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En selvstendig ABS-region (arbeid, bolig, service)

Stor pendling internt mellom de tre kommunene

Pendling ut av regionen hovedsakelig mot aksen Sandvika – Oslo

En god del motstrømspendling fra hovedstadsområdet, særlig knyttet til 
kompetansemiljøer som kartverket, sykehuset og høyskolen

De fleste arbeidsplassene ligger i Hønefoss-området

Nabokommunene Hole og Jevnaker har 10 minutters kjøreavstand til 
Hønefoss 

Regionen er også knutepunkt for trafikken mellom Osloområdet, Valdres, 
Hallingdal, Vestlandet og Gardermoen – E16, Rv7, Rv35

Lite trafikk mot Drammensområdet

42.041  innbyggere 
Pr  01.01.12

Hole 6.322

Jevnaker     6.483

Ringerike  29.236

Ringeriksregionen



Hønefoss

Jevnaker

Vik

Drammen

Hønefoss er en selvstendig bykjerne…

Avstander, lokalisering og historie gjør at Hønefoss fyller byfunksjoner for et 
stort omland: Ringeriksregionen, Midtfylket, Valdres, Hallingdal og Hadeland

… og en del av flerkjernestrukturen på Østlandet

Østlandssamarbeidet – avlastningsstrategien

Felles areal- og transportstrategier for Osloregionen og Vestregionen

- et regionalt 
transportknutepunkt på 
Østlandet 

- og nasjonalt mellom øst 
og vest, Oslo – Bergen



Tradisjonell industri sliter

Norske Skog – Follum

Constructor

Moelven Soknabruket m. fl.

Sammenhengende omstilling og nedbemanning siden 90-
tallet.

Behov og mulighet for omstilling og nytenking

Og samtidig har Forsvaret forlatt regionen
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Viktige satsingsområder:

Follum Industripark
Viken skog – Treklyngen. Industriutvikling basert på skogen
Energisentral. - Fjernvarme, el-produksjon, energi til ny industri

Eggemoen
Teknologipark (”Hi-tec”)
Flyplass

Handel og boliger i byen



Regionsamarbeidet

mellom

Hole, Jevnaker og Ringerike



Viljeserklæring

Regionalt samarbeid og samhandling mellom Hole, Jevnaker og Ringerike 
kommuner.

Kommunestyrene i de tre kommunene har enstemmig erklært sin felles 
vilje til å bidra i en god samfunns- og næringsutvikling.

Med dette som basis er det utarbeidet vedtekter for samarbeidet.



VEDTEKTER FOR KOMMUNESAMARBEIDET I RINGERIKSREGIONEN

Vedtatt av Ringerikstinget 16. juni 2009 etter forutgående behandling i alle tre 
kommunestyrene.

§ 1 Formål 

Politisk samarbeid om strategisk utvikling av regionen med utgangspunkt i 
viljeserklæring.

Regionpolitisk verksted med formål:

• Utvikle regionen. Prioriterte satsinger – næring, kompetanse, infrastruktur
• Arena for samspill og samarbeid
• Ta vare på regionens interesser overfor fylke, stat, næringsliv og andre
• Initiere og organisere tiltak og planverk på tvers av fylkes- og kommunegrensene



§ 2 Organisering

Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp:
• Kommunestyrene 
• Ringerikstinget 
• Rådet for Ringeriksregionen
• Rådmannsgruppen

Begreper for funksjoner i samarbeidet er: 
• Regionrådsleder, er også leder for Ringerikstinget
• Leder for Rådmannsgruppen
• Regionkoordinator



§ 3  Kommunestyrene 

Kommunestyrene er Ringeriksregionens øverste organer, og 
Ringerikstinget og Rådet for Ringeriksregionen opptrer på vegne av 
kommunestyrene, ved delegerte fullmakter i følge viljeserklæring og § 8 i 
dette reglementet.



§ 4  Ringerikstinget

Ringerikstinget består av 
• Formannskapene fra hver av kommunene 
• To politiske representanter fra hver av fylkeskommunene.
• Sentrale regionale aktører innen offentlig virksomhet, næringslivet, 

høyskolene, kulturlivet, media, idretten o.a. kan inviteres til 
Ringerikstinget ‐ alt etter tema på dagsorden. 

• Strategisk organ – oppnå enighet og gjensidig tillit.
• Kommunene er likeverdige samarbeidsparter i Ringerikstinget.
• Grunnlag for utvikling av regionale målsettinger og strategier.
• Felles politisk forum.

Ringerikstinget avholdes etter behov, men  minst to ganger pr. år.



§ 5 Rådet for Ringeriksregionen 

Rådet for Ringeriksregionen består av ordførerne i regionen, med 
varaordfører som vararepresentant, og regionkoordinator, jfr paragraf 7. 
Rådet konstituerer seg selv på første møte etter kommunevalg.

Rådet initierer og innstiller overfor Ringerikstinget.
Tett samarbeid med fylket, næringsliv, kulturliv og andre etter behov.

Rådet for Ringeriksregionen har ansvar for å utarbeide forslag til strategier 
for regional utvikling.

Løpende vurdering av hvilke saker som skal legges frem for kommune-
styrene til endelig behandling.

Ordførerne har ansvar for orientering og avklaring om løpende saker overfor 
hver sin kommune, både politisk og administrativt.  



§ 6 Rådmannsgruppen

Rådmannsgruppen består av rådmennene, evt. stedfortredere, i 
kommunene. Etter behov inviteres regionkoordinator, administrativ 
fylkeskontakt eller andre.

Rådmannsgruppen initierer og innstiller overfor Rådet for Ringeriksregionen 
i interkommunale saker.

Rådmannsgruppen har ansvar for gjennomføring av vedtak. 

Rådmannsgruppen koordinerer arbeid mellom kommuneadministrasjonene.

Rådmenn møter med tale‐ og forslagsrett i de øvrige organer.



§ 7 Regionkoordinator

Regionkoordinator skal arbeide i nettverk mellom ordførerne, eksterne 
kontakter, administrativ fylkeskontakt og rådmennene.

Regionrådsleder er regionkoordinators nærmeste overordnede i forhold til 
Rådets arbeid. 

Forberedelse av møter, daglig ledelse, samt presseinformasjon utføres av 
regionrådsleder, regionkoordinator og leder av rådmannsutvalget i samarbeid.

Ringerike kommune er vertskommune og har teknisk arbeidsgiveransvar, 
regnskap-, revisjon- og arkivansvar, osv.

Koordinator kan i samråd med rådmennene, be om bistand fra 
medlemskommunene.

Regionkoordinator har møte-, tale‐ og forslagsrett i regionrådets organer. 



Noen tema og saker som vi arbeider med:

• Prioritering og oppfølging av prosjekter/partnerskapsmidler
• Reiselivssamarbeid – Hadeland og Ringerike Reiseliv
• Nasjonal Transportplan
• Andre samferdselssaker. Fylkeskommunen, Vegvesenet, 

Jernbaneverket m fl.
• Anleggsstrategi for regionale idrettsanlegg
• Markaloven og Markarådet
• Høgskolen i Buskerud
• Ringerike Utvikling AS - Løpende oppfølging av samarbeidet
• Ringeriksregionen mot 2030
• Næringsstrategi for regionen
• LINK-prosjektet



Ringerike utvikling AS
Regionens verktøy i utviklingsarbeid

• Selskapets skal arbeide for et nærings-
og befolkningsmessig løft i 
Ringeriksregionen. 

• Selskapet skal initiere, drive og følge 
opp prosjekter, som bidrar til å nå 
målene om økt befolkningsvekst og 
næringsutvikling, og synliggjøre 
regionens muligheter

• Selskapet vil være i tett inngrep med 
de kommunale administrasjoner. 
Forslag til effektivisering av rutiner og 
arbeidsmetoder vil være en naturlig del 
av virksomheten.
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Ringerike utvikling AS

• Eiere:
– Ringerike kommune, 30,5%

– Hole kommune, 15,2%

– Jevnaker kommune, 15,2%

– Ringerike Næringsforum ,20%

– Høgskolen i Buskerud, 7,6%

– Ringerikes Blad, 3,8%

– Ringeriks-Kraft, 3,8%

– Sparebank1 Ringerike, 3,8%

• Fem satsingsområder:
– Næringsutvikling

– Profilering og synliggjøring

– Utdanning og kompetanseutvikling

– Samferdsel og kommunikasjon

– By- og tettstedsutvikling



Samarbeid med Høgskolen i Buskerud

• Ringerike utvikling er etablert i Høgskolens lokaler, og det 
er videre etablert Gründerhage og studentbedrift i 
samarbeid med DRIV Inkubator

• Prosjektet «Kunnskapsparken Ringerike» kjøres i regi av 
Ringerike utvikling, i samarbeid med kommune, region og 
BFK, og med betydelige bidrag fra regionens næringsliv.

Det er helt avgjørende for regionen å sikre at høyskolen har 
gode vilkår for videre utvikling i Hønefoss  – og at høgskolens 
ledelse prioriterer dette!



Ringeriksregionen mot 2030

Samfunnsutvikling i et langsiktig perspektiv

• Befolkningsutvikling

• Fortetting i byen og tettstedene

• Samferdsel

• Næringsutvikling/næringsstrategi



Sterk 
befolkningsvekst i 

byområder gir 
kapasitetsproblemer

Kilde: SSB (2010)

Ringeriksregionen har 
ønske og potensiale for å 
avlaste presset på Oslo og 
Akershus



Ringerike og 

ønsker det

Ringerike og 
Jevnaker kan 
håndtere betydelig 
større vekst – og 
ønsker det



Ringeriksregionen mot 2030



Fortetting og transformasjon i de 
tre senterområdene.

Stort potensiale:

Hønefoss 6.318 boliger

Vik 1.011 boliger

Nesbakken 867 boliger

I tillegg betydelige muligheter i 
bygdesentrene.

Totalt 20-25.000 nye innbyggere 
innenfor dagens strukturer.





Noen konklusjoner:

• Regionen har god plass og politisk vilje til 
betydelig vekst 

• Mulig å bygge på eksisterende by og tenke 
flerkjernestruktur

• En ny del av Osloregionen åpnes og gjøres 
tilgjengelig

• Økt veksttakt helt og fullt avhengig av nye gode 
samferdselsløsninger

– Ferdigstillelse av firefelts E16 Sandvika - Hønefoss

– Ringeriksbanen

– Rv 35 Jevnaker

– Ringerikspakken (trafikkløsning Hønefoss)

Innbyggertall i 
dag: 42 000

Potensiale 2030: 
65 - 70 000 

(Rambøll 2011)



Prosjekt: LINK Ringerike

Kommunikasjon og påvirkning fram til NTP skal 

vedtas i Stortinget våren 2013.

Fokus på regionens samferdselsprioriteringer og 
betydningen i nasjonal sammenheng.



LINK Ringerike

Prosjektets mandat:

– En felles prioritering av samferdselsutfordringene kommunene imellom som 
fundament for arbeidet. 

– Tydeliggjøre og synliggjøre regionens behov innen samferdsel – gjennom 
offensiv og positiv kommunikasjon. Ringeriksregionen må i større grad prege 
debatten om viktige samferdselsgrep på Østlandet. Fokus rettes mot regionens 
betydning for utviklingen i det sentrale østlandsområdet – Hvorfor 
Ringeriksregionen er viktig for Norge.

– Koordinere aktørene som arbeider med påvirkning, sørge for forankring og felles 
strategi.  

– Utarbeide et forslag til langsiktig strategi for arbeidet med samferdselsutviklingen 
i regionen, og fremlegge dette for Rådet for Ringeriksregionen i februar 2012.



Kommunene er enige om prioriteringene

1. Raskest mulig ferdigstillelse av E 16 
fra Sandvika til Hønefoss – om mulig 
forsering av tidsplan og alternative 
finansieringsformer

2. Få på plass nødvendig finansiering og 
gjennomføring av Rv35 Jevnaker

3. Posisjonere Ringeriksbanen som et 
pilotprosjekt for alternativ finansiering 
og arbeidsform

4. Ringerikspakken – betydelig tempo-
økning i planarbeidet



LINK-prosjektets oppgave

• Etablere en påvirkningsstrategi basert på regionens prioriteringer

• Etablere en overordnet aktivitetsplan for perioden mars 2012 –
desember 2013

– Kommunikasjon

– Lobby

– Lokaldemokrati

– Regionalt næringsliv

• En vurdering av ressursbehov for gjennomføring

• Strategi og aktivitetsplan fremlegges og besluttes i strategigruppa 
medio februar 



Arbeid

• Strategigruppe etablert – to møter gjennomført

– Tre kommuner, Statens vegvesen, Buskerud Fylkeskommune, 
Ringerike Næringsforum m.fl.

• Samferdsels- og fortettingsanalyse gjennomført

• Arbeidsgruppe i gang

– Matz Sandman, Lennart Hovland, Roar Hammerstad, Lars 
Olsen, Terje Dahlen

• De tre ordførerne samhandler tett og godt

• Felles budskap – taler med en stemme

• Forslag til strategidokument er ferdig og skal vedtas på 
Ringerikstinget 12. juni



Samarbeid Hallingdal – Ringerike

Utgangspunkt: 

� Felles transportkorridor

� Viktig Øst/Vest-forbindelse

� Enighet om de viktigste prioriteringene

• Ringeriksbanen. FNB

• E16

• Rv7

• Rv35



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


