. Det er størst netto
utpendling innenfor handel og servering, men antallet utgjør allikevel kun 7 % av antall arbeidsplasser
innenfor samme kategori i kommunen. Se Figur 4-15 og Figur 4-16.
Den største pendlingsstrømmen fra Ringerike går til Oslo med i underkant av 1100, etterfulgt av Hole
med 800 og Bærum med 700. Andre kommuner med en viss utpendling fra Ringerike er Jevnaker
med 330, Modum og Drammen med drøyt 200 hver, Asker med 140 og Lier med 80.
Den største pendlingsstrømmen til Ringerike kommer fra Jevnaker med 930, etterfulgt av Hole med
880 og Modum med 280. Det er drøyt 250 som pendler fra Oslo, 140 fra Bærum og i underkant av 50
fra hhv. Asker og Drammen.

Figur 4-15. Forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall sysselsatte bosatt i Ringerike kommune
pr. 2016, fordelt på næringsgrupper. Differansen angir netto pendling ut eller inn av kommunen, se
Figur 4-16. Kilde SSB.

7

SSB/Statistikkbanken
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Figur 4-16. Differanse mellom antall arbeidsplasser og antall sysselsatte bosatt i Ringerike kommune
pr. 2016. Negativt tall betyr netto pendling ut av kommunen. Kilde SSB.
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Figur 4-17. Arbeidsplasser Hønefoss etter antall ansatte,
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Hole kommune

Pr. 2016 var det drøyt 2200 sysselsatte med arbeidssted i Hole kommune8. Samtidig var det registrert
3400 sysselsatte bosatt i kommunen, noe som gir et netto «underskudd» i arbeidsplasser på 1200.
1180 bor og jobber i Hole kommune. Drøyt 1100 pendler til Hole og 2300 pendler ut av kommunen.
De største næringsgruppene i Hole med hensyn til antall ansatte er helse og sosial som utgjør
32 %, etterfulgt av handel og servering med 17 % og undervisning på 10 %. Offentlig administrasjon
med 6 % utgjør en relativt beskjeden andel av sysselsettingen i Hole. Se Figur 4-18.
I Hole er det er netto utpendling for alle næringsgrupper med unntak for personlig tjenesteyting. Sett i
forhold til antall arbeidsplasser i Hole er det særlig høy netto utpendling innenfor diverse private
kontorbaserte næringer og handel, servering, transport og lager samt offentlig administrasjon. Se
Figur 4-18 og Figur 4-19.
Den største pendlingsstrømmen fra Hole går til Ringerike med 900, etterfulgt av Oslo med 550 og
Bærum med 450. Andre kommuner med en viss utpendling fra Hole er Asker med 95, Drammen med
50 og Jevnaker med 36.
Den største pendlingsstrømmen til Hole kommer fra Ringerike med 800. Drøyt 60 pendler til Hole fra
hhv. Oslo og Jevnaker, mens 40 pendler fra Bærum.

Figur 4-18. Forholdet mellom antall arbeidsplasser og antall sysselsatte bosatt i Ringerike kommune
pr. 2016, fordelt på næringsgrupper. Differansen angir netto pendling ut eller inn av kommunen, se
Figur 4-19. Kilde SSB.
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Figur 4-19. Differanse mellom antall arbeidsplasser og antall sysselsatte bosatt i Ringerike kommune
pr. 2016. Negativt tall betyr netto pendling ut av kommunen. Kilde SSB.
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Figur 4-20. Arbeidsplasser i Sundvollen og Vik, etter antall ansatte
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Andre kommuner i Ringeriksregionen

Fra Jevnaker pendler 244 til Oslo og 76 til Bærum, mens 221 pendler fra Modum til Oslo. 30-40
personer pendler fra hhv. Flå og Krødsherad til Oslo.
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5 MOBILITET
Innledningsvis gjennomgås hva som skal til for at Ringeriksbanen kan bli et attraktivt transportmiddel
for beboere i stasjonsområdene med tanke på avstand fra bosted til stasjon. Videre gjennomgås
dagens reisemiddelfordeling i Ringeriksregionen generelt og Hønefoss og Sundvollen spesielt. Til slutt
gis det et anslag på mulig fremtidig reisemiddelfordeling til henholdsvis Hønefoss og Sundvollen
stasjon dersom kommunene lykkes med å bygge opp under de nye knutepunktene.

5.1

Grunnlag

Reisevaneundersøkelser viser at kollektivreisende generelt aksepterer noe lengre avstand fra bolig til
holdeplass enn fra holdeplass til arbeidsplass. Andre faktorer av betydning for å velge å reise med
kollektivtransport er blant annet parkeringstilbudet ved arbeidsplassen, muligheter for direktereiser
med kollektivtransport (dvs. unngå å måtte bytte mellom for eksempel tog og buss/trikk/T-bane
underveis), køsituasjon på vegnettet, og lengde på tilbringerreisen i forhold til samlet reiselengde.
For at Ringeriksbanen skal kunne fremstå som et attraktivt transportmiddel for arbeidsreiser fra
Hønefoss og Sundvollen bør arbeidsplassen fortrinnsvis ligge i gangavstand, det vil si mindre enn 4500 m, fra en av jernbanestasjonene på strekningen Hønefoss-Oslo S (Sandvika, Lysaker, Skøyen,
Nationaltheatret, Oslo S). I tillegg kan også Fornebuområdet være et aktuelt arbeidssted, dersom det
blir mulig med effektiv overgang til for eksempel en Fornebubane på Lysaker. Det kan også være et
visst potensial for togpendling til Asker og Drammen, men dette vil kreve overgang i Sandvika og gi
relativt lang reisetid, så omfanget anses som relativt beskjedent.
For arbeidsreiser til Hønefoss og Sundvollen bør arbeidsplassen ligge tett på stasjonen skal toget
fremstå som et attraktivt transportmiddel, det vil si innenfor maks 3-500 meter. Dette begrunnes i blant
annet god biltilgjengelighet og forholdsvis lite kø på vegnettet i retning Ringerikeriksregionen, og høy
parkeringsdekning lokalt, slik at det er lav motstand mot å bruke bil.
En undersøkelse fra Buskerudbyen i 2012 viste at drøyt 80 % av togpassasjerene hadde under 3 km
til jernbanestasjonen, og 45 % hadde under 1 km, se Figur 5-1. Undersøkelsen viste også at 90 %
gikk eller kjørte/ble kjørt til stasjonen, mens kollektivandelen lå i størrelsesorden 5 %, uavhengig av
avstand. Undersøkelser av Ruters Markedsinformasjonsdata viser at 7-15 % har byttet mellom buss
og tog på arbeidsreiser til Oslo, se Figur 5-2. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/20149
viser at kollektivreiser får betydning først ved avstander over 3-5 km. hvor 10 % av reisene er
kollektivreiser. Dette gjøre at kollektivandelen på reiser til Hønefoss og Sundvollen stasjon ansees
som beskjeden, og at det således blir viktig å legge til rette for at så mange som mulig kan bo i gangog sykkelavstand til de to stasjonene i fremtiden.

9

Den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen fra 2013-2014, nøkkelrapport. TØI-rapport 138372014.
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Figur 5-1. Holdeplassavstand og reisemiddelvalg for reise til holdeplass for tog- og bussreisende i
Buskerudbyen. Kilde Trafikkundersøkelse og trafikkdata. Rambøll på oppdrag for Statens vegvesen,
2012.

Figur 5-2. Bytte mellom ulike transportmidler underveis på arbeidsreisen etter arbeidssted. Kilde
Prosam-rapport 202. Reisevaner i Oslo og Akershus. Analyser av Ruters Markedsinformasjonssystem
(MIS). Urbanet Analyse 2013.
Basert på materialet presentert ovenfor antas det at det primære nedslagsfeltet for Hønefoss og
Sundvollen stasjon ligger innenfor 10-20 min. reisetid til stasjonen, uavhengig av transportmiddel.
Nedslagsfeltet vil avhenge av blant fremkommeligheten for ulike trafikantgrupper inn mot stasjonen,
parkeringstilbudet ved stasjonen (antall plasser og eventuelle parkeringsavgifter),
overgangsmuligheter med buss, og alternativ reisetid med bil på ny E16. Kollektivandelen antas å
ligge i størrelsesorden 10 %.
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Dagens reisemiddelfordeling i Ringeriksregionen

I forbindelse med den nasjonale reisevaneundersøkelsen for 2013/14 (RVU 2013/14) ble det gjort en
utvidet registrering i Ringeriksregionen (Ringerike og Hole kommune). Urbanet Analyse har gjort en
detaljert analyse av dette grunnlaget10.
I Hønefossområdet ligger bilandelen på 64 %, gangandelen på 16 %, bilpassasjerandelen på 11 %,
kollektivandelen på 4 % og sykkelandelen på 4 %. I Hole ligger bilandelen på 68 % og gangandelen
på 13 %, mens øvrige reisemidler ligger på samme nivå som i Hønefossområdet. Se Figur 5-3. Til
sammenligning ligger landsgjennomsnittet på 55 % for bilfører, 21 % for gange, 8 % for bilpassasjer,
10 % for kollektiv og 5 % for sykkel. For mindre byer ligger bilførerandelen på 59 %, gangandelen på
21 %, bilpassasjer på 9 %, kollektivandelen på 5 % og sykkelandelen på 5 %11.
Det er således en vesentlig høyere bilbruk i Ringeriksregionen i forhold til sammenlignbare byer og
tettsteder, og tilsvarende lavere andel gående og syklende. Ringerike har også den største tettheten
av personbiler av alle mellomstore byer i Norge (SSB 2012, kilde KVU Hønefoss). 92 % av den
voksne befolkningen har førerkort for bil.
60 % av befolkningen i Ringeriksregionen bor innenfor 500 meter fra en bussholdeplass. 7 % har et
kollektivtilbud med avganger minst fire ganger i timen. Kun 7 % av befolkningen i Ringeriksregionen
har svært god tilgang til kollektivtransport, dvs. at det er under én kilometer til holdeplassen, og minst
fire avganger i timen.
Det er behov for store endringer i reisevanene i regionen skal Ringeriksbanen kunne fungere med den
parkeringsdekningen det er planlagt for.

Figur 5-3. Transportmiddelfordeling på daglige reiser i Ringeriksregionen fra RVU 2013/14. Kilde
Urbanet Analyse.

5.3

Trafikksituasjonen i Hønefoss

Hønefoss er en bilbasert by med høy bilandel og stor biltetthet. Det er allerede i dag problemer med
trafikkavvikling på deler av vegnettet og utvalgte kryss i Hønefoss. Befolkningsvekst i Hønefoss i tiden
fremover vil øke transportbehovet, og dermed også gi økt biltrafikk i byområdet. Fortsatt vekst i
biltrafikk i Hønefoss utfordrer kapasitet og fremkommelighet på vegnettet i sentrum.
Trafikkbelastning for bil gjennom Hønefoss er vist i Figur 5-4 (kilde NVDB, Statens vegvesen).
Strekningen Kongens gate-Hønefoss bru, som er innfartsåren til sentrum fra nord, har den høyeste
trafikkbelastningen i Hønefoss med i overkant av 20 000 kjøretøy pr. døgn (ÅDT).

10

Se http://www.vegvesen.no/_attachment/981747/binary/1050350?fast_title=UArapport+59_RVU_Ringeriksregionen.pdf
11

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 – nøkkelrapport. TØI rap. 1383/2014.
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Fv. 35 Arnemannsveien, som er hovedinnfartsåre fra vest, har en ÅDT på 7 500. Fv. 35
Arnemannsveien og Fv. 35 Kongens gate møtes ved Hønefoss bru.
Som det fremgår av Figur 5-4 er det vesentlig høyere trafikkbelastning til Hønefoss sentrum fra nord i
forhold til sør og vest. Hønengata nord for fossen har en ÅDT på nesten 18 000, mens trafikkmengden
på Osloveien sør for sentrum i retning E16, Hvervenmoen og Ringerike sykehus ligger på drøyt
13 000. Trafikkmengden mot sentrum fra vest ligger på drøyt 11 000 ÅDT.
Økt befolkningsvekst i Ringerike som følge av Ringeriksbanen vil sannsynligvis også medføre økt
trafikk i Hønefoss, og dermed bidra til å forsterke de trafikale utfordringene i byen. Ringeriksbanen vil
sannsynligvis også endre noe på kjøremønsteret i Hønefoss, med mindre trafikk sørover i retning i
dagens E16 og mer trafikk mot jernbanestasjonen enn i dag.
En trafikkanalyse utført i forbindelse med vurderinger rundt atkomstforhold til Hønefoss stasjon 12 viser
at vegsystemet i Hønefoss sannsynligvis ikke vil kunne håndtere den trafikkveksten som følger av
befolkningsveksten i Hønefoss frem mot 2040, dersom dagens transportmiddelbruk opprettholdes.
Figur 5-5 viser forsinkelse på vegnettet i rush i Hønefoss sentrum i dag. Det er spesielt krysset mellom
Arnemannsveien, Kongens gate og Hønefoss bru som gir utfordringer for trafikkflyten gjennom
sentrum. Ulike løsninger for å utbedre dette krysset kan vurderes, for eksempel en mindre utvidelse av
Hønefoss bru inn mot krysset for å legge til rette for å prioritere kollektiv og gang/sykkel. I tillegg vil det
være nødvendig med tiltak for å endre reisemiddelbruken i Hønefoss i retning mer gang, sykkel og
kollektivtransport fremfor bil.
Tiltak for å redusere trafikkbelastningen i Hønefoss sentrum blir et sentralt tema i arbeidet med
områdeplan for Hønefoss sentrum, som ventes igangsatt høsten 2017.
En eventuell ny forbindelse mellom Eggemoen og Nymoen nord for sentrum, som er under
planlegging, vil forhåpentligvis bidra til å redusere gjennomgangstrafikken i Hønefoss noe.

12
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46 av 95
FRE-00-A-26250
02A
09.02.2018

Fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16
(FRE16)

5.4

Temarapport lokal og regional utvikling

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

47 av 95
FRE-00-A-26250
02A
09.02.2018

Buss i Hønefoss

Rutetilbudet mot Oslo har det høyeste passasjertallet av rutene i Hønefoss i dag, med ca. 1200
reisende pr. dag. Denne ruten starter fra bussterminalen i sentrum. Det foreligger ingen oversikt over
hvordan de som benytter denne ruten kommer seg til holdeplassen. Denne ruten vil sannsynligvis bli
avviklet når Ringeriksbanen er på plass.
Linje 228 er den eneste gjennomgående ruten i Hønefoss i dag, og denne betjener både
boligområdene nord for sentrum, sentrum med bussterminalen, handel, arbeidsplasser og skoler,
samt Ringerike sykehus og arbeidsplasser på Hvervenmoen. Dersom Linje 228 legges om via
Hønefoss stasjon vil dette medføre en relativt stor omveg for de reisende som ikke skal til stasjonen.
Øvrige ruter som går i østvestlig retning har i dag relativt lavt passasjerbelegg, men disse kan i større
grad tilpasses en trasé via Hønefoss stasjon.
Det er ingen prioritering av buss gjennom Hønefoss i dag, og det er fremkommelighetsproblemer for
buss over Hønefoss bru og gjennom Øyakrysset. Det har over tid vært en nedgang i antall
busspassasjerer i Hønefossområdet, i motsetning til utviklingen i øvrige deler av Buskerud fylke.
Lokalisering av ny bussterminal og kjøremønster for buss gjennom sentrum blir viktige
problemstillinger i områdeplan for Hønefoss sentrum.
Buskerud fylkeskommune har fått utarbeidet en kollektivutredning som ser på kollektivsituasjonen i
Hønefoss etter at ny stasjon er etablert, med Rambøll som konsulent. Rapporten viser tre prinsipielle
scenarier for et nytt kollektivtilbud på Hønefoss, og diskuterer fordeler og ulemper med disse.
Rapporten omtaler også kortsiktige løsninger basert på dagens togtilbud. Anbefalt prinsipp er vist i
Figur 5-6. Forslaget vil innebære betydelige infrastrukturinvesteringer.

Figur 5-6. Mulig prinsipp for fremtidig bussbetjening av Hønefoss stasjon, anbefalt i Kollektivutrening
Hønefoss, utarbeidet av Rambøll på oppdrag for Buskerud fylkeskommune august 2017.
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Befolkning rundt stasjonene

5.5.1

Bakgrunn

Bosatte i Hønefoss og omegn, herunder Jevnaker, vil være potensielle brukere av ny Hønefoss
stasjon, mens bosatte i Hole sannsynligvis vil benytte den nye stasjonen i Sundvollen.
Øvrige kommuner i regionen hvor det kan antas et visst reiseomfang til Hønefoss stasjon er
Krødsherad med 2 275 bosatte, Flå med 1 074 i Flå, og Modum med 13 794, til sammen 17 14313.
Bosatte i Jevnaker kan også benytte Gjøvikbanen. For de største befolkningskonsentrasjonene i
Modum vil det være kortere til Hokksund enn Hønefoss, så potensialet fra disse områdene anses som
beskjedent. Det kan således antas at primærmarkedet for Hønefoss stasjon per i dag utgjør i
størrelsesorden 30 000 bosatte.
For Sundvollen stasjon antas det at reisepotensialet i første rekke vil bestå av bosatte i Hole
kommune, da bosatte i øvrige deler av regionen vil ha kortere avstand til Hønefoss stasjon. For
Sundvollen stasjon ligger dagens primærmarked på i størrelsesorden 5-7 000 bosatte.

Befolkning i avstand langs vei, allokert til nærmeste stasjon
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Figur 5-7. Antall bosatte i ulike avstander fra Hønefoss eller Sundvollen stasjon i dag. Bosatte er
tilordnet nærmeste stasjon
5.5.2

Reiseomfang Hønefoss stasjon

Med utgangspunkt i modellberegninger som ligger til grunn for fagrapport Transport og trafikk (FRE00-A-26260) er det anslått 4000 - 4500 på- og avstigende passasjerer i døgnet ved Hønefoss stasjon i
2044. I 2044 kan det således antas 2000 påstigende passasjerer ved Hønefoss stasjon pr. dag, som
må komme seg til stasjonen med ulike transportmidler.
Passasjerpotensial for Hønefoss stasjon er benyttet som grunnlag for å dimensjonere antall
sykkelparkeringsplasser, innfartsparkeringsplasser for bil, og eventuelle endringer i kjøremønsteret i
Hønefoss sentrum som følge av Ringeriksbanen.
Basert på passasjerpotensialet er det i forbindelse med by- og knutepunktarbeidet for Hønefoss lagt til
grunn 200 bilparkeringsplasser og 600 sykkelparkeringsplasser ved den nye stasjonen. HC-plasser,
kiss-and-ride og taxi-plasser kommer i tillegg.
5.5.3

Reiseomfang Sundvollen stasjon

Med basis i de samme modellberegningene er det anslått 1200 påstigende passasjerer ved
Sundvollen stasjon pr. dag, som må komme seg til stasjonen med ulike transportmidler.
13
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Passasjerpotensial for Sundvollen stasjon er benyttet som grunnlag for å dimensjonere antall
sykkelparkeringsplasser og parkeringsplasser for bil.
Basert på passasjerpotensialet er det i forbindelse med by- og knutepunktarbeidet for Sundvollen lagt
til grunn 300 bilparkeringsplasser og 300 sykkelparkeringsplasser ved den nye stasjonen.
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Figur 5-8. Avstandssoner rundt Sundvollen og Hønefoss stasjon. Det antas at skillet mellom
markedsomlandet for de to jernbanestasjonene vil følge linjen markert i hvitt.
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Tilgjengelighet til jernbanestasjonene på Ringeriksbanen

Ved hjelp av ATP-modellen14 er det beregnet hvor mange som bor i ulike reiseavstander til fots, med
sykkel og bil fra Hønefoss stasjon. Vegnettet brukt i modellen er hentet fra Nasjonal vegdatabank
(NVDB), og tilpasset fremtidig situasjon med hensyn til hva som kan forventes av nye
gangforbindelser i området som følge av tiltaket. Det er i tillegg lagt til en del snarveger for gående og
syklende. Det foreligger ingen ATP-modell for kollektivsystemet i regionen.
5.6.1

Hønefoss

ATP-beregningene viser at 3 500 bor innenfor 15 min. gangavstand fra Hønefoss stasjon, mens
tilsvarende tall for sykkel og bil er hhv. 16 000 og 28 400. Se Figur 5-9 og Figur 5-11, som viser hvilke
deler av Hønefoss og omegn som ligger innenfor ulike reisetider til fots, med sykkel og bil.
Beregningene er gjort for reiser til stasjonen. For sykkel vil det være noe lavere grunnlag for reiser fra
stasjonen, grunnet lavere hastighet i motbakkene ut fra sentrum. 36 500 bor innenfor 20 min.
reiseavstand med bil.

Figur 5-9. Antall bosatte innenfor 15 min. reisetid fra Hønefoss stasjon for hhv. gange, sykkel og bil.
Basert på dagens bosettingsmønster og infrastruktur. Antall bosatte i sykkelavstand inkluderer antall
bosatte i gangavstand, og tilsvarende inkluderer antall bosatte i bilavstand antall bosatte i gang- og
sykkelavstand.

14

ATP-modellen er et GIS-basert analyse- og presentasjonsverktøy til bruk i samordnet areal- og
transportplanlegging, utviklet av Asplan Viak. ATP-modellen er både en metode og et analyseverktøy, og er særlig
egnet til å studere sammenhenger mellom arealbruk og transport, konsekvenser ved utvikling av nye transporttilbud
eller endring av eksisterende. Modellen beregner fremkommelighet i transportsystemet for ulike trafikantgrupper
(fotgjengere, syklister, kollektivtransport og bil) langs korteste veg basert på reiselengde eller reisetid. For sykkel
varerier hastigheten med terrenget (fra 5-35 km/t), mens kjøretid for bil er basert på skiltet hastighet redusert for
mindre forsinkelser grunnet lyskryss og lignende. For gange er hastigheten 5 km/t.
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Sundvollen

ATP-beregningene viser at kun 600 personer bor innenfor 15 min gangavstand fra Sundvollen stasjon
i dag, mens tilsvarende tall for sykkel og bil er hhv. 1500 og 9300. Se Figur 5-10. 25 000 bor innenfor
20 min. reiseavstand med bil.
Store deler av området dekket av 20 min. med bil ligger nærmere Hønefoss enn Sundvollen stasjon.
Det er således anslått at primærmarkedet for Sundvollen ligger innenfor 10-15 min. med bil, jamfør
Figur 5-7 i kapittel 5.5.

Figur 5-10. Antall bosatte innenfor 15 min. reisetid fra Sundvollen stasjon for hhv. gange, sykkel og bil.
Basert på dagens bosettingsmønster og infrastruktur. Antall bosatte i sykkelavstand inkluderer antall
bosatte i gangavstand, og tilsvarende inkluderer antall bosatte i bilavstand antall bosatte i gang- og
sykkelavstand.
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Figur 5-11. Dekningsomland ved 15 min. reisetid fra Hønefoss stasjon for hhv. gange, sykkel og bil.
Basert på dagens infrastruktur.
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Anslag reisemiddelfordeling til Hønefoss stasjon

Antall bosatte innenfor 15-20 min. reisetid med bil (dvs. 30-35 000 bosatte) antas å utgjøre dagens
hovedmarked for Hønefoss stasjon. Trafikkmodellberegninger viser drøyt 4000 av- og påstigende
passasjerer ved Hønefoss stasjon i 2043, dvs. 2000 reiser til stasjonen pr. dag som må fordeles på
ulike transportmidler.
Antall parkeringsplasser vil være dimensjonerende for hvor mange som kan kjøre bil til Hønefoss
stasjon. Dersom det legges til grunn 1,2 personer pr. bil, 200 parkeringsplasser ved stasjonen, samt at
pendlerandelen utgjør 50-75 % slik at plassene disse benytter sjelden er ledig utover dagen, kan det
antas en bilandel på 15-25 %. Dette er vesentlig lavere enn hva som er vanlig i Hønefoss i dag.
En viss andel vil bli kjørt til stasjonen, anslagsvis 10-15 %. Bilpassasjerandelen i Ringeriksregionen
ligger på 10 % i dag.
Dette betyr at 60-70 % av de reisende må ankomme stasjonen til fots, på sykkel eller med
kollektivtransport.
I dag bor drøyt 10 % av passasjerpotensialet innenfor akseptabel gangavstand (15 min.), og 20 %
innenfor akseptabel sykkelavstand (10 min). Gang- og sykkelandel i Hønefossområdet ligger på 20 %
i dag.
Erfaringer fra Buskerudbyen, Oslo og Akershus tilsier at kollektivandelen på reiser til tog ligger i
størrelsesorden 5-15 %. Kollektivandelen i Hønefossområdet ligger i dag på 4 %. Gitt byens størrelse
kan det således antas en kollektivandel på opp mot 10 % for reiser til Hønefoss stasjon.
Til sammen utgjør dette grunnlaget knapt halvparten av andelen som må gå, sykle eller reise
kollektivt.
En viktig utfordring for Ringerike fremover vil være å legge til rette for at så mange som mulig kan bo i
gang-/sykkelavstand til Hønefoss stasjonen. Det må både legges til rette for boligbygging med høy
utnyttelse tett på stasjonen, i tillegg til at det bør etableres flere gang- og sykkelbruer over elva som
øker tilgjengeligheten for gående og for syklende fra boligområdene nord og øst for sentrum. Dette
kan igjen åpne for nye utbyggingsområder litt lenger unna stasjonen. Det må også gjøres tiltak på
vegnettet og i utvalgte kryss (bl.a. Øyakrysset) for å prioritere kollektivtransport.
Dersom Ringerike kommune lykkes med å legge til rette for at så mange som mulig kan bo i gangsykkelavstand i fremtiden, kan det anslås følgende reisemiddelfordeling for reiser til Hønefoss stasjon:






Gange: 40-50 %
Sykkel: 15-20 %
Kollektiv: 5-10 %
Bil: 15 %
Kiss-and-ride: 5 %
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Anslag reisemiddelfordeling til Sundvollen stasjon

Antall bosatte innenfor 10-15 min. reisetid med bil (dvs. 5-10 000 bosatte) antas å utgjøre dagens
hovedmarked for Sundvollen stasjon. Trafikkmodellberegninger viser drøyt 1200 påstigende
passasjerer ved Sundvollen stasjon i 2043, som må fordeles på ulike transportmidler.
Antall parkeringsplasser vil være dimensjonerende for hvor mange som kan kjøre bil til Sundvollen
stasjon. Dersom det legges til grunn 1,2 personer pr. bil, 300 parkeringsplasser ved stasjonen, samt at
pendlerandelen utgjør 50-75 % slik at plassene disse benytter sjelden er ledig utover dagen, kan det
antas en bilandel på 25-40 %. Dette er vesentlig lavere enn hva som er vanlig i dag, hvor bilandelen i
Hole ligger på 68 %.
En viss andel vil bli kjørt til stasjonen, anslagsvis 10-15 %. Bilpassasjerandelen i Ringeriksregionen
ligger på 10 % i dag.
Dette betyr at 45-65 % av de reisende må ankomme stasjonen til fots, på sykkel eller med
kollektivtransport.
I dag bor drøyt 5 % av passasjerpotensialet innenfor akseptabel gangavstand (15 min.), og 15 %
innenfor akseptabel sykkelavstand (10 min). Gang- og sykkelandelen i Hole ligger på 16 % i dag.
Erfaringer fra Buskerudbyen, Oslo og Akershus tilsier at kollektivandelen på reiser til tog ligger i
størrelsesorden 5-15 %. Kollektivandelen i Hole ligger i dag på 4 %. Gitt stedets størrelse kan det
såldes antas en kollektivandel på 5-10 % for reiser til Sundvollen stasjon.
Til sammen utgjør dette grunnlaget under halvparten av andelen som må gå, sykle eller reise
kollektivt.
En viktig utfordring for Hole kommune fremover vil være å legge til rette for at så mange som mulig
kan bo i gang-/sykkelavstand til Sundvollen stasjon. Det må både legges til rette for boligbygging med
høy utnyttelse i Sundvollen, og tett på stasjonen.
Dersom Hole kommune lykkes med å legge til rette for at så mange som mulig kan bo i gangsykkelavstand i fremtiden, kan det anslås følgende reisemiddelfordeling for reiser til Sundvollen
stasjon:






Gange: 30-40 %
Sykkel: 15-20 %
Kollektiv: 5-10 %
Bil: 30 %
Kiss-and-ride: 5 %
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6 LOKALE VIRKNINGER AV NY E16
6.1

Bakgrunn ny E16

E16 som firefelts motorveg mellom Sandvika og Hønefoss er dels ferdig utbygd, dels under utbygging
og dels under planlegging. Fra avgreining fra E18 i sør til avgreining til rv. 7 i nord er det
bygd/planlagt/forutsatt 10 kryss. Kryssene har enten tilknytning til annet overordnet vegnett eller til
vegsystem med stor trafikk, eller de er nødvendige for å sikre omkjøringsmuligheter på
tunnelstrekninger. I dette perspektivet er det stilt spørsmål ved om det er behov for kryss både ved
Helgelandsmoen og i Styggedal, og om kryssene i Styggedal og Ve kan slås sammen. Det har i tillegg
vært sett detaljert på hva som er optimal plassering av Styggedalskrysset, blant annet ut fra
framherskende trafikkstrømmer.
Som firefelts motorveg i det nasjonale stamvegnettet vil ny E16 være blant de veger som ligger på
høyeste nivå i veghierarkiet, og med en funksjon primært for transport over lengre avstander. Veger
som dekker lokale transportbehov og sikrer atkomst til virksomheter, føres til overordnet vegnett.
Samtidig er det også slik at det overordnede vegnettet må kunne knyttes sammen.
Ved Elstangen/Rørvik opprettholdes (bygges) fullverdig kryss mellom E16 og lokalt vegnett, dvs.
fv. 155, tidligere E16, som samtidig fungerer som alternative ruter for ny E16 som har lange tunneler
på tilstøtende veglenker. I Styggedalsområdet er det forutsatt etablert kryss mellom E16 og rv. 35.
Dette gir også mulighet for tilknytning til lokalt vegnett (fv. 35 inn mot Hønefoss og nedgradert E16 fra
Hvervenmoen). Ved Ve opprettholdes kryss mellom E16 og rv. 7. Ut i fra føringene i NA 2015/215 vil
det med hensyn til avstandskrav være rom for et kryss ved Helgelandsmoen. Spørsmålet er om
krysset har planfaglig begrunnet funksjon i vegsystemet, og om det ellers bygger opp under
samfunnets behov.
Det er sett på muligheten for å slå sammen kryssene i Styggedal og på Ve. Disse kryssene har ulik
funksjon i vegnettet og dekker ulike trafikkstrømmer. Det ble ganske raskt konkludert med at begge
kryssene bør beholdes.
Plassering av Styggedalskrysset er vurdert nøye med sikte på attraktivitet for Oslorettet trafikk til og
fra Hønefoss, funksjonalitet for øvrige trafikanter, herunder gående og syklende, og konsekvenser.
Plasseringen anes nå å være landet.
Det nye veganlegget vil særlig kunne ha lokale virkninger der hvor det er endringer av vegtraseen
sammenlignet med eksisterende E16, eller hvor det planlegges nye kryss. I slike tilfeller har nye E16
betydning i den forstand at noen områder eventuelt blir lettere tilgjengelig med bil og større trafikk,
mens for andre områder kan det oppstå nye utviklingsmuligheter når eksisterende veganlegg
nedgraderes og gjennomfartstrafikken reduseres. Nedenfor redegjøres det for hvordan de planlagte
tiltakene sammenfaller med, eller kommer i strid med, gjeldende kommunale planer.

15

Vegdirektoratets rundskriv NA-2015/2 angir at minste avstand mellom kryss bør være 3 km. Det pågår for tiden
revisjon av håndbok N10, hvor det kan komme endringer på dette kravet
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Forslag til kryss på nye E16
Ringerike kommune

Det er foreslått tre kryss i Ringerike kommune. Disse er vurdert nedenfor. Alle tre kryssene
sammenfaller i stor grad med eksisterende kryss.
Veien-krysset
Veien-krysset er et eksisterende kryss, som fordeler hovedvegstrafikken til det sekundære vegnettet.
Som det fremgår av figuren nedenfor (Figur 6-1) er det ikke lagt ut nye utviklingsområder i tilknytning
til dette krysset i gjeldende arealplan
Grunnet omlegging av E16 forbi Hvervenmoen kan fv. 35 Soknedalsveien bli en viktigere atkomstvei til
Hønefoss sentrum og Hønefoss stasjon enn i dag. Ny E16 vil også gi økt regional tilgjengelighet til
dette kryssområdet. Det vil såldes kunne oppstå et utbyggingspress i tilknytning til kryssområdet. Det
må føres en aktiv arealpolitikk for å motvirke at det etableres handel og næring i tilknytning til krysset,
da en slik utvikling sannsynligvis vil gå på bekostning av tilbudet i Hønefoss sentrum, og dermed føre
til byspredning og en mer bilbasert handelsstruktur.

Figur 6-1 "Veien-krysset" med kommuneplanens arealdel som bakgrunnskart, krysset er markert med
sort rektangel. Gult er farge for boligbebyggelse i kommuneplansammenheng, blått er næring, rødt er
offentlig/privat tjenesteyting, og lysegrønt er Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).
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Ve-krysset
Ve-krysset er et eksisterende veganlegg, og en sammenbinding av to likeverdige veger. Som det
fremgår av figuren nedenfor (Figur 6-2) er det ikke lagt ut nye utviklingsområder i tilknytning til dette
krysset i gjeldende arealplan.
Det kan være attraktivt for større detaljvareforretninger å etablere seg i tilknytning til Ve-krysset. Det
bør føres en aktiv politikk for å motvirke at det etableres handel og næring i tilknytning til krysset, da
en slik utvikling antagelig vil gå på bekostning av tilbudet i Hønefoss sentrum og føre til byspredning
og en mer bilbasert handelsstruktur.
Området rundt krysset er avsatt til formålet LNF i dag, og er noe skog ellers dyrka mark. Hvis man
tillater utvikling av områder i tilknytning til krysset vil det medføre nedbygging av disse ressursene.

Figur 6-2 "Ve-krysset" med kommuneplanens arealdel som bakgrunnskart, krysset er markert med
sort rektangel. Gult er farge for boligbebyggelse i kommuneplansammenheng, blått er næring, rødt er
offentlig/privat tjenesteyting, og lysegrønt er Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).
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Styggedalskrysset E16 x fv.35 Askveien
Styggedalskrysset, mellom ny E16 og rv./fv.35 Askveien (rv. vest for, og fv. øst for E16), er planlagt
noe lengre sørvest en dagens kryss.
Grunnet omlegging av E16 forbi Hvervenmoen kan fv. 35 Askveien bli en foretrukket atkomstvei til
Hønefoss sentrum. Fv. 35 Askveien inn mot Hønefoss sentrum er ikke tilrettelagt for å kunne håndtere
en større trafikkvekst utover dagens nivå. Det er heller ikke ønskelig med mer gjennomfartstrafikk på
fv. 35 Askveien enn i dag. Dersom trafikken på fv. 35 Askveien øker som en konsekvens av nytt kryss
på E16 bør det iverksettes trafikkreduserende tiltak på strekningen, slik at trafikken inn mot Hønefoss
fortsetter å gå langs fv. 35 Osloveien som i dag.
Ny E16 vil gi økt regional tilgjengelighet til Styggedalskrysset. Det vil såldes kunne oppstå et
utbyggingspress i tilknytning til kryssområdet. Kommune og fylkeskommune må føre en aktiv
arealpolitikk for å motvirke at det etableres handel og næring i tilknytning til Styggedalskrysset. En
eventuell næringsutvikling i tilknytning til Styggedalskrysset vil kunne svekke de etablerte handels- og
næringsområder i kommunen, som Hønefoss sentrum, Hvervenmoen og Helgelandsmoen
næringspark i Hole. En slik utvikling vil i tillegg føre til byspredning, og legge til rette for en mer
bilbasert handelsstruktur i regionen. Det er flere eksisterende næringsområder i Ringerike som kan
videreutvikles før det åpnes for nye.
Området rundt Styggedalskrysset er avsatt til formålet LNF i dag, og er hovedsakelig skog. Hvis man
tillater utvikling av områder i tilknytning til krysset vil det medføre nedbygging av denne ressursen.

Figur 6-3 Krysset E16xAskveien med kommuneplanens arealdel som bakgrunnskart, krysset er
markert med sort rektangel. Gult er farge for boligbebyggelse i kommuneplansammenheng, blått er
næring, rødt er offentlig/privat tjenesteyting, og lysegrønt er Landbruks-, natur- og friluftsområder
(LNF).
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Hole kommune

Det er foreslått to kryss i Hole kommune. Disse er vurdert nedenfor. Helgelandsmoen-krysset er nytt i
forhold til dagens situasjon, og det vurderes løsning med og uten kryss her. Elstangen-krysset
medfører en ombygging av dagens situasjon.
Helgelandsmokrysset E16xGomnesveien
Bakgrunn
Tettstedet Helgelandsmoen og Helgelandsmoen næringspark vil bli påvirket av dette krysset. Krysset
er planlagt sør for næringsparken. Helgelandsmoen er Hole kommunens viktigste næringsområde16.
Helgelandsmoen næringspark utgjør tilnærmet 430 daa. Næringsområdet rommer i overkant av 30
bedrifter og forretninger, med til sammen 165 ansatte, fordelt på en bygningsmasse på 40 000 m2. I
tillegg bor det drøyt 500 personer i tettstedet. Mye av eksisterende bygningsmasse på
Helgelandsmoen er i dag tatt i bruk. Gjeldende reguleringsplan åpner imidlertid for en god del større
utnyttelse av området.
Området for Helgelandsmoen næringspark (og boligområdene rundt) har i dag forbindelse med
dagens E16 ved Botilrud. Det er ikke praktiske last- eller høydebegrensninger langs denne vegen.
(Bruksklasse BK10/50 og transporter med høyde inntil 4,5 m.) For spesielle transporter kan det gis
dispensasjoner for totalvekt, lengde, bredde. I utgangspunktet er næringsparkens behov for en god
vegforbindelse med overordnet vegnett ivaretatt.
Lokale planer
I kommuneplanens bestemmelser og veiledende retningslinjer stilles det krav til at ny
næringsvirksomhet sees i sammenheng med eksisterende. Videre legges det vekt på å ivareta de
grønne verdier som området inneholder og spesielt de grønne verdiene mot elva.
Helgelandsmoen ligger drøyt 10 min. i kjøretid fra dagens E16. Et eventuelt Helgelandsmokryss vil gi
vesentlig bedre regional tilgjengelighet til Helgelandsmoen næringspark og tilhørende tettsted enn i
dag.
Regionale planer og statlige retningslinjer
Regional plan for areal og transport for Buskerud 2018-2035 (høringsutkast) har retningslinjer om at
næringsvirksomheter skal lokaliseres etter ABC-prinsippet. Næringsliv og offentlige virksomheter med
mange arbeidsplasser og mye besøk skal lokaliseres sentralt i byer og tettsteder (A-områder), mens
virksomhet med færre arbeidsplasser, mindre besøk og/eller støy- og støvulemper lokaliseres mindre
sentralt (C-områder). C-områder bør ha god tilknytning til overordnet vegnett, men gjerne en viss
avstand til tettbebyggelsen. I ABC-prinsippet opereres det ofte også med D-områder – områder med
få arbeidsplasser og relativt lang avstand fra hovedveinettet. Her finner en gjerne virksomheter
innenfor primærnæringen. Helgelandsmoen er et typisk D-område i dag, men vil endre status til Cområde dersom det etableres et kryss her.
Dette er i hovedtrekk i tråd med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. Blant annet kan framheves kap. 4.2: Utbyggingsmønster og transportsystem må
samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til
rette for klima- og miljøvennlige transportformer, og kap. 4,3, andre avsnitt: Potensialet for fortetting og
transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
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Kommuneplan for Hole 2009-2019
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Figur 6-4 Krysset E16xGomnesveien med kommuneplanens arealdel som bakgrunnskart, krysset er
markert med svart rektangel. Gult er farge for boligbebyggelse i kommuneplansammenheng, blått er
næring, rødt er offentlig/privat tjenesteyting, og lysegrønt er Landbruks-, natur- og friluftsområder
(LNF).
Potensial for og konsekvenser for videre utvikling
Det planlagte krysset ved Helgelandsmoen kan være positivt for videreutvikling av næringsområdet,
som følge av lettere atkomst til overordnet vegnett, og økt regional tilgjengelighet gjennom ny E16.
Dette vil være positivt både for dagens virksomheter og for muligheten til å attrahere nye. Samlet
trafikkbelastning fra planlagt utbygging langs fv. 158 antas imidlertid ikke å utløse behov for tilknytning
til ny E16.
Helgelandsmoen ligger omtrent midt mellom Vik og Hønefoss, og vil dermed ha god tilgjengelig for
bosatte i begge kommuner dersom det etableres et kryss her på nye E16. Økt regional tilgjengelighet
vil øke områdets attraktivitet for utbygging, særlig med hensyn til muligheter for etablering av handel.
Tilrettelegging for handel med plasskrevende varer kan være positivt i et regionalt perspektiv. Denne
typen prosesser frigjør i mange tilfeller arealer mer sentralt i kommunene til byutvikling og
detaljvarehandel, ved at industri, lager og storvarehandel flytter til et mindre sentralt næringsområde.
I følge gjeldende kommuneplan for Hole skal handel og servicefunksjoner først og fremst lokaliseres til
kommunesenteret på Vik. Utviklingen skal skje i henhold til føringer i fylkesdelplan for handel, service
og senterstruktur.
Hvis det ikke er ønskelig med utvikling av detaljvarehandel i større omfang på Helgelandsmoen, vil
dette kreve en tydeliggjøring i kommende kommuneplaner på lik linje som i dag.
Bedre tilgjengelighet til Helgelandsmoen tettsted kan gjøre området mer attraktivt for boligutvikling. En
større boligutvikling i dette området vil gå på bekostning av utvikling i mer sentrale og stasjonsnære
områder i Hole og Ringerike. Det må derfor vurderes i hvilken grad man skal legge til rette for utvikling
av Helgelandsmoen tettsted på bekostning av f.eks. Hønefoss, Vik eller Sundvollen. Sett i lys av de
statlige planretningslinjene er det andre områder enn Helgelandsmoen som bør prioriteres for
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arealintensiv virksomhet som bolig, kontorformål og detaljhandel. Helgelandsmoens viktigste fortrinn –
med kryss – er god tilgjengelighet til overordnet vegnett. Området vil i overskuelig framtid forbli
bilbasert og vil neppe kunne utvikles til et kollektivknutepunkt.
I umiddelbar nærhet til Helgelandsmoen finnes naturområder med både nasjonal og internasjonal
vernestatus, og de spesielle sandfuruskogene i området innehar naturverdier som trolig vil kunne
legge begrensninger på fremtidig utvikling av området. En utbygging ut over de arealene som allerede
er disponert til utbyggingsformål, har derfor et betydelig konfliktpotensial mot naturmangfold,
kulturmiljø og landbruk, jf de statlige planretningslinjene (SPR SBATP) kap 4.7.
Oppsummerende vurdering
Direkte tilknytning til overordnet vegnett vil være en fordel, men ingen betingelse, for vekst i
næringsvirksomheten på Helgelandsmoen. Et kryss vil trolig utløse ønske om ytterligere vekst til boligeller næringsformål ut over de arealene som er planavklart til slike formål. Dette kan utløse flere
konflikter og interessemotsetninger som må avklares på et kommuneplannivå. Vernehensyn er ett
moment, konkurransesituasjonen mellom sentrene i kommunen og i regionen er et annet moment.
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Elstangen
Dette krysset vil gi atkomst til Sundvollen og Vik, og være viktig for videre utvikling av disse områdene.
Elstangenkrysset vil også gi god regional atkomst til Sundvollen stasjon. Krysset gir også atkomst til
boligområdene på Elstangen, men hvor det grunnet topografi er begrenset utviklingspotensial.
Det er et kryss ved Elstangen i dag som betjener boligområdet, samt gir atkomst til Storøya og
Utstranda sørover.
Som det fremgår av kommuneplanens arealdel, jf. Figur 6-5, er det avsatt områder til boligutvikling øst
og sørøst for det planlagte krysset. Det kan være viktig å presisere i kommuneplanens arealdel at det
ikke er ønskelig med f.eks. detaljvarehandel i tilknytning til dette krysset. En slik utvikling vil gå på
bekostning av eksisterende sentrum i Vik og nye Sundvollen.

Figur 6-5 Krysset på Elstangen med kommuneplanens arealdel som bakgrunnskart, krysset er markert
med svart rektangel. Gult er farge for boligbebyggelse i kommuneplansammenheng, blått er næring,
rødt er offentlig/privat tjenesteyting, og lysegrønt er Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).
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Konsekvenser av trafikale endringer
Ringerike

Hønefoss
I selve Hønefoss sentrum har nye E16 ingen påviselige effekter med hensyn til muligheter eller
begrensninger for boligbygging.
Når det gjelder næringsutvikling utenfor Hønefoss sentrum, ved Hvervenmoen næringspark, kan
omleggingen av vegen til traséen lengre vest ha betydning. Hvervenmoen næringspark blir mindre
sentral i et regionalt perspektiv, samtidig som næringsparken på Helgelandsmoen blir mer sentral. Det
kan tenkes at det blir større konkurranse mellom disse to. Mer handel på Hvervenmoen og/eller
Helgelandsmoen vil kunne svekke Hønefoss sentrum som regionalt handelssenter, og bør unngås.
Det sammen gjelder arbeidsintensive næringer, som med fordel bør lokaliseres i gangavstand fra
Hønefoss stasjon.

Figur 6-6 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune, som viser Hønefoss sentrum.
Gult er farge for boligbebyggelse i kommuneplansammenheng, blått er næring, rødt er offentlig/privat
tjenesteyting, og lysegrønt er Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).

6.3.2

Hole

Hole kommune har i dag tre like store boligområder: Vik, Sundvollen og Steinsåsen. Næring og
forretninger i Hole er hovedsakelig lokalisert i Vik, Sundvollen og Helgelandsmoen. Det er Vik som er
definert som kommunesentrum, men kommunen må kunne sies å ha en desentralisert struktur, både
bolig- og næringsmessig.
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En viktig problemstilling vil være hvilke områder det skal satses på i Hole fremover, gitt de muligheter
ny Ringeriksbane med stasjon på Sundvollen, redusert trafikk forbi Vik, og ny E16 forbi
Helgelandsmoen vil ha for arealutviklingen i kommunen.

Figur 6-7 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Hole, som vise Vik og Steinsåsen. Gult er farge for
boligbebyggelse i kommuneplansammenheng, blått er næring, rødt er offentlig/privat tjenesteyting, og
lysegrønt er Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).
Dagens trafikk på E16 forbi Sundvollen og Vik ligger på ca. 15 000 biler per døgn (ÅDT). Eksisterende
E16 på strekningen mellom Sundvollen og Hønefoss vil reduseres som følge av ny E16, og
gjennomsnittlig antall biler per døgn vil ligge på 4.000-8.000 i 2024 og 5.000-11.000 i 2044 ifølge
trafikkanalysen som er gjennomført.
For de to tettstedene Sundvollen og Vik vil dagens ulemper med E16 reduseres som følge av
betydelig lavere trafikk. Dette muliggjør en ny retning på arealutvikling i tettstedene. En
omklassifisering av vegtype for E16 muliggjør i tillegg både ombygging av vegen og opparbeiding av
nye krysningsmuligheter. Det antas også at byggegrensen på 100 meter mot eksisterende E16 kan
reduseres til et minimum i den nye situasjonen.
Redusert trafikk gjennom Sundvollen gir både muligheter for byutvikling gjennom fortetting og
transformasjon i eksisterende senterområde, og å knytte dagens bebyggelse opp mot den nye
stasjonen og den planlagte utfyllingen i Tyrifjorden.
Tilsvarende åpnes det for nye mulighet for å utvikle arealene som ligger mellom eksisterende Vik
sentrum og E16, samt å knytte sammen Vik og boligområdet på Steinsåsen. Samtidig kan man bygge
ned de store kryssområdene i tilknytning til vegen. Dette frigjør arealer til utbyggingsformål.
Hole kommune jobber nå med en kommunedelplan for utvikling av Vik sentrum. I dette arbeidet kan
en vurdere å se på hvilke muligheter den nye trafikksituasjonen gjennom tettstedene gir.
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7 LOKALE VIRKNINGER AV RINGERIKSBANEN
Dette kapittelet diskuterer mulig byutviklingspotensial i tilknytning til Hønefoss og Sundvollen stasjon
med bakgrunn i Ringeriksbanen.

7.1

Bakgrunn

For å si noe om hvilke virkninger Ringeriksbanen kan få for byutvikling rundt stasjonsområdene er det
tatt utgangspunkt i utbyggings-, fortettings-, og transformasjonspotensialet i disse områdene. Vi har
vurdert og beregnet effektene av dette potensialet.
Et sentralt begrep i en slik vurdering og beregning er områdeutnyttelse. Områdeutnyttelse uttrykkes i
prosent, og viser til forholdet mellom størrelsen (arealet) på det området som undersøkes, og
bruksarealet for bygningsmassen i det samme området. For eksempel vil et nærmere definert område
som er helt dekket av bygninger med én etasje, ha en områdeutnyttelse på 100 %, det samme vil et
område hvor halve arealet er dekket av bygg på to etasjer.
Områdeutnyttelse er beslektet med prosentvis bruttoareal (%-BRA), som uttrykker forholdet mellom
arealet av en tomt eller eiendom, og størrelsen på bygningsmassen på samme tomt eller eiendom.
Områdeutnyttelse måler et tilsvarende forhold, men typisk for et større areal. Det arealet som legges
til grunn ved beregning av områdeutnyttelse vil også inneholde veier, friområder, offentlige rom, etc.
Områdeutnyttelsen vil dermed som regel ligge lavere enn %-BRA for de enkelte eiendommene
innenfor det samme området. Områdeutnyttelse er godt egnet ved vurdering og sammenligning av
større sammenhengende strukturer som en bykjerne, større boligfelt og lignende.
Et typisk småhusområde i Norge har en områdeutnyttelse på 15 – 30 %, mens områder med blokkeller leilighetsbebyggelse kan ligge på 20 % og oppover. Byområder varierer gjerne fra 60 – 150 %, og
høyere. Figur 10-1 til Figur 10-4 (i vedlegg) viser dagens områdeutnytting i ulike by- og tettsteder på
Østlandet.
Det er gjort en overordnet beregning av utbyggings- og fortettingspotensialet innenfor drøyt 1 km fra
de planlagte stasjonsinngangene for de to jernbanestasjonene. Vi har vurdert fortettings- og
transformasjonspotensialet for disse områdene på et overordnet nivå, basert på dagens
bebyggelsesstruktur, avstand til henholdsvis sentrum og jernbanestasjonen. Ved beregning av dagens
områdeutnyttelse i Hønefoss og på Sundvollen har vi trukket fra vannarealer, med unntak for den
planlagte utfyllingen i Kroksund på Sundvollen.
Potensielle transformasjons- og fortettingsområder er gitt en teoretisk, fremtidig områdeutnyttelse,
basert på sammenlignbare områder andre steder på Østlandet. Beregningen er egnet til å si noe
generelt om utbyggings-, fortettings- og transformasjonspotensialet i de stasjonsnære områdene, men
det er ikke gjort detaljerte vurderinger av ulike begrensninger for transformasjon og utbygging som for
eksempel vern (kulturminner) og andre restriksjoner. Vurderingene er for overordnet til å tjene som en
fullverdig og detaljert angivelse av potensialet, men gir en pekepinn på utviklingsretning og et anslag
på hva som må til for å utnytte potensialet som ligger i å være et stasjonsområde på Ringeriksbanen.
Anslaget på en fremtidig arealutnyttelse er videre brukt for å beregne hvor mange bosatte området har
plass til. Vi har lagt til grunn et boligareal på 35 m2 pr. person i disse beregningene. Dette betyr at vi
har lagt til grunn at et par har en leilighet på 70 m 2, mens en familie på fire har en leilighet på 140 m 2. I
tillegg har vi lagt inn et arealbeslag på 15 m 2 i bruksareal til annet enn bolig pr. person. I dette tallet vil
handel, service og offentlige og tekniske tjenester inngå. Totalt har vi altså forutsatt et bruksareal på
50 m2 pr. bosatt. Dette er i tråd med dagens byggestandard i byområder.
Høy befolkningsvekst som følge av InterCity-utbyggingen medfører også behov for betydelige
investeringer til barnehager, skoler, sykehjem, infrastruktur, med mer i de to kommunen, i tillegg til at
det vil bli behov for å legge til rette arealer til blant annet handel, service, og andre private tjenester.
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Hønefoss

Fremtidsbilder for Hønefoss
Våren 2015 ble det gjennomført et parallelloppdrag for Hønefoss sentrum, for å vise potensielle
utviklingsretninger for byen som følge av de vekstmuligheter Ringeriksbanen gir. Tre firma deltok med
hvert sitt fordypningstema - mobilitet, byliv og fortettingspotensial.
En av utfordringene for å håndtere ønsket vekst i Hønefoss er å videreutvikle jernbanestasjonen som
endestasjon for Ringeriksbanen. I tillegg må det utvikles et godt transportsystem som både betjener
stasjonen og sentrum, og prioriterer gående, syklende og kollektivreisende foran bilen. Det blir også
viktig å utvikle Hønefoss med et konkurransedyktig næringsliv og gode bykvaliteter, for å imøtekomme
økt konkurranse fra øvrig byer i Osloregionen.
Evalueringskomiteen konkluderer med følgende anbefalinger til Ringerike kommune:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Knytt jernbanestasjonen best mulig til sentrum og sikre god tilgjengelighet
Sats på sykkelbyen Hønefoss
Lag sammenhengende strøksgater hvor gående er prioritert
Prioriter bussene og avlast sentrum for biltrafikk
Fortett og gi bygg, gater og plasser en bymessig utforming i et utvidet sentrumsområde
Bruk kulturminner aktivt i byutviklingen
Flett elvelandskapet og sentrum sammen
Gjør sentrum til et attraktivt sted å leve for alle befolkningsgrupper
Sentrum må bli et attraktivt næringsområde
Det offentlige må legge sine funksjoner i sentrum og legge opp til utstrakt sambruk
Suppler elektrisitet og fornybar fjernvarme med bygningsintegrerte energisystemer
12. Bruk vannhåndtering og overvann til å berike bymiljøet

Figur 7-1. Forslag til nye gang-sykkelforbindelseslinjer på tvers av Kongens gate og elva (venstre) og
mulig fortetting av sentrum og omkringliggende områder (høyre). Kilde Fremtidsbilder for Hønefoss
(NAL/Ringerike kommune)
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Planforslag
Forslag til reguleringsplan er vist i Figur 7-2. Det legges til rette for byutvikling tett på stasjonen etter
anleggsfasen.

Figur 7-2. Forslag til reguleringsplan ved Hønefoss stasjon. Stiplet rød linje viser planavgrensning.
Brunt er baneformål, oransje er bebyggelse og anlegg, gult er boligformål, og grønt er landbruks- og
friområder

Fortettings- og transformasjonspotensial i Hønefoss sentrum
På bakgrunn av mulighetsstudien for Hønefoss er det sett på mulige fortettings- og
transformasjonsområder i sentrum som kan bidra til å bygge opp om Ringeriksbanen.
Områder vurdert som egnet for transformasjon og fortetting i tilknytning til Hønefoss stasjon er vist i
Figur 7-3. Det bor 5 200 innenfor dette området i dag. Det presiseres at dette er en overordnet
vurdering, og kun grunnlag for videre detaljering. I mange av de etablerte boligområdene rundt
sentrum vil det sannsynligvis ikke bli store endringer, i hvert fall før på lang sikt, men noe fortetting bør
kunne påregnes.
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Figur 7-3. Områder vurdert som egnet for transformasjon og fortetting i tilknytning til Hønefoss stasjon.
Det bor 5 200 innenfor de skraverte områdene i dag. Blå sirkel tilsvarer 1 km i luftlinje fra de to
stasjonsinngangene. Flere bruer for gående og syklende over elva vil øke tilgjengeligheten til
stasjonen.
I Hønefoss er sentrumskjernen vurdert som egnet for omfattende fortetting. Dette området har en
områdeutnyttelse på 79 % i dag. Denne bør kunne økes til opp mot 130 %, tilsvarende tettheten i
sentrum av for eksempel Fredrikstad og Sarpsborg, som er kommuner med hhv. 80 000 og 55 000
innbyggere (hvorav drøyt 120 000 bor i tettbebyggelsen i og mellom de to byene).
I transformasjonsområdet rett ved stasjonen (Meieritomta, m.m.) er det lagt grunn mulighet for en
områdeutnyttelse på 100 %. Dersom det bygges en kulvert over Storskjæringa vest for stasjonen kan
det også tenkes utbygging på denne.
Det er også et større potensielt transformasjonsområde nord for Storelva, i tilknytning til St.
Hanshaugen, hvor det anslagsvis legges til grunn en områdeutnyttelse på 85 %, grunnet noe mindre
sentral beliggenhet.
I områdene merket fortetting er det lagt til grunn mulighet for kun en mindre økning av dagens
områdeutnyttelse, anslagsvis 5-10 %, avhengig av dagens tetthet i det enkelte område. Disse
områdene har i dag en relativ lav tetthet, og fortettingen som er forutsatt er egnet til å kunne
innpasses uten å endre områdenes karakter i nevneverdig grad.
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Til sammen gir denne overordnede vurderingen av fortettings- og transformasjonspotesialet i
Hønefoss plass til 9 - 10 000 nye bosatte med gangavstand til Hønefoss stasjon. Dette vil i så fall gi
opp imot en tredobling av antall bosatte innenfor dette området i forhold til i dag.
SSBs middelalternativ beregner en vekst på 5 300 til Ringerike kommune frem mot 2040.
Beregningene i beslutningsgrunnlaget for Ringeriksbanen anslår at Ringerike kan vokse med mellom
10 000 (lavalternativ) og 21 000 (høyalternativ).
I områder i umiddelbar nærhet til en stasjon med et høykvalitets kollektivtilbud, vil det være stort
potensial for å oppnå høye kollektivandeler knyttet til pendling mot en større arbeidsmarkedsregion.
På bakgrunn av dette bør det legges til rette for høy utnyttelse i disse områdene. Beregningen viser at
en slik høy utnyttelse vil kunne legge til rette for at all befolkningsvekst, eller store deler av
befolkningsveksten i kommunen kan komme i sentrale deler av Hønefoss, der potensialet for å oppnå
høye kollektivandeler er størst.

7.3

Sundvollen

Mulighetsstudie for Sundvollen
Våren 2017 ble det gjennomført en mulighetsstudie med tre parallelloppdrag for Sundvollen for å vise
potensielle utviklingsretninger for området som følge av de vekstmuligheter Ringeriksbanen gir. Figur
7-4 viser to av forslagene til mulig utvikling for Sundvollen.

Figur 7-4. Forslag til mulig utvikling rundt Sundvollen stasjon. Kilde Parallelloppdrag for Sundvollen
stasjon (Bane NOR).
Planforslag
Forslag til reguleringsplan er vist i Figur 7-5 . Det legges til rette for utbygging på fylling i fjorden etter
anleggsfasen.
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Figur 7-5. Forslag til reguleringsplan ved Sundvollen stasjon. Brunt er baneformål, oransje er
bebyggelse og anlegg, og grønt er landbruks- og friområder
Fortettings- og transformasjonspotensial på Sundvollen
Med basis i mulighetsstudie for Sundvollen er det sett på mulige fortettings- og
transformasjonsområder som kan bidra til å bygge opp om Ringeriksbanen.
Områder vurdert som egnet for utbygging, transformasjon og fortetting i tilknytning til Sundvollen
stasjon er vist i Figur 7-6. Det bor 950 personer innenfor den blå sirkelen dag (1 km luftlinje fra
stasjonsinngangene). Det presiseres at dette er en overordnet vurdering, og kun grunnlag for videre
detaljering. I de etablerte boligområdene rundt Sundvollen vil det sannsynligvis ikke bli store
endringer, i hvert fall før på lang sikt, men noe fortetting kan påregnes.
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Figur 7-6. Områder vurdert som egnet for utbygging, transformasjon og fortetting i tilknytning til
Sundvollen stasjon. Det er 60 bosatte innenfor de skraverte områdene i dag. Blå sirkel tilsvarer 1 km i
luftlinje fra de to stasjonsinngangene. Det er 950 bosatte innenfor den blå sirkelen.
På Sundvollen er de vurderte områdene svært lavt utnyttet til bygningsformål i dag. I beregningen er
de skraverte områdene (fylling i fjord, utbygging og transformasjon) lagt inn med en framtidig
områdeutnyttelse på 85 %.
I områdene merket fortetting er det lagt til grunn mulighet for en mindre økning av dagens
områdeutnyttelse med opp mot 5 %.
Til sammen gir denne overordnede vurderingen av fortettings- og transformasjonspotensialet i
Sundvollen plass 7 - 8 000 nye bosatte med gangavstand til Sundvollen stasjon. Dette vil i så fall gi
nærmere 9 ganger så mange bosatte innenfor dette området i forhold til dagens situasjon.
SSBs middelalternativ beregner en vekst på 4 000 til Hole kommune. Beregningene i
beslutningsgrunnlaget for ny Ringeriksbane anslår at kommunen kan vokse med mellom 4 700
(lavalternativ) og 7 700 (høyalternativ).
Beregningen av utbyggingspotensialet viser altså at det i områdene i umiddelbar nærhet til den
planlagte stasjonen på Sundvollen er rom for all beregnet vekst i Hole kommune ved en moderat til
høy tetthet (85 % områdeutnyttelse).
Hole kommune har i dag tre like store boligområder: Vik, Sundvollen og Steinsåsen. Næring og
forretninger i Hole er hovedsakelig lokalisert i Vik, Sundvollen og Helgelandsmoen. Det er Vik som er
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definert som kommunesentrum, men kommunen må kunne sies å ha en desentralisert struktur, både
bolig- og næringsmessig.
En viktig problemstilling vil være hvilke områder det skal satses på i Hole fremover, gitt de muligheter
ny Ringeriksbane med stasjon på Sundvollen, redusert trafikk forbi Vik, og ny E16 forbi
Helgelandsmoen vil ha for arealutviklingen i kommunen. I planarbeid med Sundvollen må det settes
av nok areal til boligformål, samt handel og service tilpasset et lokalt marked, og som kan utvikles over
tid etter hvert som tettstedet utvikles.
Selv med en høy tetthet, og et høykvalitetskollektivtilbud i umiddelbar nærhet, vil et tettsted på under
10 000 i mange tilfeller ikke ha den befolkningstyngden som trengs for å kunne etablere et
velfungerende handels- og servicetilbud. Kort avstand til store og attraktive handels- og servicetilbud i
Sandvika og Hønefoss vanskeliggjør mulighetene for å etablere konkurransedyktige tilbud i
Sundvollen.
Gitt nærheten til Sandvika og Hønefoss og svært gode reisemuligheter på både vei og bane, vil ikke
innbyggertallet i Hole bli stort nok til å at kommunen kan ha to levedyktige senterområder, selv med
veksten generert av Ringeriksbanen. Etablering av større handels- og servicetilbud i Sundvollen vil
utfordre gjeldende senterstruktur i kommunen, og det må gjøres en vurdering av om det skal legges til
rette for at Sundvollen på sikt kan bli det nye kommunesenteret i Hole.
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8 UTVIKLINGSPOTENSIAL PÅ SUNDVOLLEN
8.1

Om mulighetsstudie for Sundvollen

I mulighetsstudien for Sundvollen ble det sett på hvordan Sundvollen kan opparbeides for å få plass til
6000 bosatte17. Arealgrunnlaget for mulighetsstudien tar utgangspunkt i planlagt utfylling i fjorden og
tilhørende planering på landsiden, på til sammen 225 dekar. Deler av området vil bli benyttet til
jernbaneformål i tilknytning til stasjonsområdet, som spor, stasjonsanlegg, parkering, holdeplass for
buss. Tilgjengelig byggeareal for bolig- og stedsutvikling utgjør anslagsvis 200 dekar. 6000 bosatte
innenfor 200 dekar gir en tetthet på 30 bosatte pr. dekar. Dette er høyt i norsk sammenheng.
Tilsvarende befolkningstetthet finnes kun i mindre delområder på Majorstuen og Tøyen, som er blant
de områder med høyest tetthet i Osloregionen.

8.2

Arealsammenlikninger

Påfølgende illustrasjoner viser ulike områder på Østlandet med en befolkningsmengde på 8-10 000.
Arealavgrensningen for disse områdene er projisert på Sundvollen, og gir en indikasjon på ulike måter
å opparbeide Sundvollen til et tettsted av slik størrelse.
Kilder for beregningen er Matrikkelen og befolkningsdata fra SSBs befolkningsdata fra 2017. Kartene i
eksemplene har alle samme utstrekning.

Figur 8-1. Majorstuen, med utgangspunkt i Majorstua T-banestasjon, projisert på Sundvollen.
Majorstuen er blant de områder med høyest befolkningstetthet i Oslo. Majorstua består hovedsakelig
av høyblokker, og har også et høyt innslag av arbeidsplasser og handel.

17

Se http://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2017/fremtidens-sundvollen/
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Figur 8-2. Stovner, med utgangspunkt i Stovner T-banestasjon, projisert på Sundvollen. Stovner er en
drabantby i Oslo øst, med blokkbebyggelse bygd ut på 1960- og 70-tallet. Innenfor denne
avgrensningen ligger også Stovner senter.
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Figur 8-3. Rykkinn projisert på Sundvollen. Rykkinn er en drabantby vest i Bærum, med blokk- og
rekkehusbebyggelse fra tidlig på 1970-tallet. Innenfor området ligger også Rykkinn senter. Rykkinn
har ikke skinnebasert kollektivtransport, og få arbeidsplasser utenom senteret.
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Figur 8-4. Lillestrøm, med utgangspunkt i Lillestrøm stasjon, projisert på Sundvollen. Lillestrøm det
viktigste knutepunktet på Romerike, hvor flere toglinjer og både lokale og regionale bussruter møtes.
Lillestrøm har en relativt høy andel blokkbebyggelse i form av lavblokker i sentrum, men også en stor
andel eneboliger.
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Figur 8-5. Romsås, med utgangspunkt i Romsås T-bane-stasjon projisert på Sundvollen. Romsås er
en drabantby nordøst i Groruddalen i Oslo, og består av høyblokker med romslige bilfrie utearealer fra
1960- og 70-tallet. Innenfor området ligger også Romsås senter. Det er få arbeidsplasser i området
utenom senteret.
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Figur 8-6. Hønefoss projisert på Sundvollen. Hønefoss er nærmere beskrevet tidligere i rapporten.
Sammenstilling
Område
Areal [daa]

Majorstuen
Stovner
Rykkinn
Lillestrøm
Romsås
Hønefoss
Tøyen1

450
1 000
2 000
1 900
840
5 800
320

Befolkning

Boliger

10 877
9 859
7 602
7 702
6 554
9 207
9 698

Befolkningstetthet

8 122
3 510
3 252
4 490
2 888
5 336
5 216

24
10
4
4
8
2
30

Bosatte pr. bolig

1,3
2,8
2,3
1,7
2,3
1,7
1,9

1

Utstrekning for Tøyen er ikke vist i illustrasjonene

8.3

Potensielle utbyggingsområder på Sundvollen

Det er gjort en overordnet analyse av potensielle utbyggingsområder i Sundvollen utenom fyllingen,
som grunnlag for å vurdere hvordan Sundvollen kan utvikles med og uten fyllingen, for å gi et anslag
på antall bosatte i tettstedet i en fremtidig situasjon.
Generelt fører bratt terreng til mindre arealeffektiv utbygging, både med hensyn til type bebyggelse
som kan etableres og som følge av krav til stigningsforhold på atkomstveger. Erfaringsmessig er det
vanskelig å bebygge større områder med helningsgrad over 30 %. Det stilles krav om maks 10 %
stigning for kjøreveg, maks 6 % for veger med busstrafikk, og maks 5 % for å tilfredsstille krav til
universell utforming for gående. Det kreves mye vegareal for å forsere bratte områder, da vegen må
slynge seg opp bakken. Grunnet topografien er det såldes begrensende utbyggingsmuligheter i
Sundvollen, se Figur 8-7 som viser helningsforholdene i området og de mest aktuelle områdene å
bebygge som følge av disse.
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Erfaringsmessig må et potensielt utbyggingsområde reduseres med 50 % for å få reelt byggeareal
(tomteareal) når en er opererer på et detaljeringsnivå som her. Dette for å ta høyde for infrastruktur,
grønne fellesarealer, skoler, barnehager, idrettsanlegg og lignende arealformål om naturlig inngår i et
tettsted av et slik størrelse som det planlegges for på Sundvollen. Nærmere undersøkelser vil
erfaringsmessig også avdekke delområder som av ulike grunner ikke lar seg bebygge allikevel, eller
eventuelt medfører svært høye byggekostnader. Tabell 8-1 viser bruttoareal og antatt byggeareal for
områdene vist i Figur 8-7.

Figur 8-7. Terrenghelning Sundvollen, med potensielle utbyggingsområder utenom planlagt fylling i
sjø. Områder brattere enn 30 % er generelt vanskelig å bebygge.
Tabell 8-1. Potensielle utbyggingsområder i Sundvollen

Område
11
2
3
4
5
1

Kategori
Utbygging
Utbygging
Utbygging
Transformasjon
Fortetting
Sum

Areal [daa]
45
89
170
111
53
467

Byggbart areal [daa]
22
44
85
56
13
220

Område 1 dekkes av fyllingen og kan ikke tas med i regnskapet dersom det anlegges fylling i fjorden
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Det er sett på to alternative utbyggingsscenarier med ulik tetthetsgrad, basert på erfaring fra
utviklingsområder i samme størrelsesorden som Sundvollen (blant annet Gulskogen i Drammen og
Slemmestad i Røyken).

Høy tetthet
En mulig utbygging som gir 3000 leiligheter med drøyt 6000 bosatte, og 18 000 m2 næringsareal er
vist i tabellen under:

Område Etasjer Boligstørrelse Boligandel
1
4
70 m2
80 %
2
2
4
70 m
80 %
2
3
4
75 m
100 %
2
4
4
75 m
100 %
2
5
4
75 m
80 %

Ant. bolig
300
600
1 200
740
160

BYA
31 %
31 %
30 %
29 %
30 %

BRA Omr. utn. Bef. tett.
116 %
63 %
13
116 %
63 %
13
104 %
57 %
14
99 %
54 %
13
111 %
60 %
12

Høye tettheter for både befolkning og bygningsmasse, slik som er benyttet i tabellen ovenfor, finnes
bare i de største byene i landet, når dette måles for større sammenhengende områder. I eksemplene
nedenfor refereres det til tettheter innenfor den angitte sirkelen. Beregningene er basert på SSBs
befolkningstall for 2017 og på Matrikkelen, oppdatert tredje kvartal 2017. Skråfoto er hentet fra Google
Maps.
Sinsen

Figur 8-8. Skråfoto over Sinsen
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Figur 8-9. Sinsen i Oslo. Området har en befolkningstetthet på 13 personer pr. daa, og en
områdetetthet på 72 %.
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Figur 8-10. Skråfoto over Fagerborg
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Figur 8-11. Fagerborg i Oslo. Området har en befolkningstetthet på 13 personer pr. dekar og en
områdetetthet på 73 %
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Middels høy tetthet
En alternativ strategi, med noe lavere tetthet og lavere byggehøyder på deler av området, og som gir
potensielt 1500 boliger med drøyt 3000 bosatte, og 10 000 m2 næringsareal er vist tabellen under:

Område Etasjer Boligstørrelse Boligandel
1
4
70 m2
80 %
2
2
4
70 m
80 %
2
3
4
75 m
100 %
2
4
3
75 m
100 %
2
5
4
75 m
80 %

Ant. bolig
170
340
640
330
80

BYA
18 %
18 %
15 %
16 %
15 %

BRA
66 %
67 %
56 %
45 %
55 %

Omr. utn. Bef. tett.
36 %
8
36 %
8
31 %
8
25 %
6
30 %
6

Områdeutnyttelse på mellom 20 og 40 % er ikke uvanlig i Norge. Vi finner slike tettheter i både
blokkbebyggelse og småhusområder. Småhusområder med denne tettheten har imidlertid gjerne
lavere befolkningstall, og eksemplene nedenfor er derfor hentet fra blokkbebyggelse med
drabantbypreg og sentrumsbebyggelse.
Østerås

Figur 8-12. Skråfoto over Østerås
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Figur 8-13. Østerås i Bærum. Området har en befolkningstetthet på 5 personer pr. daa, og en
områdetetthet på 38 %.
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Figur 8-14. Skråfoto over Sandefjord
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Figur 8-15. Sandefjord sentrum har en befolkningstetthet på 6 personer pr. dekar, og en
områdeutnyttelse på 39%. I tillegg til boliger inneholder området arbeidsplasser og
sentrumsfunksjoner.
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Oppsummering

Mulighetsstudien har vist hvordan det legges til rette for 6000 bosatte nær Sundvollen stasjon, ved å
bebygge en utfylling i Tyrifjorden som kan opparbeides i forbindelse med etablering av Sundvollen
stasjonsområde. Utfyllingen, med tilgrensende nedtrappende arealer på land, gir et utbyggingsareal
på anslagsvis 200 dekar, og vil medføre en befolkningstetthet på 30 bosatte pr. dekar dersom området
bygges som vist i mulighetsstudien. En slik tetthet finnes i dag kun i mindre delområder på Majorstuen
og Tøyen, som er blant de områder med høyest tetthet i Oslo.
Som følge av topografiske forhold er det begrensede utbyggingsmuligheter i Sundvollen. Vår
overordnede analyse gir et brutto utviklingsareal på 415 dekar innenfor 1 km fra Sundvollen stasjon,
som gir i underkant av 210 dekar byggeareal når vi reduserer for faktorer som infrastruktur, skole,
barnehage, idrett og lignende fellesarealer. I tillegg er det et visst fortettingspotensial i tilknytning til
dagens sentrumsområde. Vi har vist hvordan dette arealet kan tilrettelegges for henholdsvis 3000 og
6000 bosatte, avhengig av hvilke tettheter og byggehøyder som legges til grunn for de enkelte
delområder.
Analysen viser at det vil være utfordrende å utvikle Sundvollen til et tettsted med 8-10 000 bosatte
dersom en ikke får etablere og bebygge den planlagte utfyllingen i Tyrifjorden. Dersom det etableres
en slik utfylling er vår anbefaling å bebygge denne med en noe lavere tetthet enn det som er lagt til
grunn i mulighetsstudien, og heller ta i bruk et større område rundt stasjonen. En passende tetthet på
utfyllingen og øvrige potensielle utbyggingsområder i Sundvollen kan gi et tettsted på i størrelsesorden
6-8 000 bosatte og anslagsvis 50-70 000 m2 næringsareal.
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Figur 10-1. Eksempel på områdeutnyttelse for ulike boligområder i Oslo
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Figur 10-2. Eksempel på områdeutnyttelse for ulike boligområder i Oslo
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Figur 10-3. Eksempel på områdeutnyttelse i sentrumsområder sav sammenlignbar størrelse som
Hønefoss
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Figur 10-4. Eksempel på områdeutnyttelse i Lillestrøm, som har hatt en kraftig vekst de seere år, som
følge av jernbaneutbygging (10 min. reisetid med tog til Oslo på Gardermobanen).
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