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Innspill til prioriteringer til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 
 
 
Sammendrag 
Samferdselsdepartementet (SD) har i sitt arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 
lagt opp til at fylkeskommunene, de fire største byene og Sametinget kommer med innspill til 
prioriteringer med utgangspunkt i bl.a. de identifiserte utfordringene, jf. Brev fra SD datert 
21.11.2019. SD har bedt om skriftlige innspill fra Viken på prioriterte tiltak innen 14. mai 
2020. 
 
På bakgrunn av SDs brev, er kommunene og regionale aktører invitert av fylkeskommunen, i 
brev datert 16.12.2019, til å komme med synspunkter på hva som er viktigst å legge vekt på i 
NTP 2022-2033. Fylkeskommunen oppfordrer kommunene til å involvere næringslivet i sine 
prosesser.  
 
Hovedutfordringer på transportområdet er behandlet av Fellesnemda i Viken 02.05.19 med 
bakgrunn i Buskerud fylkeskommunes innspill, behandlet i fylkestinget 25.04.2019, og støttes 
av Ringeriksregionen. Basert på hovedutfordringene i Viken prioriterer Ringeriksregionen 
følgende prosjekter inn i NTP 2022-2033 de første 6 årene i perioden(rangert):  
 

1. Ringeriksbanen – et nasjonalt, regionalt og lokalt prosjekt. Innebærer Bergensbanens 
forkortelse, sammenbindingen av byene på Østlandet (Intercity), utvidelse av bo- og 
arbeidsmarkedsregionen (Ringeriksløsningen) som knytter Ringeriksregionen, Valdres 
og Hallingdal tettere til hovedstaden. Prosjektet vil gi en effektiv og miljøvennlig 
transport lokalt, regionalt og nasjonalt der den betydelige reiseforkortelsen gjør at 
jernbanen også blir konkurransedyktig mot fly. Prosjektet vil bidra til det grønne 
skiftet, og infrastruktur for lavutslipp.  Det legges til grunn, med utgangspunkt i 
gjeldende NTP, og prosessen gjennom NTP-perioden, at hovedprosjekt «FRE16» 
startes opp i 2022, og får økonomiske bevilgninger med tanke på ferdigstillelse i 
2028/29.     

2.  E16 Nymoen – Eggemoen – manglende lenke på europaveien mellom Bergen og 
Gävle i Sverige, og en ytre ring rundt regionhovedstaden Hønefoss. Lenken inngår i en 
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ytre ring rundt Oslo; ring 4 i Viken, og har stor betydning for den omfattende 
næringstransporten vestfra, nord for Hønefoss og næringstransport til/fra Gardermoen i 
området fra Hallingdal, Valdres og aksen mellom Drammen og Ringerike. Prosjektet 
legger til rette for vekst med nyetableringer og arbeidsplasser rundt Eggemoen 
flyplass, og bidrar til målet om en flerkjernet utvikling i Viken.  

3. Krysset E16/Kilemoen (fv. 2872) er et kryss på ring 4 rundt Oslo, og utviklingen av 
krysset er avgjørende for å kunne utløse potensialet på næringsområdet 
Kilemoen/Follummoen. Næringsområdet er svært attraktivt og vil bidra til lokalt og 
regionalt, og bidra til flere arbeidsplasser i en flerkjernet byutvikling   

Andre viktige tiltak for Ringeriksregionen som må sikres gjennom NTP i de første 6 årene av 
perioden er:  

1. E16 – nasjonal sykkelrute gjennom Hønefoss på fv.290. Hønefoss er en sykkelby. For 
å få flere til å sykle, må det etableres et attraktivt og helhetlig sykkelnett gjennom byen  

2. Riksveg 350 – manglende gang- og sykkelveglenke, som er skoleveg, mellom 
Nakkerud og Ask 

3. Ordningen med bypakke- avtaler må utvides til de mindre byområdene for å sikre en 
klima- og miljøvennlig byutvikling som bygger opp under Hønefoss som stasjon på 
Ringeriksbanen. 
 

Langsiktige satsingsområder i Ringeriksregionen: 

Utvikling av av etappe 2 på riksveg 350 mellom Åmot – Hønefoss  
Etappe 2 inneholder parseller fra Åmot til Hønefoss. Ringeriksregionen er opptatt av at hele 
KVU rv. 350 (tidligere rv.35) Hokksund – Hønefoss utbygges etter den utviklingsstrategien 
som er bestemt av Regjeringen.  
 
Videre utvikling av sykkelinfrastruktur på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger og 
kommunal veg. Hønefoss er en sykkelby, og for å vri reisemønsteret fra personbil over på mer 
sykling, må det utvikles et attraktivt, helhetlig sykkelvegnett.  

Persontrafikktilbudet på Randsfjordbanen strekningen Hokksund Jevnaker må styrkes. 
Dette for å sikre større nedslagsfelt for kollektivreisende med Ringeriksbanen, og sikre at flest 
mulig kan reise med tog inn til Hønefoss stasjon. 
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Innledning  
Samferdselsdepartementet legger til grunn at man i NTP 2022-2033 vil utarbeide en mer 
strategisk og overordnet transportplan, men at man for de første 6 år også ber om prioriteringer 
på konkrete prosjekter, tiltak eller satsingsområder. Viken fylkeskommune ber om, i sitt brev 
datert 16.12.2019 til kommunene og regionale aktører, begrunnede innspill på statlige 
transportløsninger som kan bidra til fylkeskommunens og kommunenes felles innsats for å: 

 Fremme en miljø- og klimavennlig utvikling med lavt forbruk av ressurser 
 Ivareta bosetting, næringsutvikling og bærekraftige distrikter 
 Realisere målsettinger om by- og tettstedutvikling med reduserte behov for transport 

De tre kommunene i Ringeriksregionen og næringslivet har i flere år samarbeidet tett om de 
viktigste samferdselsprioriteringene for vår region. Ringeriksregionen støtter 
hovedutfordringene slik de er beskrevet i vedtak i fylkestinget i Buskerud fylkeskommune 
25.04.2019 og i oppsummert vedtak i Fellesnemda i Viken 02.05.2019.  
 
Hovedutfordringene som er løftet frem er hovedsakelig dagens samferdselsutfordringer som i 
stor grad er knyttet til befolkningsvekst, urbanisering og økt mobilitet og hvordan denne 
utviklingen skal håndteres på en trafikksikker, klima- og miljøvennlig måte, og som samtidig 
håndterer ny teknologi. Et mål om nullvekst i personbiltrafikken i hovedstaden, legger press 
på infrastrukturen i og rundt Oslo. 
 
Ringeriksregionen står samlet om å løse dagens og fremtidens logistikk- og 
samferdselsutfordringer. 
 
De høyest prioriterte tiltakene i Ringeriksregionen som prioriteres inn i NTP 2022-2033 de 
første 6 årene i perioden er: 
 
1. Ferdigstilt Ringeriksbanen innen 2028/29:  
Utbygging av dobbeltspor mellom Sandvika og Hønefoss må finansieres slik at 
jernbanestrekningen kan påbegynnes i 2021 med ferdigstilling innen 2028.  
Utbygging av Ringeriksbanen, som forkortelse av Bergensbanen, er det viktigste nye 
samferdselsprosjektet i Norge på jernbanesiden, og vil representere et nytt transporttilbud i 
korridor 5 for å binde Oslo- og Bergensområdet sammen.  Ringeriksbanen har vært på 
dagsorden i over 100 år, og ble sist vedtatt bygd i 1992, men da utsatt. Bergensbanen er en del 
av korridor 5, og Ringeriksbanen vil med dobbeltspor på strekningen Sandvika - Hønefoss - 
Bergen redusere reisetiden med over én time. Reisetidsforkortelser på begge sider av fjellet, 
vil utnytte jernbanens egenskaper og fortrinn på lengre reiser til en klima- og miljøriktig 
konkurrent på persontransportmarkedet, og samtidig være en viktig transportbærer på 
mellommarkedet gjennom Hallingdal og til turistdestinasjonene på strekningen.  
Bergensbanen som turistrute nasjonalt og regionalt må ikke undervurderes. 
 
Samtidig vil Ringeriksbanen være en sentral del av kollektivtilbudet i Viken. Intercity- 
satsingen må ses i lys av økt befolkningsvekst i og rundt Oslo, og en ønsket klima- og 
miljøvennlig samfunnsutvikling med en jernbanetransport som støtter utviklingen av større, 
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robuste regioner som vil øke regionenes konkurransekraft og gjennom det skape vekst. 
Intercity-satsingen er nøkkelen til å knytte byene i Viken sammen på en effektiv måte, og den 
blir stadig viktigere i hovedstadregionens pendleromland for å dempe presset på veiene i 
vestkorridoren og bidra til nullvekst i persontransporten i avtaleområdet for byvekstavtale. 
 
Jernbanen kan kun løse samferdselsutfordringene gjennom et større og helhetlig løft, den 
helhetlige utviklingsstrategien som ligger i Intercity-konseptet. Pendelen Moss – Hønefoss, vil 
knytte to ulike bo- og arbeidsmarkeder sammen gjennom regionaltog, i tillegg til at Hønefoss-
Sandvika-Oslo oppfattes som et lokaltogtilbud i likhet med Bergen – Arna i den andre enden 
av pendelen på vestlandsiden. Strekningen Hønefoss – Sandvika – Oslo vil få reisetider på 
henholdsvis 20 minutter og 37 minutter.   
 
I historisk perspektiv har bilen hatt avgjørende betydning for utviklingen av bo- og 
arbeidsmarkedsregionen Ringerike. I dag bremses regionforstørringen opp på grunn av 
kapasitetsutfordringene på veinettet inn mot Oslo. Den Oslorettede persontrafikken fra 
Ringeriksregionen foregår i dag med motoriserte kjøretøy og det er et stort potensiale for å 
overføre persontransport fra veg til bane i Ringeriksregionen. Vegtrafikken står for 51% av 
CO2 – utslippene i Ringerike kommune (2017). Selv om andelen kjøretøy med klimavennlig 
drivstoff er økende, vil det bli utfordrende å nå Norges klimaforpliktelser. 
 
Det er vedtatt en flerkjernet by- og tettstedsstruktur i regionen Viken, som vil bidra til at 
veksten ikke bare skjer i sentrum, men også i byer og tettsteder utenfor Oslo. Å lykkes med en 
flerkjernet by- og tettstedsstruktur gir samferdselsutfordringer, fordi det krever mobilitet av 
arbeidskraft, tilgjengelighet til utdannelse og ulike arbeidsmarkeder.  
 
En målrettet flerkjernet by- og tettstedsutvikling innebærer at regionhovedstaden Hønefoss og 
de mindre tettstedene i Ringeriksregionen derfor står overfor store og nødvendige 
samferdselsinvesteringer. Med Ringeriksbanen utvikles Hønefoss stasjon som et knutepunkt i 
regionen. Ringeriksregionen er arealmessig stor, og med Hønefoss by som inngangsporten til 
både Hallingdal og Valdres er mye spredt bosetting en utfordring. Det genererer mye 
persontrafikk, som igjen legger press på infrastruktur i og rundt Hønefoss, og videre inn mot 
Hovedstadsområdet. Dette øker behovet for kapasitet, og et god koordinert kollektivtransport 
til/fra Oslo. Brakar hadde 1 154 000 reisende på linjer som går gjennom Hønefoss i 2017, og 
av dette utgjorde linje 200 som er busspendelen mellom Oslo og Ringerike nesten 40% av 
passasjerene.    
 
Lokalt er det allerede i dag økende fremkommelighetsproblemer i sentrale deler av veinettet 
inn mot, og gjennom regionhovedstaden Hønefoss. Situasjonen vil forverres dersom man ikke 
klarer å endre dagens reisemønster med større innslag av gåing, sykling og kollektivtrafikk, og 
dette vil eskalere den dagen Ringeriksbanen står ferdig.   
 
Ringeriksregionen har fulgt opp oppdragsbrevet til fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 
(FRE16) fra Samferdselsdepartementet, datert 30.08.2015, om forventningene staten har til at 
lokale myndigheter bidrar på sine ansvarsområder til å bygge opp under den store statlige 
investeringen i veg og bane. Ringerike kommune har vedtatt en ny byplan som bygger opp 
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under Hønefoss stasjon som et regionalt kollektivknutepunkt i Ringeriksregionen og for 
Hallingdal og Valdres. Byplanen legger rammene for en kompakt byutvikling med flere 
boliger og arbeidsplasser stasjonsnært, og en mobilitetspyramide som prioriterer gåing, 
sykling og kollektivtransport med egne kollektivtraseer der det er mulig gjennom Hønefoss by 
for å styrke et kundegrunnlag for jernbanen på en klima- og miljømessig god måte. Byplanen 
legger opp til at 4000 nye innbyggere kan bo og leve sine liv i Hønefoss sentrum i tillegg til 
arealer for kontorarbeidsplasser med gåavstand til stasjonen. 
 
Ringerike kommune har også investeringer i nytt vannbehandlingsanlegg og nytt 
høydebasseng for å sikre en voksende befolkning godt drikkevann i Hønefoss, og i tillegg er 
det investert i nytt renseanlegg som er klargjort for 25.000 nye innbyggere. I sosial 
infrastruktur er det investert i en ny sentrumsnær barneskole, og kommunen er i gang med å 
rehabilitere en barneskole i Hønefoss nord. Til sammen med andre prosjekter som nytt 
omsorgssenter- og boliger og ny legevakt og ambulansesentral vil det til sammen investeres 
for mellom 2-2,5 mrd. kroner innenfor kommunens ansvarsområder før Ringeriksbanen er 
ferdigstilt. Dette er store investeringer for Ringerike kommune som skal håndteres gjennom 
kommunens egne budsjetter og gjennom selvkost.  
 
I tillegg har næringslivet investert betydelig i form av boligbygging for å møte forventet 
befolkningsvekst, og næringsinvesteringer i næringsklyngene på Eggemoen, Hvervenmoen, 
Helgelandsmoen og Treklyngen, herunder å klargjøre store næringsarealer gjennom regulering 
for å tiltrekke seg nye bedrifter som vil gi arbeidsplasser og vekst som bygger opp under de 
statlige veg- og baneinvesteringene. 
 
Det vil være svært utfordrende for hele Ringeriksregionen dersom staten ikke følger opp sitt 
ansvar gjennom statlig plan for «FRE16», når investeringer kommunen og næringslivet gjør er 
direkte knyttet til de forventningene som er gitt kommunen som lokal myndighet for å legge til 
rette for at nytten av prosjektet blir best mulig. Næringslivet har på sin side fulgt opp 
forventingene gjennom aktivt å gjennomføre til dels store investeringer, samt legge til rette for 
større investeringer i takt med gjennomføring av statlig plan.  
 
Viken fellesnemd forutsetter at prioriteringene i gjeldende NTP 2018- 2029, som ble vedtatt 
av Stortinget i juni 2017, blir fulgt opp i ny NTP. NTP 2018-2029 legger til grunn 
Fellesprosjektet FRE16 som bundet prosjekt i første 6- årsperiode. 
 
2. E16 Nymoen - Eggemoen  
E16 fra Sandvika til Hønefoss er en del av fellesprosjektet med Ringeriksbanen til Hønefoss, 
men også en arm av E16, som utgjør en ringveg rundt Hønefoss. Europavegen er en del av 
korridor 5, stamvegen mellom Vestlandet og Østlandet over Lærdal til riksgrensen.  
 
På sentrale Østlandet, og i Viken er E16 et effektivt alternativ, en ring 4 som går rundt Oslo 
for person- og godstrafikken som ikke skal inn til Oslo eller som alternativ rute inn til Oslo. 
Samtidig er ring 4 også ringvegen rundt regionhovedstaden Hønefoss. Parsellen E16 
Eggemoen - Olimb er påbegynt og vil ha åpning 2022. For å fullføre ringvegen rundt 
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Hønefoss gjenstår strekningen E16 Nymoen – Eggemoen, som er en direkte fortsettelse av 
igangsatt prosjekt. Det er vanlig at ca. 20-30% av byggekostnadene er riggkostnader. Det gir 
derfor mer for pengene å se disse to prosjektene i sammenheng.  
 
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for Hokksund – Åmot – Jevnaker (2011), og strategien 
for den videre utviklingen av riksvegen, ble behandlet i regjeringen 10.07.12. Det slås fast at 
Etappe 1 består av parsellen Hokksund – Åmot og parsellen Nymoen – Eggemoen.  Videre 
avklaring av traseen er skjedd gjennom vedtatt kommunedelplan (2018), og et politisk 
prinsippvedtak om bompengefinansiering.  
 
Som en del av grunnlaget for NTP 2022-33 har prosjektet vært vurdert for kostnadsreduksjon 
og økt nytte. Det er utført ny beregning av nytte etter optimaliseringstiltak med to- plankryss 
som kryssløsning, som viser en netto nytte fra 420 mill.kr til 488 mill.kr i 2019- kroner.  
 
Eggemoen aviation and technology park en viktig regional næringspark med et 
influensområde definert til å strekke seg fra Kongsberg og Gjøvik/Raufoss til Gardermoen. 
Som flyplass tilrettelagt for næringsvirksomhet med en rullebane på 2200 meter, et areal på 
2300 daa og med få restriksjoner i luftrommet, er næringsklyngen på Eggemoen av stor 
betydning for lokalisering av kompetansearbeidsplasser på et høyt teknologisk nasjonalt og 
internasjonalt nivå. Det er nå ca 400 arbeidsplasser i området og det er forventet at antallet er 
tredoblet om 10 år. Utvikling av ring 4, vil være avgjørende for næringsutviklingen i denne 
nasjonalt viktige næringsparken. 
 
Utbyggingen vil gi vesentlig bedre forhold for næringstransporten nord for Hønefoss som har 
betydelig andel tungtrafikk som følge av lokale forekomster av grus/sand og transport inn til 
tømmerterminalen på Treklyngen og Soknabruket fra nordøst. Forekomst av grus/sand og 
produksjon av spennbetong/sviller er i hovedsak basert i området rundt Hensmoen og 
kolbingen ut til E16 mot nord/øst er derfor av stor betydning for næringstransporten 
 
Det meste av godstransporten fra Hallingdal og Valdres bruker vegnettet inn mot Hønefoss, og 
fordeler seg på E16 enten nord eller sør for Hønefoss. Tungtransporten som velger ruten nord 
for Hønefoss for gods som skal til Oslo eller videre mot Gardermoen og riksgrensen har store 
utfordringer. Med en manglende lenken Nymoen – Eggemoen kanaliseres denne tungtrafikken 
i dag inn til Hønefoss by for deretter å ledes opp bakkene til Eggemo-platået med en stigning 
på 9% og en høydeforskjell på ca. 100 meter. Besparelsen for næringstransport og miljø er 
derved betydelig ved å unngå transport ned til Hønefoss. 
 
Strekningen Nymoen – Eggemoen er også svært viktig for å få ned gjennomgangstrafikken 
gjennom Hønefoss by. I 2015 ble det utarbeidet en KVU/KS1 for Hønefoss med tanke på en 
fremtidig bypakke. Transportanalysene som ble utført ifm KVUen viste at rundt 7% av 
gjennomgangstrafikken i Hønefoss ville kanaliseres til ringvegen rundt Hønefoss dersom 
parsellen Nymoen – Eggemoen ble bygd.   
 
3. Krysset E16/Kilemoen (fv.2872) 
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Kilemoen og Follummoen er viktige industriområder i Ringeriksregionen. Med sin nærhet til 
Hønefoss by, jernbanen og E16, og tilgangen på vann og elektrisitet gjør områdene til   
særdeles attraktive næringsutviklingsområder. Områdenes utvikling er pr. i dag sterkt 
begrenset av at den trafikken som er nødvendig for å utnytte næringsområdenes store 
potensiale ikke kan utløses med krysset E16/Kilemoen (fv.2872) slik det er i dag. 
 
Det er flere viktige næringer som vurderer å drive sin næringsvirksomhet fra området. Dagens 
kryssløsning er ikke egnet for økt trafikk, og dette stopper nasjonalt og regionalt viktige 
næringsaktører til å etablere seg i næringsområdet. For eksempel er næringsaktører innenfor 
datalagring ute etter store flate arealer i land med kjølig klima med tilgang til fornybar energi 
med kort avstand til det europeiske markedet. En videre utvikling av Kilemoen og 
Follummoen industriområde er avhengig av at utformingen av krysset tilfredsstiller kravene 
som stilles til en stamveg. 
 
Andre viktige tiltak i Ringeriksregionen som må sikres gjennom NTP 2022-2033 er: 
 
1. E16 – nasjonal sykkelvegrute langs fv. 290 gjennom Hønefoss 
Hønefoss er handelsentrum og regionhovedstad for kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker. 
Byen er et viktig trafikknutepunkt på Østlandet idet E16, rv. 7 og rv. 35 har koblinger til 
internvegsystemet, og gir forbindelser mot Oslo, Drammen, Gardermoen, Gjøvik og Hamar.  
Gjennom Ringeriksbanen blir Hønefoss en stasjonsby på Ringeriksbanen, og ikke bare en 
stasjon på Bergensbanen. Bilbrukere er en prioritert trafikantgruppe i Hønefoss i dag, og 
sentrum er tilgjengelig med gode parkeringsmuligheter. Hønefoss er også en sykkelby, i 
navnet, men har et lite utviklet sykkelvegnett. 
 
Ringerike kommune har tatt ansvar for å bidra til lavutslippssamfunnet og øke nytten av 
fellesprosjektet «FRE16» gjennom Områderegulering Hønefoss (2019) «Byplanen».  
Gjennom byplanen skal reisemønsteret endres ved at alle veier skal bli til gater og gående, 
syklende og kollektivtrafikken skal prioriteres. Dette innebærer at det må etableres et 
sammenhengende gang- og sykkelvegnett gjennom byen for å vri reisemønsteret fra 
privatbilen over på miljøvennlige transportformer. Ringeriksregionen har følgende prioritet for 
sykkelinfrastrukturtiltak på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger: 
 

Prioritering Tiltak Veinummer Detaljer Kostnad 

1 Hønefoss bru 
(midlertidig 
løsning) 

Fv. 290 Sykkelvei i dagens tredje 
kjørefelt med tilkobling 
til undergangen til 
Fossveien 

6 MNOK 

2 Kvernbergsund 
bru 

Fv. 290 Ny gang- og sykkelbru 
parallelt med 
Kvernbergsund bru med 
forbindelse til sykkelvei 
med fortau langs 

50 
MNOK 
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Osloveien og rute inn til 
sentrum 

3 Osloveien nord 
(nord for 
Dronnings 
Åstas gate) 

Fv. 290 Sørgående kollektivfelt 
fra Rådhuset til forbi 
Hønefoss videregående 
skole, og sykkelvei med 
fortau. Samordnes med 
Kvernbergsund bru 

90 
MNOK 

 
2. Manglende gang- og sykkelveg på riksveg 350 mellom Nakkerud og Ask   
 
Ringeriksregionen har en utfordring i at flere riksvegstrekninger fungerer som lokalveger og 
derved er viktige skoleveger. Selv om trafikkmengdene ikke er av de største har staten et 
betydelig ansvar for at de riksvegstrekninger som er skoleveger trafikksikres 
I forbindelse med Fellesprosjektet FRE16, skal det reguleres og bygges en ny nord-sør gang- 
og sykkelvei på Rv. 350, sørvest for Hønefoss.  Strekningen vil koble seg på eksisterende 
gang- og sykkelveier og skape en sammenhengende forbindelse fra Hønefoss sentrum til Ask. 
Etablering av tiltakene i tabellen under fyller inn de manglende lenkene langs Rv. 350 og 
skape en sammenhengende sykkel- og gangveinett fra Nakkerud til Hønefoss sentrum.  
Tiltakene er en del av riksvegrute for sykkel og en regional rute til Vikersund, Åmot og 
Hokksund. 
 
Ringeriksregionen prioriterer heving av trafikksikkerhetsstandarden på riksveg 350, der 
følgende tiltak er prioritert (rangert): 
 

1 Mauerud-Ask Rv. 350 Ny gang- og sykkelvei 
ca. 3700 m lang med 
tilkobling til 
eksisterende gang- og 
sykkelvei på Tyristrand 
og Ask 

40 
MNOK 

2 Nakkerud-
Trollborgen 

Rv. 350 Ny gang- og sykkelvei 
ca. 4300 m lang med 
tilkobling til 
eksisterende gang- og 
sykkelvei på Tyristrand 

63 
MNOK 

 
 
3. Ordningen med bypakke-avtaler må utvides til å gjelde flere mindre byområder  

Ordningen med bymiljøavtaler må utvides til å gjelde flere mindre byområder. En utvidelse til 
flere mindre byområder forutsetter at avtalens rammeverk tilpasses de nye regionene og utfra 
bystørrelse og ulike grader av utfordringer. Stortinget har et ansvar for å drive helhetlig 
bypolitikk, også utenfor de ni største byene. Hønefoss er en regionhovedstad for 
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Ringeriksregionen, og er også nærmeste by for innbyggerne i Hallingdal og Valdres. 
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker) har i 2019 rett i underkant av 45.000  
Hønefoss innfrir mange av kravene til helhetlige avtaler, blant annet er det gjennomført en 
KVU for Hønefoss med KS1. Det er vedtatt en ny byplan (områderegulering Hønefoss). 
Byplanen bygger opp under nytten av Ringeriksbanen med en fortetting med et potensiale for 
4000 nye innbyggere og store arealer form kontorarbeidsplasser innenfor 10 minutter fra 
stasjonen. Fylkeskommunen og Ringerike har vedtatte mål om nullvekst for 
personbiltrafikken, og gjennom byplanen er det et mål om at veksten i persontransporten skal 
tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Dette er ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Med en gjensidig, forpliktende 
bypakkeavtale med Ringeriksregionen, får staten en ny sammenhengende region som kan nå 
nullvekstmålet samlet sett. Avtaleordningen for bypakker må utvides til å gjelde i NTP 2022-
2033 for de mindre byområdene.  
 
Nullvekstmålet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og 
gange er ambisiøst, men også økonomisk svært utfordrende. Gjennom områderegulering 
Hønefoss og reguleringsplanen for nye Hønefoss stasjon som må påbegynnes, vil ulike tiltak 
bidra til å redusere personbilbruken som gjør at nullvekstmålet kan nås. 
 
4.  Langsiktig utvikling av riksveg 350 mellom Åmot - Hønefoss  
 
I KVU/KS1 for strekningen Hokksund – Åmot – Jevnaker (2011) har Regjeringen bestemt at 
strategien for den videre utviklingen av riksvegen skal skje i to etapper. Etappe 1 inneholder 
parsellen Nymoen – Eggemoen, mens etappe 2 inneholder parseller fra Åmot til Hønefoss. 
Ringeriksregionen er opptatt av at hele KVU rv. 350 (tidligere rv.35) Hokksund – Hønefoss 
utbygges etter den utviklingsstrategien som er bestemt av Regjeringen. Ferdigstillelse av 
Etappe 2 på rv. 350 vil gi veinormalstandard for ring 4, gjennom Ringeriksregionen. En ferdig 
utviklet rv 350, vil bidra til at Viken bindes sammen på tvers utenom Oslo, og utvikles til én 
felles bo- og arbeidsmarkedsregion med en flerkjernet by- og tettstedsutvikling utenfor Oslo.  
 
Videre utvikling av sykkelinfrastruktur på riksvegrute for sykkel langs fylkesveger   

1 Hønengata  Fv. 290 Sykkelvei med fortau, 
inkludert optimaliserte 
signalanlegg i krysset 
med Vesterngata. 
Samordnes med 
utbygging av Nordre torv 

108 
MNOK 

2 Nordre torv Fv. 290 Sykkelvei legges over 
Nordre torv, parallelt 
med enveiskjørt felt for 
trafikk (retning sørover). 

33 MNOK 
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Samordnes med 
utbygging av Hønengata 

3 Askveien Fv. 290 Forlengelse av 
trafikkdeler mot 
kjørebanen fordi krysset 
med Telegrafalleen, 
føring av gang- og 
sykkelvei til nordsiden av 
kjørebanen og inn St. 
Olavs gate.  

3 MNOK 

4 Sykkelveivisning Fv. 290, 
Rv. 35 

Veivisningskilt langs 
riksvegruter for sykkel 

0,5 
MNOK 

5 Kongens gate/ 
Owrens gate 

Fv. 290 Sykkelvei med fortau. 
Avhengig av utbedret 
Hønefoss bru 

60 MNOK 

6 Hønefoss bru 
(endelig løsning) 

Fv. 290 Vri Hønefoss bru (søndre 
lang-element), etablere 
kollektivfelt i Kongens 
gate inn mot krysset med 
Arnemannsveien i begge 
retninger og sykkelvei i 
alle armer i kryss, samt 
gangforbindelse til/fra 
Fossveien. Avhengig av 
stasjonsutbygging 

168 
MNOK 

7 Arnemannsveien/ 
Soknedalsveien 

Fv. 290 Sykkelvei med fortau fra 
Meieritomta til sentrum 
og Hønefoss bru. 
Avhengig av 
stasjonsutbyggingen og 
Meieritomta 

72 MNOK 

8 Soknedalsveien Fv. 290 Utbedring/oppgradering 
av eksisterende gang- og 
sykkelvei og kjørebane i 
Soknedalsveien, fra 
Meieritomta til 
Heradsbygda. 
Samordnes med 
stasjonsutbyggingen 

45 MNOK 

 
Infratsrukturtiltak på riksvegrute for sykkel langs kommunale veg 

Tiltak Veinummer Detaljer Kostnad Kommenter 
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Tryms vei Kv. 32100 Gang- og sykkelvei med 
forbindelse til gang- og 
sykkelvei langs 
Heradsbygdveien og 
Ramrudsveien 
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