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1 Innledning 

Ringeriksbanen med dobbeltspor fra Sandvika i Bærum til Hønefoss på Ringerike vil gi et høyfrekvent 

og raskt jernbanetilbud til Ringerike, tilsvarende andre byer i nærområdet til Oslo. Dagens 

forbindelse går via Drammen, og trafikkeres kun med fjerntog med lav frekvens og lang reisetid til 

Osloområdet. Reisetiden mellom Sandvika og Hønefoss reduseres med om lag en time, og blir etter 

dette 20 minutter. 

Ringerike kommune har i dag om lag 31 000 innbyggere. Ifølge SSBs middelalternativ vil det øke til 

knapt 34 000 i 2050. Om lag 13 000 er i arbeid i minst 40 prosent stilling.  

I denne rapporten reises spørsmålet om hva en ny baneforbindelse vil bety for byutvikling og 

regionsforstørring. Drøftingen vil bli konsentrert om mulighetene for å utvikle Hønefoss til et 

knutepunkt langs jernbanen som har større bo- og sysselsetting enn i dag. 

2 En veldig kort byhistorie 

Som mange andre større tettsteder i innlandet ligger Hønefoss som tettsted strategisk til i et 

krysningspunkt mellom fire dalfører. Hønefoss’ moderne historie går tilbake til midten av 1800-tallet. 

Bystatus ble oppnådd i 1851 og jernbanen kom i 1868, først som en lokal forbindelse til Drammen og 

senere som en del av Bergensbanen i 1909.  

Treindustrien i forbindelse med fossene Ådalselva har også vært viktige for byutviklingen. Fra eldre 

tider var en rekke oppgangssager viktig for utviklingen av Hønefoss, og i moderne tid har det vært 

omfattende papirproduksjon ved Follum fabrikker. Randsfjordbanen til Drammen var i sin tid viktig 

for å frakte produktene ut til markedene. Papirproduksjonen ble lagt ned i 2008.  

Dagens Hønefoss sentrum er todelt, et område nord for fossen og et syd, hvor Sydbyen er den 

største målt i antall arbeidsplasser.  

Figur 2-1: Antall sysselsatte fordelt på grunnkrets 

 

Figur 2-1 viser at en stor andel av sysselsettingen rundt Hønefoss i nærområdet til jernbanen er i de 

tre grunnkretsene som utgjør Sydsiden 1 og 2, samt Arnegård. En stor andel av Arnegårds 
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arbeidsplasser er knyttet til Ringerike sykehus. I tillegg har grunnkretsen Nordenhov1 mange 

arbeidsplasser. I disse fire grunnkretsene er det til sammen 6 000 arbeidsplasser.  

Figur 2-2: Antall bosatte fordelt på grunnkrets 

 

Figur 2-2 viser antall bosatte i de ulike grunnkretsene i nærområdet til jernbanen. Kartet viser at 

bosettingen er mer spredt enn sysselsettingen. Det er særlig to grunnkretser som peker seg ut med 

mange boliger, Heradsbygda og Øvre Haug med over 2 000 bosatte hver. Større grunnkretser utenfor 

sentrum forklarer at kartet kan gi inntrykk av at befolkningstyngdepunktet er utenfor sentrum. 

3 Jernbanen skaper byer 

For å besvare problemstillingen må man forstå transportsystemets betydning for lokalisering av 

boliger og arbeidsplasser. Det er åpenbart at tilbudet av transportinfrastruktur er avgjørende. Uten 

transportmuligheter vil verden bestå av mange små og adskilte tettsteder. Med god infrastruktur vil 

en større region kunne være én enhet med ett eller flere sentre.  

Fra et makroperspektiv på Østlandet er det en tilsynelatende en nær sammenheng mellom 

byutvikling og jernbanenett; nesten alle de større byene er knyttet sammen med jernbane og 

jernbanestasjonene er lokalisert i sentrum. Grunnen må antas å være at bane er godt egnet til å 

frakte mange passasjerer til regionsentra, og jernbanen har derfor stor betydning for arbeidsreiser, 

spesielt til og fra Osloområdet. Mange steder rundt om i banenettet er det bygd opp knutepunkter, 

enten i form av mange arbeidsplasser, eller ved at det er tilrettelagt for boliger i tilknytning til 

stasjonene. Grunnen er at banetransport mellom knutepunkter, og for så vidt kollektivtransport 

generelt, gjør at arbeidsreiser kan gjennomføres uten at det behøves parkeringsplasser for bil på 

arbeidsstedet. Dermed blir større fortetting av arbeidsplasser mulig med et godt utbygd bane- og 

kollektivsystem.  

I vurderingen av hvorvidt Ringeriksbanen vil få betydning for å utvikle gode knutepunkter, er det 

stasjonene på Hønefoss og Sundvollen i Hole som er de mest interessante. Problemstillingen i dette 

notatet er å vurdere i hvilken grad Ringeriksbanen gir grunnlag for å forsterke knutepunktet rundt 

Hønefoss stasjon.  

                                                                 
1 Når en leser kartet må en huske på at grunnkretsene er kodet i sitt midtpunkt. Alle arbeidsplassene på Hvervenmoen er derfor plassert mye lengre øst i kartet vårt enn 

hvor de i virkeligheten er lokalisert 
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Det krever at vi må gå veien via ulike mål på tetthet. Grunnen er at produktivitet og verdiskapning 

per sysselsatt og tetthet eller agglomerasjon henger nøye sammen. Det gjelder både fra et teoretisk 

og empirisk perspektiv. 

4 Tetthet øker verdiskapningen 

Det er tre faktorer som forklarer sammenhengen mellom tetthet og arbeidsmarkedets virkemåte. 

Samsvar: Med dette menes at det i en stor og tett integrert region vil være bedre matching mellom 

hva arbeidstagere kan tilby av kompetanse og bedriftenes behov. På den ene siden vil arbeidstagere 

kunne finne jobber som er godt tilpasset det sett av ferdigheter og kunnskaper hver enkelt har. Ingen 

vil måtte ta jobber de er overkvalifisert for og alle vil tilføre samfunnet det maksimale av den 

verdiskapningen hver enkelt har potensial til å gi. Sett med bedriftenes øyne så vil et godt 

arbeidsmarked kunne tilby den kompetansen som kreves og det vil stilles mindre krav til opplæring i 

bedriftene.  

Læring: Med dette menes at innovasjoner og læring sprer seg mer effektivt i et godt integrert 

område. Et eksempel er at kunnskap spres i takt med at arbeidstagere skifter jobb. Generiske eller 

bransjespesifikke ferdigheter som er tilegnet i en bedrift vil dermed kunne komme til nytte i andre 

virksomheter. Nærhet gir også opphav til formelle og uformelle nettverk mellom bedrifter og 

spredning av innovasjoner er oftest effektiv i slike nettverk. Når en bedrift går foran og tar i bruk ny 

teknologi eller nye prosesser på en vellykket måte vil nærliggende bedrifter i samme bransje kunne 

gjøre seg bruk av erfaringene og ta i bruk innovasjonene selv.  

Deling: Et tredje eksempel er at bedrifter i en godt integrert region vil kunne dra felles nytte av 

hverandre og forstørre markedene for varer, tjenester og arbeidskraft. Bedriftene vil dermed få 

tilgang til et sett av underleverandører som bidrar til mer effektiv arbeidsfordeling og skalafordeler. 

De samme bedriftene vil også få tilgang til større markeder for egne produkter og vil ha muligheter til 

å differensiere sitt eget produktutvalg tilpasset kundenes behov. I en godt integrert region vil det 

også kunne vokse frem et stort og godt tilbud av offentlige tjenester.  

For å illustrere dette har Multiconsult en tetthetsindeks hvor verdiskapning per sysselsatt og tetthet 

er illustrert. 
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Figur 4-1: Multiconsults tetthetsindeks for Osloområdet. Hver prikk i kartet representerer indeksverdien i en 
spesifikk grunnkrets. De mørke og blå områdene er grunnkretser med høyest tetthet, mens de lyse områdene 
har relativt lav tetthetsindeks. 

 

Tettheten er høyest i trekanten Asker – Lillestrøm – Ski. Det er også en trekant utenfor dette som 

strekker seg fra Drammen – Jessheim – Vestby som har en middels høy tetthet. 

Figuren viser at Ringerike har gule prikker, dvs. en lav tetthetsverdi. Dette innebærer et relativt svakt 

fungerende arbeidsmarked, og at Hønefoss som knutepunkt er dårlig integrert i Oslo-regionen.  

5 Sammenligning av Hønefoss med andre byer i Osloområdet 

I dette kapittelet sammenstilles en rekke nøkkeltall for tetthet. Hønefoss sammenlignes med andre 

byer med om lag tilsvarende størrelse og avstand til Oslo. De andre byene er Asker, Drammen, 

Fredrikstad, Jessheim, Lillestrøm, Moss, Sandvika, Ski og Tønsberg. Alle stedene har en 

tettstedsbefolkning mellom 15 og 35 000 innbyggere. Arealet i tettstedene spenner fra 10 til 45 

kvadratkilometer. Alle byene, foruten Hønefoss, har et godt togtilbud, og jernbanen spiller en 

vesentlig rolle i forbindelse med arbeidspendling til hovedstadsområdet.  

Vi kunne antagelig tatt med Oslo, Skøyen og Lysaker også, men disse representerer knutepunkter 

mange pendler inn til, og de blir dermed ikke representative for Hønefoss.  

5.1 Bosetningstetthet 

Første tema er befolkningstettheten i tettstedene rundt jernbanestasjonene. 
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Figur 5-1: Befolkningstetthet på tettstedsnivå. Kilde: SSB tabell 04859 

 

Tallene er hentet fra SSB, og viser antall bosatte innenfor tettstedet dividert med arealet av 

tettstedet. Dette er regnet om til en indeks hvor kommunen med størst tetthet, i dette tilfellet 

Drammen, får verdien 100. Verdien for de andre kommunene angir prosentvis forskjell i tetthet til 

Drammen. 

Hønefoss har en indeksverdi på 55, dvs. drøyt halvparten av tettheten til Drammen. Gjennomsnittlig 

tetthet rundt de andre stasjonene er en indeksverdi på 82. De av de andre stasjonene som ligger 

nærmest Hønefoss er Asker og Fredrikstad med en tetthetsindeks på 66.   

Figuren viser at befolkningstettheten i Hønefoss er systematisk lavere enn de andre 

jernbaneknutepunktene. I Hønefoss er det bosatt drøyt 21 000 personer på et areal på 13,8 

kvadratkilometer. Arealet er på linje med de minste av de andre knutepunktene, som Jessheim, Ski 

og Moss. Forskjellen mellom Hønefoss og de andre stasjonene er først og fremst en lav befolkning 

innenfor tettstedet.  

Dersom Ringeriksbanen fører til at Hønefoss som knutepunkt vil utvikle seg mer på linje som de 

andre stasjonsbyene på Østlandet, vil vi som et anslag på økt befolkning i tettsted legge til grunn en 

tetthet på 66, dvs. på linje med Asker og Fredrikstad, men samtidig litt lavere enn de andre 

knutepunktene. En økning i tetthetsindeks fra 55 til 66 vil tilsvare en befolkningsvekst på rundt 4 500.  

5.2 Sysselsettingstetthet 

Også sysselsettingstettheten varierer mye mellom byer på Østlandet. Figurene under viser en 

beregning av antall sysselsatte i grunnkretsene som ligger nærmest jernbanestasjonen i de ulike 

knutepunktene.  
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Figur 5-2: Sysselsettingstetthet på grunnkretsnivå, henholdsvis 1 og 3,5 kilometer fra stasjonen. Kilde: SSB, 
sysselsettingsdata på grunnkretsnivå 

 

Med hjelp av en GIS-analyse har vi beregnet avstanden mellom tyngdepunktet i de ulike 

grunnkretsene rundt de ulike jernbanestasjonen og den grunnkretsen der stasjonen er lokalisert. 

Med tyngdepunkt menes de GIS koordinatene som ligger nærmest der de fleste i grunnkretsen er 

bosatt. I to omganger har vi beregnet antall sysselsatte per kvadratkilometer - først i grunnkretser 

som ligger mindre enn 1 kilometer fra stasjonen og deretter i grunnkretser som ligger mindre enn 3,5 

kilometer fra stasjonen. 1 kilometer representerer litt drøy gåavstand fra stasjonen. 3,5 kilometer er 

valgt med utgangspunkt i andre undersøkelser av antall reisende på jernbanen sett opp imot antall 

pendlere. Også her er det laget en indeks, der knutepunktet med størst tetthet får indeksverdi lik 

100.  

I begge figurene er det Drammen og Sandvika som har høyest antall sysselsatte per kvadratkilometer, 

målt både i en radius av 1 og 3,5 kilometer fra stasjonen. Figurene viser det er stor variasjon mellom 

de ulike knutepunktene. Tilsynelatende har Sandvika og Drammen utviklet et arbeidsmarked som 

strekker seg godt ut ifra sentrum, mens de andre stasjonsbyene blir å regne som mindre 

knutepunkter. Det er også naturlig å tolke dette som at Sandvika og Drammen er byer med et 

bymessig næringsliv av en helt annen størrelse enn de øvrige byene. 

Hønefoss scorer systematisk lavt både i det nære og i det utvidete knutepunktet. I begge mål ligger 

Hønefoss under halvparten i indeksverdi av Jessheim, som er knutepunktet på neste plass i listen. 

Innenfor en radius av 1 kilometer fra stasjonen fra Hønefoss 3 000 sysselsatte, og det er nesten 

10 000 arbeidsplasser innenfor en radius av 3,5 kilometer.  

Dersom vi anser at Jessheim og Moss er representative for hvordan Hønefoss vil kunne utvikle seg 

som knutepunkt, vil antall sysselsatte kunne nær dobles. Dette innebærer over 8 000 nye 

arbeidsplasser i en radius av 3,5 kilometer fra stasjonen, hvorav over 2 000 i økt sysselsetting 1 

kilometer fra stasjonen.  

5.3 Sysselsettingsvekst 

Et annet mål på om man har lykkes med å utvikle et knutepunkt rundt jernbanestasjonene, er ved å 

se på veksten i sysselsettingen. Figuren under viser vekst i antall arbeidsplasser fra 2000 til 2018 der 

knutepunktet med sterkest vekst har verdien 100 og de andre stasjonsbyene får indeksverdier som 

står i forhold til dette. Beregningen gjelder grunnkretser innenfor en radius av 3,5 kilometer fra 

jernbanestasjonen.  

Figur 5-3: Indeks for vekst i sysselsetting i grunnkretser rundt jernbanestasjoner fra 2000 til 2018, Kilde: SSB, 
sysselsettingsdata på grunnkretsnivå 
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Figuren viser store forskjeller i vekstkraft. Steder som Jessheim, Lillestrøm, Asker og Ski har mye 

større vekst i de andre knutepunktene. Høy vekst i Jessheim må nok tilskrives hovedflyplassen, mens 

flyttingen av sykehuset forklarer den lave veksten i Fredrikstad.  

Figuren for øvrig viser indeksverdier mellom 20 og 30. Hønefoss ligger her helt på linje med 

Tønsberg, Sandvika og Moss med en vekstrate som er en firedel av veksten i Jessheim. Det betyr at 

veksten i knutepunktet på Hønefoss er omtrent som andre knutepunkt på Østlandet, men det er 

ingen tegn til at byen skal ta igjen knutepunktene i andre sentrale Østlandsbyer.  

5.4 Pendling 

Figur 5-4 (venstre) viser omfanget av pendling fra nærområdene rundt jernbaneknutepunktene, dvs. 

innenfor en radius av 3,5 kilometer fra stasjonen. Vi har avgrenset pendlingen til grunnkretsene 

rundt Oslo S, Nationaltheatret, Skøyen og Lysaker. Denne avgrensingen er gjort for å speile det 

vanlige reisemønsteret med tog til arbeidsplasser i hovedstadsområdet. På samme måte som over 

presenterer vi en indeks, hvor Sandvika som har flest pendlere gis indeksverdien 100. I indeksen 

regnes antall pendlere per kvadratkilometer (pendlertetthet) for å gjøre det mest mulig 

sammenlignbart mellom de ulike grunnkretsene.  

Figur 5-4 (høyre) viser antall som pendler ut av kommunen som andel av antall sysselsatte som er 

bosatt der kommunene som har høyest andel pendlere (Bærum/Sandvika), får indeksverdien 100.  

Figur 5-4: Pendling fra stasjonsbyer på Østlandet, Kilde: SSB, sysselsettingsdata på grunnkretsnivå og og tabell 
03321 

 

5.4.1 Pendlertetthet 3,5 kilometer fra stasjon 

Som en antagelig vil kunne forvente så er det Sandvika som dominerer pendlestatistikken når vi 

regner 3,5 kilometer fra stasjonen. Sandvika ligger i kort avstand til Oslo og mange har Sandvika-Oslo 

som en naturlig reisevei. Bak Sandvika ser vi at stasjonene Ski, Lillestrøm, Drammen og Asker har høy 

pendletetthet.  
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I denne statistikken er Hønefoss en klar «outlier». Dette skyldes delvis en teknisk årsak. SSB 

publiserer bare par av grunnkretser med mer enn to pendlere. Det er grunn til å tro at en større 

andel av grunnkretsene i Hønefoss har en til to pendlere til sentrale deler av Oslo, enn i de andre 

knutepunktene vi sammenligner med. Det betyr at pendlertettheten for Hønefoss blir redusert mer 

enn i andre byer.  

Når vi tolker tallene for pendlertetthet, må vi også tenke på at avstanden til Oslo spiller inn. Det er 

naturlig at byer med kort avstand til Oslo har flere pendlere enn byer som ligger lenger unna. Derfor 

er det naturlig at Tønsberg og Fredrikstad ligger lavt på denne indeksen.  

Det er imidlertid liten grunn til å tro at tallene ikke tyder på at det er en systematisk lavere 

utpendling fra Hønefoss mot Osloområdet enn fra andre stasjonsbyer på Østlandet. Hvis vi bruker 

samme fremgangsmåte som over, og antar at pendletettheten vil kunne øke opp mot det vi ser i 

Moss og Jessheim, så anslår vi forsiktig at pendlingen til Oslo fra området i en radius av 3,5 kilometer 

fra stasjonen vil øke med 1 200 personer fra dagens 150.  

5.4.2 Utpendling fra hele kommunen til Oslo 

Når vi ser på antall som pendler ut av kommunen som andel av antall sysselsatte, så ligger Hønefoss 

(eller egentlig Ringerike) lavt på statistikken. Indeksverdien er på 50, det vil si at andelen som pendler 

ut av Ringerike, er bare en fjerdedel av andelen i kommuner som Ski, Lillestrøm og Asker. Ringerike 

ligger i stedet på nivå med Tønsberg og Fredrikstad. Det er to kommuner som ligger mye lengre fra 

Oslo, og som egentlig ikke er relevante å sammenligne med i denne sammenheng. Vi velger derfor 

her å avvike noe fra metoden ellers i notatet ved å ikke inkludere Tønsberg og Fredrikstad i 

sammenligningsgrunnlaget.  

Igjen ser vi altså at nøkkeltall for Hønefoss avviker fra de andre jernbaneknutepunktene. For å få en 

indikasjon på hvordan Hønefoss kan utvikle seg som knutepunkt legger vi til grunn at pendleandelen 

vil kunne øke opp til tilsvarende andeler for Jessheim og Moss. Vi må i tillegg ta hensyn til at vi har 

anslått 8 000 nye arbeidsplasser i Hønefoss. Dette vil i så fall bety opp mot 1 900 nye pendlere fra 

Ringerike til Oslo. Det er over en dobling fra dagens pendletall. 

5.5 Samlet vurdering 

I drøftingen over har vi analysert ulike nøkkeltall for tetthet rundt jernbaneknutepunkter, ett for ett. 

Hver for seg vil det at Hønefoss skårer lavt på nøkkeltallene kunne være en tilfeldighet, men det kan 

neppe være en tilfeldighet at Hønefoss kommer lavt ut på alle.  
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At Hønefoss skårer lavt både på befolknings-, sysselsettings- og pendlertetthet sammenlignet med 

andre jernbaneknutepunkter på Østlandet, antyder at det foreligger en kausal sammenheng. Dermed 

vil man forvente en klar styrking av knutepunktet rundt Hønefoss stasjon ved å bygge 

Ringeriksbanen.  

Tallene taler for seg selv, men det er formålstjenlig å gjøre en kvalitativ analyse i tillegg. 

Hovedstadsområdet er preget av mange former for ulemper som følge av en høy tetthet. Det er 

mange arbeidsplasser konsentrert på det samme området, og hver dag så fraktes hundretusener av 

arbeidstagere inn og ut med kollektivtransport. Den positive delen av dette er at produktiviteten blir 

høy. Arbeidsmarkedet fungerer bra og verdiskapningen per sysselsatt er høy, jf. avsnittet over om 

tetthet. Den negative siden er køer og høye kostnader ved å etablere seg. Mange velger derfor å ikke 

etablere seg på de største knutepunktene og foretrekker i stedet alternative lokasjoner i randsonen.  

Hønefoss er per i dag utenfor en slik randsone. Kommunikasjonene er for dårlige til å vurderes som 

bosted for folk som jobber i Oslo, eller som etableringssted for en bedrift. Dermed nyter man ikke 

godt av at hovedstadsområdet sterke økonomi. Det er dette vi ser i våre nøkkeltall i analysen over. 

Med en ny jernbaneforbindelse vil reisetiden til Sandvika og Oslo reduseres dramatisk. 

Kommunikasjonsmessig vil derfor et knutepunkt på Hønefoss komme innenfor triangelet Drammen - 

Jessheim - Ski. Hønefoss vil dermed bli veldig mye mer attraktivt både som bosted og som 

etableringssted for bedrifter. Lave priser på bolig og næringseiendom vil forsterke dette bildet inntil 

prisene har kommet opp på et riktig nivå.  
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Det er selvsagt ikke noen automatikk i dette. For å hente ut gevinstene må Ringerike gjøre flere grep. 

 For det første kreves det at kommuneplanene legger opp til næringsutvikling rundt 

jernbanestasjonen. De beste arealene må settes av til arbeidsplassintensive næringslokaler, 

primært kontor. I tillegg må infrastrukturen legges om for å få plass til et kollektivknutepunkt for å 

mate reisende inn til jernbanen. Dette kan bety at noen av dagens brukere av arealer, for 

eksempel stasjonsnære eneboliger, vil måtte relokaliseres. Hønefoss har historisk sett vært en 

industriby og all infrastruktur er bygd opp uten tanke på å utvikle stedet som et 

jernbaneknutepunkt. Det vil trolig være en krevende jobb å gjøre en slik omlegging.  

 For det andre er det usikkert hvordan den planlagte kombinasjonen av veg og jernbaneutbygging 

vil påvirke mulighetene for et baneknutepunkt rundt Hønefoss. En full trafikkanalyse må 

antageligvis til for å overskue dette, blant annet for å vurdere i hvilken grad E18 rundt Sandvika vil 

tåle en så stor økning i antall pendlere som vår analyse tyder på. 

 Det er jo også et spørsmål om at dersom vår analyse er riktig, hvor lang tid vil det ta for eksempel 

å etablere 8 000 nye arbeidsplasser i Hønefoss. En nær dobling av antall arbeidsplasser fremstår 

likevel som noe optimistisk og det vil nok kunne ta mange år for å realisere dette.  

6 Oppsummering: Hønefoss etter Ringeriksbanen 

Basert på disse analysene er det beregnet prognoser for sannsynlig vekst i sysselsetting og bosetting 

på Hønefoss og i Ringerike. Dette er viktig som grunnlag for å beregne passasjertall på 

Ringeriksbanen ut fra mer realistiske forutsetninger enn SSBs middelalternativ for 

befolkningsfremskrivninger. 

6.1 Antall nye arbeidsplasser 

Antall sysselsatte rundt Hønefoss stasjon er beregnet å øke med følgende tall fram til 2040: 

 I grunnkretser som ligger inntil 1 km fra stasjonen: 2 000 

 I grunnkretser som ligger inntil 3,5 km fra stasjonen: 8 000 

Antall sysselsatte i kommunen vil dermed vokse til om lag 21 000 i 2040, om lag en dobling fra 

dagens nivå. 

6.2 Antall nye innbyggere 

Videre er det anslått en befolkningsvekst på 4 000 personer innenfor dagens tettstedsbebyggelse. 

Dette er naturligvis lite sett i forhold til 8 000 nye arbeidsplasser. Veksten i antall arbeidsplasser vil 

sannsynligvis følges av en befolkningsvekst. Med en sysselsettingsandel på 70 prosent vil vi dermed 

få en befolkningsvekst på om lag 11 500. Det vil gi en befolkning i kommunen på om lag 42 500 i 

2040. 

Dette tilsvarer en årlig vekst på 1,6 prosent. Det vil bringe Ringerike til Norgestoppen i 

befolkningsvekst. Til sammenligning beregner SSB en årlig befolkningsvekst i Ullensaker på 1,4 

prosent. Ullensaker har stort sett vært vekstvinneren i Norge siden Oslo lufthavn åpnet. Dette er en 

veldig mye høyere vekst enn Hønefoss og Ringerike har hatt til nå.  

Basert på erfaringer fra steder som har opplevd vesentlige forbedringer i transporttilbudet i Norge og 

Sverige2, er dette innenfor et realistisk utfallsområde. 

                                                                 
2 Regionale virkninger av Ringeriksbanen og ny E16 Skaret-Hønefoss, Norconsult 2015 
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En stor andel av disse vil bosette seg utenfor tettstedet, og beregningsteknisk har vi lokalisert nye 

innbyggere som i dag i en ti kilometers omkrets av jernbanestasjonen.  

6.3 Antall nye pendlere 

I analysen over har vi anslått 500 nye pendlere innenfor en radius av 3,5 kilometer fra 

jernbanestasjonen. Videre mener vi det er potensial for 4 000 nye pendlere fra hele Ringerike. 

Tallene er oppsummert i tabell 6-1. 

Tabell 6-1: Prognose for vekst i innbyggertall, sysselsetting og pendling på Hønefoss og i Ringerike 

Nye innbyggere totalt 11 500 

- Herav nye innbyggere tettsted 4 000 

Nye arbeidsplasser 8 000 

- Herav 1 kilometer fra stasjon 2 000 

Nye pendlere 1 900 

- Herav 3,5 kilometer fra stasjon 1 200 

 


