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0. Sammendrag  

Innledning 

Digitalt borgerpanel 
Som en del av arbeidet med å utarbeide samfunnsdel for nye Holmestrand kommune ble det 
opprettet et digitalt borgerpanel. Opprettelsen av panelet var ment som en alternativ form for 
medvirkning under tiden med korona-restriksjoner i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Borgerpanelets sammensetning 
Et utvalg bestående av 259 av Holmestrands innbyggere ble forespurt om å delta i borgerpanelet.  
Rundt 215 personer av de totalt 259 forespurte valgte å svare på spørsmålene i undersøkelsen. 
Alderen på deltakerne spenner seg fra 15 til 83 år. Av disse var 51 % menn og 49 % kvinner. Den 
geografiske fordelingen til deltakerne, med utgangspunkt i bostedsadresser, var følgende: 41 % i 
Sande, 49 % i Holmestrand og 10 % i Hof.  
 
Temagrupper  
Kommunestyret har nedsatt seks temagrupper og en referansegruppe til å arbeide med 
samfunnsdelen. Gruppene var inndelt etter følgende seks tema: næringsliv, folkehelse, by- og 
stedsutvikling, klima og natur, kultur og fritid samt oppvekst.  Én av hovedoppgavene til 
temagruppene var å gjennomgå resultatene fra undersøkelsen. Borgerpanelets svar har vært et 
diskusjonsgrunnlag i temagruppene og et innspill til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
Gruppene bestod av politikere, fagfolk i fra kommuneadministrasjonen, representanter og 
medlemmer i kommunale råd samt lokale lag, foreninger og organisasjoner. Arbeidet i 
temagruppene har hovedsakelig foregått i september og oktober 2021.  
 
Undersøkelsen: spørsmål og tematisk inndeling  
Borgerpanelet har blidt bedt om å ta stilling til 42 spørsmål og påstander innenfor et variert utvalg av 
tema om Holmestrand kommune og andre samfunnsrelaterte tema. Ut i fra innholdet er 
spørsmålene tematisk inndelt på en måte som i stor grad samsvarer med temagruppene. Bakgrunnen 
for dette er at enkelte av spørsmålene hadde en tydeligere innholdsmessig kobling til bestemte 
temagrupper. Kapittelinndelingen i dette dokumentet rommer de spørsmålene som var mest 
relevant å diskutere i de ulike temagruppene. Spørsmålene i kapittelet «Overordnede spørsmål på 
tvers av tema» er brukt som diskusjonsgrunnlag i samtlige temagrupper.  
 
Datafremstilling: tabell, diagram og indeks  
Alle resultater i fra undersøkelsens spørsmål er systematisert og oppsummert i tabeller. Tabellene  
viser resultater i absolutte tall (antall svar) og relative tall (andel/prosentvise svar) fordelt på seks 
alderskategorier: 15-29 år, 30-44 år, 45-66 år, 67 år +, ukjent alder (panelet som ikke har oppgitt 
alder) samt alle alderstrinn (sammenstilling av alle alderstrinn). For noen av spørsmålene er det 
utarbeidet en egen indeks. Hovedresultatene fra tabeller og indeks til samtlige spørsmål er vist som 
søylediagram og kakediagram. Det er kun alderskategorien «alle alderstrinn» som vises i 
diagrammene.  
 
Overordnede spørsmål på tvers av tema 
De mest fremhevede ordene som deltakerne synes bør beskrive kommunen var: trygg, inkluderende, 
hyggelig, bærekraftig og mangfoldig.   
 
De viktigste fortrinnene til Holmestrand omhandler i hovedsak ulike sider ved kommunens sentrale 
beliggenhet. Kort avstand til natur og utendørs rekreasjonsmuligheter skårer høyt, for eksempel 
nærhet til fjorden og gode muligheter for naturopplevelser. God tilgang til infrastruktur som E18 og 
de to jernbanestasjonene i Holmestrand og Sande trekkes også frem av mange som viktige fortrinn. 
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Beliggenheten i forhold til større by- og regionssenter som Drammen og Oslo er et annet moment 
som blir tydelig trukket frem.  
 
De viktigste utfordringene som trekkes frem er i hovedsak direkte knyttet til drift og styring av 
kommuneorganisasjonen eller forhold som kan indirekte påvirke den. Her pekes det særlig på 
kommunens økonomi, økende antall eldre, behovet for helse- og omsorgstjenester samt den ulike 
kulturen og erfaringsbakgrunnen i de tre tidligere kommunene.  
 
Viktige satsingsområder som borgerpanelet spesielt trakk frem omhandler helse og livskvalitet for 
alle aldersgrupper, i form av blant annet aktiv samfunnsdeltakelse og gode muligheter for aktiviteter. 
Konkrete aktivitetsformer som trekkes frem som viktige av mange i borgerpanelet er trening, mosjon 
og rekreasjon samt sosialisering igjennom formelle og uformelle møteplasser. Inntrykket er at 
deltakerne mener at Holmestrand er et godt sted å bo, med gode muligheter for å bruke naturen i 
egen kommune.  
 
Mange av deltakerne mente at alle bærekraftmål er like viktige, men det er likevel en håndfull av 
dem som ble spesielt trukket frem av mange i panelet. Dette var bærekraftsmålene for (6) rent vann 
og gode sanitærforhold, (4) god utdanning, (3) god helse, (5) likestilling mellom kjønnene samt 
anstendig (8) arbeid og økonomisk vekst. Dette kan tyde på at deltakerne er opptatt av de 
grunnleggende tjenestene som offentlig sektor tilbyr og forvalter samt viktige samfunnsmessige 
forhold som arbeidsliv og likestilling. Ut i fra de bærekraftsmålene som ble trukket frem, kan dette 
tyde på at panelet er opptatt av tema som fordeler seg utover sosial, økonomisk og økologisk 
bærekraft.  
 
Næringsliv  
Det er enighet om at Holmestrand skal være en næringsoffensiv kommune. Panelet utdyper videre at 
Holmestrand må satse på både boligbygging og næringsutvikling. Handel, landbruk og industri 
trekkes særskilt frem som viktige næringer for Holmestrand i tiden fremover.    
Panelet mener det både er behov for flere arbeidsplasser og lærlingplasser i kommunen. Andre 
forhold som panelet trekker frem er at næringslivet ikke er tilstrekkelig forberedt på klimaendringer 
eller satser tungt nok på grønn omstilling. Det er også enighet om at man har potensial å formidle 
Holmestrands kvaliteter til resten av landet på en mer synlig måte. Panelet er for øvrig enig om at ny 
godsterminal på Kopstad vil få ringvirkninger for næringsutvikling i Holmestrand.  
 
Vel 80 % av panelet mener at netthandel er viktig. Den yngre delen av panelet mener at dette er 
viktigere enn den eldre delen av panelet. Reiser, klær og ulike typer elektronikk er de viktigste 
handelsvarene som anskaffes via nett.  
 
For å få flere næringsetableringer i Holmestrand peker panelet på en kombinasjon av flere ulike 
strategier som kan oppsummeres i: effektive byråkratiske prosesser, profilering av kommunen, 
tilgang på arealer og samarbeid på tvers av næringslivet. Den viktigste strategien er effektiv og rask 
saksbehandling hos kommunen og andre offentlige myndigheter, mens aktiv profilering av 
kommunen er også viktig. Kommunen trenger nye næringsområder, så vel som en bedre utnyttelse 
av allerede etablerte næringsområder. Et godt samarbeid mellom bedrifter vil også bidra til flere 
næringsetableringer i kommunen.  
 
De fortrinn som bør fremheves for å tiltrekke seg flere næringsetableringer, samsvarer i stor grad 
med de aspektene som ble trukket frem tidligere i undersøkelsen under kapittelet. Dette gjelder 
sentral beliggenhet i forhold til arbeidsmarkedsregionene rundt Drammen og Oslo, i kombinasjon 
med en god infrastruktur i form av E18 og to jernbanestasjoner. I tillegg pekes det på at Holmestrand 
har et fortrinn av å være en næringsrettet kommune, både politisk og administrativt.  
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Bilen er det dominerende transportmiddelet i kommunen. Borgerpanelet oppgir at over halvparten 
av alle reiser i samband med arbeid, fritid og handel skjer med bil. Hele 65 % av panelets deltakere 
svarer at de nesten aldri bruker kollektivtransport.  
 
Folkehelse  
Folkehelse, livskvalitet og levekår er et høyt prioritert tema for borgerpanelet. Noen momenter som 
peker seg tydelig ut er at helsefremmende og forebyggende arbeid bør være et satsingsområde samt 
at borgerpanelet vet hva som må gjøres for å fremme egen helse. For å fremme helse og velferd 
trekker panelet frem en rekke ulike sider ved miljø, sosiale forhold samt utdanning og arbeidsliv. 
Forhold som ble spesielt trukket frem var: frisk luft og rent vann, smittevern, trygge og gode bomiljø 
samt å påse at unge gjennomfører videregående skole og unngå arbeidsledighet.  
 
Borgerpanelet trekker frem mange positive sider ved Holmestrand, men påpeker samtidig forhold 
som kan forbedres. Noen viktige positive sider er: Innbyggerne blir inkludert i frivillige foreninger, lag 
og organisasjoner, barn i Holmestrand trives i barnehagen, de fleste har gode boforhold og det er 
trygt å vokse opp i Holmestrand. Panelet mener også at kulturskolen utgjør et viktig tilbud i 
Holmestrand. Forhold som kan forbedres er knyttet blant annet til psykisk helse. Eksempelvis til 
mener borgerpanelet at man ikke har har god nok kjennskap eller tilgang til tilbudet innen helse og 
psykiatri i kommunen. De fleste kjenner også noen som har psykiske helseplager eller opplever 
ensomhet. Panelet er også noe uenig i påstanden at ungdom i Holmestrand har trygge steder de kan 
tilbringe i sammen på fritiden.   
 
By- og stedsutvikling 
Panelet er tydelig på at de tidligere kommunesentrene ikke bør konkurrere, men heller utfylle 
hverandre. Det er også stor enighet om at aktiviteter på gateplan/i første etasje er viktig for bylivet. 
Når det gjelder utviklingen av Holmestrand by, er nærheten til sjø og båtliv et element som bør stå 
sentralt. Panelet er uenig i påstanden om at handelsstanden i de tre tidligere kommunesentrene 
samarbeider godt.   
 
For å utvikle levende sentre i Holmestrand trekker borgerpanelet spesielt frem møteplasser inne og 
ute, serveringssteder, aktiviteter innen handel i form av markeder, salgsboder og kampanjer samt at 
sentrene er godt tilrettelagt for alle brukere.  
 
For å utnytte Holmestrands fortrinn med to jernbanestasjoner pekes det på viktigheten av plassering 
av arbeidsplasser i gangavstand til stasjonene, flere parkeringsplasser (ved Sande stasjon) og et 
busstilbud som kan transportere folk til stasjonene. Ut i fra svarene til panelet går det frem at man i 
liten grad bruker kommunens sentre daglig eller ukentlig. Videre svarer panelet at de til en viss grad 
handler lokalt og benytter seg av de arrangementstilbudene som finner sted i kommunens sentre.   
 
Kultur og fritid  
Panelet har positive erfaringer med bibliotekene i kommunen, deriblant at bibliotekene er trivelige 
møtesteder, har gode tilbud, gir nyttig informasjon fra kommunen og har åpningstider som passer.  
Rundt 10 % av brukerpanelet bruker biblioteket flere ganger i uken, mens rundt 60 % bruker 
bibliotekene noen ganger i måneden. Vel 30 % bruker aldri bibliotekene.  
 
Borgerpanelet mener at kulturarv og kulturliv er et viktig element i stedsutviklingen i kommunen. 
Dette går frem blant annet igjennom at man synes kulturminner er en viktig del av den lokale 
identiteten og en kvalitet i stedsutviklingen. Det kommer også frem at det er viktig at man rundt i 
kommunen har kulturarrangement- og aktiviteter av både profesjonelle og amatører.  
 
De aktivitetene som er viktigst for panelet, er knyttet til utendørs fysisk aktivitet og bruken av ulike 
arenaer for sosialisering og opplevelser. Konkrete aktiviteter i denne sammenheng er turer til fots, 
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møtesteder som kafeer og spisesteder, konsertert samt markeder, messer og festivaler.  
 
Borgerpanelet er av den oppfatning at det er et godt og variert utvalg av fritidsaktiviteter i 
kommunen. Det går frem at panelet mener at frivillighetssentralene utgjør et viktig og 
tilfredsstillende tilbud i kommunen. Videre peker panelet på at lag og foreninger kan spille en viktig 
rolle i vedlikehold og drift av kommunale idretts- og kulturanlegg. Panelet er også enig i påstanden 
om at det er enkelt å få leie kommunale lokaler. For å tilrettelegge for at barn og unge kan delta i 
aktiviteter på fritiden, er det viktig at kommunen låner ut utstyr til fritidsaktiviteter. I tillegg kan det 
være en løsning at kommunale tilskudd til lag og foreninger øremerkes aktiviteter og opplevelser for 
barn og unge. Lag og foreninger kan også tilrettelegge for aktiviteter for barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Oppvekst 
Borgerpanelet mener det er svært viktig at de yngste barna går på skole i nærområdet. Av andre 
oppfatninger mener panelet at opplæringstilbudet i Holmestrand-skolen er godt. Det samme gjelder 
oppfatningen om samarbeidet mellom skole og hjem. Panelet var derimot ikke fullt så enig om at 
skoleveiene er trygge.  
 
Panelet mener det er viktig med et mangfold av barnehager i kommunen. Åpningstidene passer bra 
for de aller fleste, og det fremgår at datamaterialet at det er vanlig at barn leveres og hentes i 
samband med reise til og fra arbeid. Panelet er også enig om at det er lett å få barnehageplass i 
nærheten av bostedet. Det er derimot ikke like stor enighet om en kan gå eller sykle til barnehagen.  
 
Klima og natur 
Klima og natur er et tema som vektlegges tydelig av panelet. Det fremgår av undersøkelsen at 
panelet mener at kommunens klimaarbeid- og tiltak er lite kjent. Av andre viktige funn i 
undersøkelsen fremgår det at panelet er enig om at Holmestrand skal redusere klimagassutslipp 
samt at klimahensyn skal veie tungt i utbyggingssaker. Panelet trekker også frem at det er ønskelig at 
bedrifter skal vise at de driver miljøvennlig for å få arbeidsoppdrag av kommunen. Panelet var for 
øvrig uenig i at elbiler skal ha fordeler som gratis parkering i kommunens sentre.  
 
Panelet ble bedt om å ta stilling til en rekke ulike påstander knyttet til klima og miljø. De påstandene 
som fikk mest respons var: det er enkelt å kildesortere der jeg bor, klimaendringer gjør meg 
bekymret for framtiden samt at jeg sykler eller går til fritidsaktiviteter så ofte de kan. 

 
Når det gjelder jordvern, er panelet samstemt om at dette er viktig. Rundt 20 % av panelet var av den 
oppfatning at det aldri var riktig å bygge ned dyrka mark. I de tilfellene der nedbygging av dyrka mark 
kunne forsvares, var dette knyttet til allmennyttige formål som gang- og sykkelvei, skoler og 
barnehager.  
 
Etter panelets syn, har Holmestrand kommune et forbedringspotensial med tanke på å bli mer 
miljøvennlig. Områder som kommunen kan forbedre seg på er oppvarming av kommunale bygg- og 
vedlikehold av kommunale bygg, strengere miljøkrav til utbyggere av næring samt sikring av 
vannkilder (spesielt Eikeren). 
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1. Innledning  

1.2 Digitalt borgerpanel 
Som en del av arbeidet med å utarbeide samfunnsdel for nye Holmestrand kommune ble det 
opprettet et digitalt innbyggerpanel. Kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 16.12.2020. Planprogrammet sier blant annet: «Det skal opprettes et digitalt 
innbyggerpanel. Innbyggerpanelet skal være så representativt så mulig med hensyn til alder, kjønn og 
bosted». Opprettelsen av panelet var ment som en alternativ form for medvirkning i planarbeidet 
under tiden med korona-restriksjoner. Deltakerne i panelet ble bedt om å svare på en digital 
undersøkelse som inneholdt en rekke spørsmål om ulike sider ved samfunnsutviklingen i kommunen.  
 

1.2 Temagrupper  
Kommunestyret vedtok 23.09.2021 (sak 152/20) at det skulle nedsettes seks tematiske grupper samt 
en referansegruppe til å arbeide med samfunnsdelen. Gruppene var sammensatt av politikere, 
fagfolk i fra administrasjonen og aktører fra kommunale råd, lag, foreninger og organisasjoner. Én av 
hovedoppgavene til temagruppene var å gjennomgå resultatene fra undersøkelsen (se også kap. 1.6). 
Gruppene var følgende: 
 

Gruppe  Første møte  Andre møte  Tid Sted  

Næringsliv  30.aug  05.okt 18.00-21.00 Sande rådhus/adm.bygg 

Folkehelse  01.sep 06.okt 18.00-21.00 Sande rådhus/adm.bygg 

By- og stedsutvikling 06.sep 21.okt 18.00-21.00 Sande rådhus/adm.bygg 

Klima og natur 07.sep 11.okt 18.00-21.00 Sande rådhus/adm.bygg 

Kultur og fritid 15.sep 18.okt 18.00-21.00 Sande rådhus/adm.bygg 

Oppvekst  20.sep 27.okt 18.00-21.00 Holmestrand rådhus 
Tabell 1: Oversikt over temagrupper og møteaktivitet høsten 2021. Kilde: Holmestrand kommune.  

 

1.3 Undersøkelsen  
Innbyggerpanelet ble bedt om å svare på totalt 42 spørsmål. Spørsmålene ble utarbeidet av en 
tverrfaglig arbeidsgruppe i kommuneadministrasjonen. Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 
oktober-november 2020. Systematisering og bearbeiding av datagrunnlaget i undersøkelsen ble gjort 
av Holmestrand kommune i tidsrommet juni-august 2021. Rapporten om undersøkelse ble 
utarbeidet i tidsrommet november 2021-januar 2022.  
 

1.4 Borgerpanelets sammensetning 
Et utvalg bestående av 259 av Holmestrands innbyggere ble forespurt om å delta i innbyggerpanelet. 
Antallet forespurte var forholdsvis jevnt fordelt på kjønn: menn 132 (51 %) og kvinner 127(49 %). Av 
det totale antallet forespurte valgte rundt 215 å besvare spørreundersøkelsen. Aldersfordelingen 
blant deltakerne varierte i fra 15 år til 83 år. De 215 deltakerne kan i antall og andel fordeles i 
følgende alderskategorier: 
 

 15-29 år: 13 (6,0 %) 

 30-34 år: 34 (15,8 %) 

 45-66 år: 114 (53,0 %) 

 67 år og eldre: 36 (16,7 %) 

 Ukjent alder: 19 (8,8 %). Personene som er plassert under «ukjent alder» har valgt å ikke 
oppgi alder i undersøkelsen. 

 
Det har i ettertid vært forsøkt å fastsette det geografiske bostedsområdet til deltakerne. Dette har 
vært gjort igjennom navnesøk i telefonbok (www.1881.no og www.gulesider.no). De 259 som ble 

http://www.1881.no/
http://www.gulesider.no/
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forespurt om å delta er registrert med følgende bostedsadresse (pr. august 2021): Sande (29 %), 
Holmestrand (34 %), Hof (6,9 %) og annet (30,1 %). Kategorien «annet» inneholder personer som 
enten har flyttet ut av kommunen eller at personen ikke har navnet oppført i telefonbok. Det har 
derfor ikke vært mulig å fastslå hvilket område i kommunen personen var bosatt på tidspunktet 
undersøkelsen ble gjennomført. Det har heller ikke vært mulig å fastslå bostedsadressen til de 215 
som valgte å delta i undersøkelsen.  
 

  Antall  Andel  

  Menn Kvinner Begge Menn Kvinner Begge 

Sande 39 36 75 52,0 48,0 29,0 

Holmestrand 42 46 88 47,7 52,3 34,0 

Hof 10 8 18 55,6 44,4 6,9 

Annet 41 37 78 52,6 47,4 30,1 

  132 127 259 51,0 49,0 100 
Tabell 2: Deltakerne fordelt på kjønn og geografiske bostedsområde. Kilde: Holmestrand kommune.  

 
Dersom man bare fokuserer på deltakerne som det var mulig å stedfeste boligadresse for, vil den 
geografiske fordelingen grovt sett være: Sande (41 %), Holmestrand (48 %) og Hof (10 %). Trolig vil 
kategorien «annet» ha en noenlunde lik fordeling.  
 

1.5 Datafremstilling: tabell, indeks og diagram 
Alle resultater i fra undersøkelsens spørsmål er systematisert og oppsummert i tabeller. Tabellene 
viser resultater i absolutte tall (antall svar) og relative tall (andel/prosentvise svar). På flere av 
spørsmålene hadde panelet mulighet til å velge flere svaralternativer. Dette medfører at antallet svar 
vil i mange tilfeller gå langt utover antallet deltakere i undersøkelsen. Resultatene er fordelt på seks 
alderskategorier: 15-29 år, 30-44 år, 45-66 år, 67 år +, ukjent alder (panelet som ikke har oppgitt 
alder) samt alle alderstrinn (sammenstilling av alle alderstrinn) 
 
For noen av spørsmålene er det utarbeidet en egen indeks. Hensikten av indeksen er å få inntrykk av 
utvalgets samlede svar med hensyn til enkeltspørsmål. I disse tilfellene har utvalget blitt bedt om å ta 
stilling til hvor enig de er med en påstand, eller hvor viktig de synes en sak/et forhold er. Hvert 
svaralternativ har blitt gitt en numerisk verdi.  
 

Svar Verdi 

Helt uviktig -3 

Uviktig -2 

Litt uviktig -1 

Litt viktig 1 

Viktig 2 

Veldig viktig 3 

 
Alle svar har blitt summert og deretter dividert på antallet panelet.  
 
En står da igjen med den gjennomsnittlige summen av utvalgets svar. Den gjennomsnittlige summen 
vil samsvare med de numeriske verdiene som er gitt til hver av svaralternativene. Resultatene er 
sammenstilt i egne tabeller og diagram med fargekode (se eksempel på neste side).  
 
 
 
 

Svar Verdi 

Helt uenig -3 

Uenig -2 

Litt uenig -1 

Litt enig 1 

Enig 2 

Helt enig 3 

Tabell 3 og 4: Forholdet mellom numerisk verdi i 
indeks og grad av enighet/uenighet og 
viktighet/uviktighet. Kilde: Holmestrand 
kommune.  
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 Veldig viktig 2,0 – 3,0  

 
Litt uviktig ÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske viktig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uviktig ÷2,0 - ÷1,1 

 Litt viktig 0,0 - 0,9  

 
Helt uviktig ÷3,0 - ÷2,1 

 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig 

 
÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig 

 
÷2,0 - ÷1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig 

 
÷3,0 - ÷2,1 

 
Tabell 5 og 6: Tabell med fargekoder for Forholdet mellom numerisk verdi i indeks og grad av enighet/uenighet og viktighet/uviktighet. 
Kilde: Holmestrand kommune. 
 
Hovedresultatene fra tabeller og indeks til samtlige spørsmål er vist som søylediagram og 
kakediagram. Det er kun alderskategorien «alle alderstrinn» som vises i diagrammene.  
 

1.6 Spørsmål til borgerpanelet og tematisk inndeling 
Det er stor variasjon i de 42 spørsmålene med hensyn til tematikk. Som en forberedelse til arbeidet i 
temagruppene, ble spørsmålene kategorisert i sju tema: næringsliv, folkehelse, by- og stedsutvikling, 
klima og natur, kultur og fritid, oppvekst samt en egen overordnet kategori som gikk på tvers av 
tema. Inndelingen reflekterer temagruppene. En rekke spørsmål overlapper med flere tema og ble 
diskutert i flere temagrupper, mens andre spørsmål ble kun diskutert i bestemte temagrupper. Her 
følger en oversikt over spørsmålene og deres tematiske fordeling. 
 

1. Hvor gammel er du? Tema: Overordnet. 
 

2. Hvilke ord synes du bør beskrive Holmestrand kommune? Tema: Overordnet. 
 

3. Hva synes du er Holmestrands viktigste fortrinn? Tema: Overordnet. 
 

4. Hva synes du er Holmestrands største utfordringer? Tema: Overordnet. 
 

5. Hvor viktig er disse satsningsområdene for deg? Tema: Overordnet. 
 

6. Hvor enig er du i følgende påstander? Tema: Overordnet. 
 

7. Hvilke aktivitetstilbud er viktige for deg? Tema: Overordnet. 
 

8. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Folkehelse 
 

9. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Folkehelse 
 

10. Hvor viktig synes du disse satsingsområdene er for helse og velferd i kommunen vår? Tema: 
Folkehelse 

 
11. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Næringsutvikling 
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12. Hva er viktig for å få flere næringsetableringer til Holmestrand? Tema: Næringsutvikling 

 
13. Hvilke næringer bør Holmestrand legge til rette for i årene framover? Tema: Næringsutvikling 

 
14. Hvor stor betydning vil en ny godsterminal på Kopstad få for næringsutvikling i Holmestrand? 

Tema: Næringsutvikling 
 

15. Hvilke fortrinn bør framheves hvis Holmestrand skal tiltrekke seg nye bedriftsetableringer? 
Tema: Næringsutvikling 

 
16. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Næringsutvikling; By- og stedsutvikling; Klima og 

natur 
 

17. Hvor ofte bruker du kollektiv transport? Tema: Næringsutvikling; By- og stedsutvikling; Klima 
og natur 

 
18. Hvor ofte går eller sykler du til jobb eller fritidsaktiviteter? Tema: Næringsutvikling; By- og 

stedsutvikling; Klima og natur 
 

19. Hvor ofte kjører du bil til jobb? Tema: næringsutvikling; by- og stedsutvikling; Klima og natur 
 

20. Hvor ofte kjører du bil til fritidsaktiviteter og handling? Tema: næringsutvikling; by- og 
stedsutvikling; Klima og natur 

 
21. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: By- og stedsutvikling 

 
22. Holmestrand kommune er en av få kommuner som har to jernbanestasjoner. Hvordan skal 

den fordelen utnyttes? Tema: By- og stedsutvikling 
 

23. Hva bør det satses på for å utvikle levende sentre i Holmestrand? Tema: By- og stedsutvikling 
 

24. Hvilke av disse beskrivelsene passer best for deg? Tema: By- og stedsutvikling 
 

25. Hvor viktig er netthandel for deg? Tema: Næringsutvikling; By- og stedsutvikling 
 

26. Hva handler du på nettet? Tema: Næringsutvikling; By- og stedsutvikling 
 

27. Biblioteket er tiltenkt en viktig rolle i utviklingen av "flersenterkommunen" Holmestrand. 
Hvor enig er du i følgende påstander? Tema: Kultur og fritid; By- og stedsutvikling 
 

28. Hvor ofte besøker du biblioteket? Tema: Kultur og fritid; By- og stedsutvikling 
 

29. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Kultur og fritid 
 

30. Hva slags fritidsaktiviteter er viktige for deg? Tema: Kultur og fritid 
 

31. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Kultur og fritid 
 

32. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Klima og natur; Næringsutvikling; By- og 
stedsutvikling 
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33. Hvilken av disse beskrivelsene passer best for deg? Tema: Klima og natur 
 

34. Er det noen ganger riktig å omdisponere dyrka/dyrkbar mark til andre formål? Tema: Klima 
og natur; Næringsutvikling; By- og stedsutvikling 

 
35. Hvilke områder kan vår kommune være mer miljøvennlig på? Tema: Klima og natur; 

Næringsutvikling; By- og stedsutvikling 
 

36. Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Folkehelse; Kultur og fritid; oppvekst 
 

37. Hvordan kan kommunen legge til rette for at alle barn og unge kan delta i aktiviteter på 
fritida? Tema: Kultur og fritid; Folkehelse; oppvekst 

 
38. For deg som enten er skoleelev, eller bor i samme husstand som en skoleelev – hvor enig er 

du i disse påstandene? Tema: Oppvekst 
 

39. For deg som ikke går på skole selv, og heller ikke bor sammen med noen som gjør det – hvor 
enig er du i disse påstandene? Tema: Oppvekst 
 

40. For deg som har barn i barnehage: Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Oppvekst 
 

41. For deg som ikke har barn i barnehage: Hvor enig er du i disse påstandene? Tema: Oppvekst 
 

42. Sett et kryss ved de målene du synes er viktigst – og du kan sette så mange du vil. Mener du 
alle skal være med, krysser du av for «Alle». Tema: Overordnet. 
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2. Overordnede spørsmål på tvers av tema  
 

2.1 Hvor gammel er du? 
 

  15-29 år 30-44 år 45-66 år  67 år og eldre Ukjent alder Alle aldergrupper 

Antall 13 34 114 36 19 215 

Totalt 13 34 114 36 19 215 
Tabell 7: Antall deltakere i borgerpanelet fordelt på aldersgruppe. Kilde: Holmestrand kommune.  

 

  15-29 år 30-44 år 45-66 år  67 år og eldre Ukjent alder Alle aldergrupper 

Andel 6,0 15,8 53,0 16,7 8,8 100 

Totalt 6,0 15,8 53,0 16,7 8,8 100 
Tabell 8: Andel deltakere i borgerpanelet fordelt på aldersgruppe. Kilde: Holmestrand kommune.  
 
 

 
Figur 1: Andel deltakere fordelt på aldersgrupper. Kilde: Holmestrand kommune. 
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2.2 Hvilke ord synes du bør beskrive Holmestrand kommune? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Offensiv 0 5 11 5 2 23 

Modig 0 3 7 1 1 12 

Bærekraftig 4 20 43 12 5 84 

Hyggelig 8 9 46 17 8 88 

Inkluderende 8 14 45 16 5 88 

Mangfoldig 3 7 41 19 6 76 

Rettferdig 7 10 25 8 4 54 

Trygg 6 21 64 21 8 120 

Åpen 5 11 36 8 6 66 

Nyskapende 5 7 31 10 7 60 

Miljøvennlig  3 11 29 10 5 58 

Tolerant 6 2 22 5 1 36 

Aktiv 5 14 23 9 7 58 

Moderne 4 5 29 8 4 50 

Engasjert 3 5 23 5 3 39 

Annet 0 2 2 1 3 8 

Totalt  67 146 477 155 75 920 
Tabell 9: Antall per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Offensiv 0,0 3,4 2,3 3,2 2,7 2,5 

Modig 0,0 2,1 1,5 0,6 1,3 1,3 

Bærekraftig 6,0 13,7 9,0 7,7 6,7 9,1 

Hyggelig 11,9 6,2 9,6 11,0 10,7 9,6 

Inkluderende 11,9 9,6 9,4 10,3 6,7 9,6 

Mangfoldig 4,5 4,8 8,6 12,3 8,0 8,3 

Rettferdig 10,4 6,8 5,2 5,2 5,3 5,9 

Trygg 9,0 14,4 13,4 13,5 10,7 13,0 

Åpen 7,5 7,5 7,5 5,2 8,0 7,2 

Nyskapende 7,5 4,8 6,5 6,5 9,3 6,5 

Miljøvennlig  4,5 7,5 6,1 6,5 6,7 6,3 

Tolerant 9,0 1,4 4,6 3,2 1,3 3,9 

Aktiv 7,5 9,6 4,8 5,8 9,3 6,3 

Moderne 6,0 3,4 6,1 5,2 5,3 5,4 

Engasjert 4,5 3,4 4,8 3,2 4,0 4,2 

Annet 0,0 1,4 0,4 0,6 4,0 0,9 

Totalt  100 100 100 100 100 100 
Tabell 10: Andel per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune.  
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Figur 2: Andel svar per ord oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 

2.3 Hva synes du er Holmestrands viktigste fortrinn? 

 

Antall  

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Nærheten til E18 8 17 58 17 8 108 

To jernbanestasjoner sentralt i kommunen 10 23 71 26 10 140 

Beliggenheten ifht Drammen og Oslo 9 18 61 18 7 113 

Gode muligheter for naturopplevelser 6 29 74 21 11 141 

Varierte boligområder 5 6 40 12 5 68 

Tilrettelagte turmuligheter sommer og vinter 5 16 48 19 7 95 

Nærheten til fjorden 8 22 85 27 9 151 

Aktive og engasjerte innbyggere 2 8 20 4 5 39 

Holmestrands bysentrum med heisen i fjellet 4 2 25 7 4 42 

Kultur- og fritidstilbudet 1 3 16 4 3 27 

Aktivt organisasjonsliv 1 2 14 12 4 33 

Boligprisene 3 6 13 1 2 25 

Veksten i befolkningen  1 5 8 3 0 17 

Variert næringsstruktur/mange forskjellige bedrifter 0 4 26 9 1 40 

Annet 0 0 2 0 3 5 

Totalt  63 161 561 180 79 1044 
Tabell 11: Antall svar per fortrinn/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Nærheten til E18 12,7 10,6 10,3 9,4 10,1 10,3 

To jernbanestasjoner sentralt i kommunen 15,9 14,3 12,7 14,4 12,7 13,4 

Beliggenheten ifht Drammen og Oslo 14,3 11,2 10,9 10,0 8,9 10,8 

Gode muligheter for naturopplevelser 9,5 18,0 13,2 11,7 13,9 13,5 

Varierte boligområder 7,9 3,7 7,1 6,7 6,3 6,5 

Tilrettelagte turmuligheter sommer og vinter 7,9 9,9 8,6 10,6 8,9 9,1 

Nærheten til fjorden 12,7 13,7 15,2 15,0 11,4 14,5 

Aktive og engasjerte innbyggere 3,2 5,0 3,6 2,2 6,3 3,7 

Holmestrands bysentrum med heisen i fjellet 6,3 1,2 4,5 3,9 5,1 4,0 

Kultur- og fritidstilbudet 1,6 1,9 2,9 2,2 3,8 2,6 

Aktivt organisasjonsliv 1,6 1,2 2,5 6,7 5,1 3,2 

Boligprisene 4,8 3,7 2,3 0,6 2,5 2,4 

Veksten i befolkningen  1,6 3,1 1,4 1,7 0,0 1,6 

Variert næringsstruktur/mange forskjellige bedrifter 0,0 2,5 4,6 5,0 1,3 3,8 

Annet 0,0 0,0 0,4 0,0 3,8 0,5 

Totalt  100 100 100 100 100 100 
Tabell 12: Andel svar per fortrinn/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt.  Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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Figur 3: Andel svar per fortrinn/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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2.4 Hva synes du er Holmestrands største utfordringer? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Befolkningens helse- og omsorgsbehov 5 16 61 24 13 119 

Arbeidsløshet 2 2 18 1 1 24 

For høy befolkningsvekst 4 7 23 11 2 47 

Kollektivtilbudet internt i kommunen 6 21 68 22 10 127 

Kommunens evne til å takle klimaendringene 1 8 8 5 1 23 

Kommuneøkonomien 11 32 97 34 15 189 

Sosial ulikhet 4 9 24 6 6 49 

Statlige og regionale myndigheters krav og pålegg 2 8 35 12 3 60 

Ulik kultur og erfaringsbakgrunn i de tre tidligere 
kommunene 4 15 57 18 10 104 

Økende andel eldre i befolkningen 3 14 53 18 7 95 

For lav befolkningsvekst 0 2 1 0 2 5 

Annet 0 11 30 8 2 51 

Totalt  42 145 475 159 72 893 
Tabell 13: Antall svar per utfordring/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt Kilde: 
Holmestrand kommune. 

 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Befolkningens helse- og omsorgsbehov 11,9 11,0 12,8 15,1 18,1 13,3 

Arbeidsløshet 4,8 1,4 3,8 0,6 1,4 2,7 

For høy befolkningsvekst 9,5 4,8 4,8 6,9 2,8 5,3 

Kollektivtilbudet internt i kommunen 14,3 14,5 14,3 13,8 13,9 14,2 

Kommunens evne til å takle klimaendringene 2,4 5,5 1,7 3,1 1,4 2,6 

Kommuneøkonomien 26,2 22,1 20,4 21,4 20,8 21,2 

Sosial ulikhet 9,5 6,2 5,1 3,8 8,3 5,5 

Statlige og regionale myndigheters krav og pålegg 4,8 5,5 7,4 7,5 4,2 6,7 

Ulik kultur og erfaringsbakgrunn i de tre tidligere 
kommunene 

 
9,5 

 
10,3 

 
12,0 

 
11,3 

 
13,9 

 
11,6 

Økende andel eldre i befolkningen 7,1 9,7 11,2 11,3 9,7 10,6 

For lav befolkningsvekst 0,0 1,4 0,2 0,0 2,8 0,6 

Annet 0,0 7,6 6,3 5,0 2,8 5,7 

Totalt  100 100 100 100 100 100 
Tabell 14: Andel svar per utfordring/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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Figur 4: Andel svar per utfordring/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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2.5 Hvor viktig er disse satsningsområdene for deg? 

 

 Veldig viktig 2,0 – 3,0  

 
Litt uviktig ÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske viktig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uviktig ÷2,0 - ÷1,1 

 Litt viktig 0,0 - 0,9  

 
Helt uviktig ÷3,0 - ÷2,1 

 

Indeks - Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

 
Fortsatt vekst i befolkningen 0,2 0,5 0,7 0,7 1,3 0,7 

Næringsutvikling: gode næringsarealer og 
aktiv profilering 1,2 1,9 2,0 2,2 1,9 1,9 

Boligbygging i nærheten av 
jernbanestasjonene og trafikknutepunktene 0,5 -0,3 0,1 0,3 1,2 0,2 

Konkrete tiltak for å redusere klimautslipp 2,1 1,4 1,2 1,4 1,6 1,3 

God helse og livskvalitet i befolkningen 2,8 2,7 2,6 2,7 2,9 2,6 

Tilrettelegging for at innbyggerne kan ta 
vare på sin egen helse 2,6 2,4 2,4 2,4 2,9 2,4 

 
Aktiviteter for innbyggere på fritida 2,4 2,3 2,0 1,6 2,3 2,0 

 
En bærekraftig utvikling av kommunen 2,2 2,4 2,2 2,4 2,6 2,3 

Innbyggerne i kommunen får delta aktivt i 
samfunnsutviklingen 1,9 2,5 2,3 2,2 2,3 2,3 

Universell utforming – tilgang og deltakelse 
for alle 2,2 1,9 1,8 1,8 2,1 1,9 

Alle utbyggingsprosjekter tar hensyn til 
klimaendringer 1,8 1,9 1,8 2,2 1,7 1,9 

 
Utvikling av et aldersvennlig lokalsamfunn 2,1 1,8 2,0 2,4 1,9 2,0 

Holmestrand skal fortsatt ha handel, 
servicetilbud og ulike aktivitet i alle de tre 
tidligere kommunesentrene 2,4 1,8 1,9 1,8 1,6 1,8 

Tabell 15: Indeks som viser grad av opplevd viktighet/uviktig i forhold til ulike samfunnsforhold. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 
 
 

 
          



 

18 
 

 

 
Figur 5: Indeks som viser grad av opplevd viktighet/uviktig i forhold til ulike samfunnsforhold.  Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Veldig viktig 2,0 – 3,0  

 
Litt uviktig ÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske viktig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uviktig ÷2,0 - ÷1,1 

 Litt viktig 0,0 - 0,9  

 
Helt uviktig ÷3,0 - ÷2,1 
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2.6 Hvor enig er du i følgende påstander? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig 

 
÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig 

 
÷2,0 - ÷1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig 

 
÷3,0 - ÷2,1 

 

Indeks - Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Holmestrand kommune har klart å 
samordne og samle de tre tidligere 
kommunene på en god måte 0,4 -0,8 -0,2 -0,3 -0,7 -0,3 

 
Jeg kjenner hele den nye kommunen godt -0,5 -1,0 0,1 0,2 0,4 -0,1 

 
I Holmestrand er det godt å bo 1,9 1,7 2,0 1,9 1,6 1,9 

Holmestrand bør drive aktiv markedsføring 
for å få flere tilflyttere 0,0 0,4 0,6 0,7 0,1 0,5 

Jeg har gode muligheter til å oppleve natur 
og frisk luft 2,0 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 

Kommunen har lagt til rette for at alle 
innbyggere kan delta i samfunnet – også om 
en har en funksjonsnedsettelse 1,5 0,5 0,9 1,0 0,9 0,9 

Det er for få kulturtilbud jeg er interessert i  
Holmestrand 1,1 0,5 0,5 -0,1 1,1 0,5 

 
Biblioteket er en viktig møteplass for meg -0,2 0,4 -0,2 1,3 -0,6 0,1 

 
I Holmestrand er det trygt å bli gammel 1,5 0,5 0,8 0,7 1,0 0,8 

I Holmestrand får folk hjelp hvis de trenger 
det 1,5 0,4 0,7 0,5 0,9 0,7 

Kommunens tiltak for å redusere 
klimautslippene er godt kjent for meg -1,7 -2,1 -1,2 -1,2 -1,0 -1,4 

Innbyggerne i Holmestrand har muligheter 
til å styre utviklingen i egen kommune -0,4 -0,7 -0,4 -0,8 -1,1 -0,6 

Tabell 16: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 6: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig 

 
÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig 

 
÷2,0 - ÷1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig 

 
÷3,0 - ÷2,1 
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2.7 Hvilke aktivitetstilbud er viktige for deg? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Organisert idrett gjennom et idrettslag 5 18 34 4 7 68 

Egentrening 8 16 50 18 4 96 

Turer på tilrettelagte stier og veier 11 21 75 20 13 140 

Trening på treningssenter 8 7 20 11 4 50 

Deltakelse i lag/foreninger for samfunnsinteresse 1 9 27 13 3 53 

Deltakelse i lag/foreninger for hobby/håndverk 0 6 13 5 1 25 

Biblioteket 7 14 31 10 5 67 

Forestillinger i Biorama 1 7 15 7 2 32 

Kunstutstillinger, markeder og messer 2 8 29 7 3 49 

Deltakelse i lag/foreninger for sang og musikk 2 4 11 4 4 25 

Kafeer og uformelle møtesteder 11 13 56 15 9 104 

Ungdomsklubb 7 11 20 2 6 46 

Aktivitetssentre for eldre  4 9 16 9 6 44 

Andre 0 3 16 7 2 29 

Totalt  67 146 413 132 69 828 
Tabell 17: Antall svar per aktivitets/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Organisert idrett gjennom et idrettslag 7,5 12,3 8,2 3,0 10,1 8,2 

Egentrening 11,9 11,0 12,1 13,6 5,8 11,6 

Turer på tilrettelagte stier og veier 16,4 14,4 18,2 15,2 18,8 16,9 

Trening på treningssenter 11,9 4,8 4,8 8,3 5,8 6,0 

Deltakelse i lag/foreninger for samfunnsinteresse 1,5 6,2 6,5 9,8 4,3 6,4 

Deltakelse i lag/foreninger for hobby/håndverk 0,0 4,1 3,1 3,8 1,4 3,0 

Biblioteket 10,4 9,6 7,5 7,6 7,2 8,1 

Forestillinger i Biorama 1,5 4,8 3,6 5,3 2,9 3,9 

Kunstutstillinger, markeder og messer 3,0 5,5 7,0 5,3 4,3 5,9 

Deltakelse i lag/foreninger for sang og musikk 3,0 2,7 2,7 3,0 5,8 3,0 

Kafeer og uformelle møtesteder 16,4 8,9 13,6 11,4 13,0 12,6 

Ungdomsklubb 10,4 7,5 4,8 1,5 8,7 5,6 

Aktivitetssentre for eldre  6,0 6,2 3,9 6,8 8,7 5,3 

Andre 0,0 2,1 3,9 5,3 2,9 3,5 

Totalt  100 100 100 100 100 100 
Tabell 18: Antall svar per aktivitetstilbud/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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Figur 6: Antall svar per aktivitetstilbud/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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2.8 Sett et kryss ved de bærekraftmålene du synes er viktigst  
 

Antall 

 

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Utrydde fattigdom (1) 5 9 33 13 8 68 

Utrydde sult (2) 6 8 22 9 6 51 

God helse (3) 6 14 57 17 12 106 

God utdanning (4) 7 19 57 15 11 109 

Likestilling mellom kjønnene (5) 7 11 43 16 8 85 

Rent vann og gode sanitærforhold (6) 5 16 59 21 8 109 

Ren energi for alle (7) 3 8 24 10 4 49 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8) 5 10 44 12 9 80 

Innovasjon og infrastruktur (9) 3 9 41 9 9 71 

Mindre ulikhet (10) 6 12 32 10 7 67 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) 3 11 37 10 7 68 

Ansvarlig forbruk og produksjon (12) 3 9 40 14 7 73 

Stoppe klimaendringene (13) 5 11 27 9 8 60 

Liv under vann (14) 4 11 39 8 7 69 

Liv på land (15) 4 9 35 7 9 64 

Fred og rettferdighet (16) 4 11 26 14 8 63 

Samarbeid for å nå målene (17) 3 9 36 12 9 69 

Alle (1-17) 8 10 47 17 9 91 

Annet 0 0 2 2 1 5 

Totalt 87 197 701 225 147 1357 
Tabell 19: Antall svar per bærekraftmål/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 

 
Andel 

 

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Utrydde fattigdom (1) 5,7 4,6 4,7 5,8 5,4 5,0 

Utrydde sult (2) 6,9 4,1 3,1 4,0 4,1 3,8 

God helse (3) 6,9 7,1 8,1 7,6 8,2 7,8 

God utdanning (4) 8,0 9,6 8,1 6,7 7,5 8,0 

Likestilling mellom kjønnene (5) 8,0 5,6 6,1 7,1 5,4 6,3 

Rent vann og gode sanitærforhold (6) 5,7 8,1 8,4 9,3 5,4 8,0 

Ren energi for alle (7) 3,4 4,1 3,4 4,4 2,7 3,6 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst (8) 5,7 5,1 6,3 5,3 6,1 5,9 

Innovasjon og infrastruktur (9) 3,4 4,6 5,8 4,0 6,1 5,2 

Mindre ulikhet (10) 6,9 6,1 4,6 4,4 4,8 4,9 

Bærekraftige byer og lokalsamfunn (11) 3,4 5,6 5,3 4,4 4,8 5,0 

Ansvarlig forbruk og produksjon (12) 3,4 4,6 5,7 6,2 4,8 5,4 

Stoppe klimaendringene (13) 5,7 5,6 3,9 4,0 5,4 4,4 

Liv under vann (14) 4,6 5,6 5,6 3,6 4,8 5,1 

Liv på land (15) 4,6 4,6 5,0 3,1 6,1 4,7 

Fred og rettferdighet (16) 4,6 5,6 3,7 6,2 5,4 4,6 

Samarbeid for å nå målene (17) 3,4 4,6 5,1 5,3 6,1 5,1 

Alle (1-17) 9,2 5,1 6,7 7,6 6,1 6,7 

Annet 0,0 0,0 0,3 0,9 0,7 0,4 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 20: Andel svar per bærekraftmål/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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Figur 7: Andel svar per bærekraftmål/forhold oppført som svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: 
Holmestrand kommune. 
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2.9 Oppsummering – Overordnede spørsmål på tvers av tema 
 
Hvor gammel er du? (spørsmål 1 av 42) 
Det er totalt 215 registrerte paneldeltakere som har deltatt i undersøkelsen. Den registrerte alderen 
på panelet varierer mellom 15 og 83 år. Fordelingen mellom aldersgruppene er følgende:  
 

 15-29 år: 13 personer (6,0 %) 

 30-44 år: 34 personer (15,8 %)   

 45-66 år: 114 personer (53,0 %) 

 67 år og eldre: 36 personer (16,7 %) 

 Ukjent alder (deltaker har ikke oppgitt alder): 19 personer (8,8 %) 

 Alle aldersgrupper: 215 personer (100 %) 
 
Hvilke ord synes du bør beskrive Holmestrand kommune? (spørsmål 2 av 42) 
De ordene som ble trukket frem oftest i panelets svar var: 
 

 Trygg (13,0 %) 

 Inkluderende (9,6 %) 

 Hyggelig (9,6 %) 

 Bærekraftig (9,1 %) 

 Mangfoldig (8,3 %) 
 
Hva synes du er Holmestrands viktigste fortrinn? (spørsmål 3 av 42) 
Følgende forhold ble trukket frem som de viktigste fortrinnene: 
 

 Nærheten til fjorden (14,5 %) 

 Gode muligheter for naturopplevelser (13,5 %) 

 To jernbanestasjoner sentralt i kommunen (13,4 %) 

 Beliggenheten i forhold til Drammen og Oslo (10,8 %) 

 Nærheten til E18 (10,3 %) 
 
Hva synes du er Holmestrands viktigste utfordringer? (spørsmål 4 av 42) 
Følgende forhold ble trukket frem som de viktigste utfordringene: 
 

 Kommuneøkonomien (21,2 %) 

 Kollektivtilbudet internt i kommunen (14,2 %) 

 Befolkningens helse- og omsorgsbehov (13,3 %) 

 Ulik kultur og erfaringsbakgrunn i de tre tidligere kommunene (11,6 %) 
 
Av andre utfordringer ble «Økende andel eldre i befolkningen» også trukket frem av mange panelet 
(10,6 %).  
 
Hvor viktig er disse satsningsområdene for deg? (spørsmål 5 av 42) 
Alle satsingsområder ble vurdert frem som veldig viktig, ganske viktig og litt viktig. De 
satsingsområdene som ble trukket frem som veldig viktig var (rangert etter resultat i indeks): 
 

 God helse og livskvalitet i befolkningen (veldig viktig - 2,6) 

 Tilrettelegging for at innbyggerne kan ta vare på sin egen helse (veldig viktig - 2,4) 

 Innbyggerne i kommunen får delta aktivt i samfunnsutviklingen (veldig viktig - 2,3) 

 En bærekraftig utvikling av kommunen (veldig viktig - 2,3) 
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 Aktiviteter for innbyggere på fritida (veldig viktig - 2,0) 

 Utvikling av et aldersvennlig samfunn (veldig viktig - 2,0) 
 
Hvor enig er du i følgende påstander? (spørsmål 6 av 42) 
Påstanden «jeg har gode muligheter til å oppleve natur og frisk luft» var den eneste som panelet var 
helt enig (2,7) med. Det var også bare én påstand som panelet var ganske enig (1,9) med, nemlig «i 
Holmestrand er det godt å bo». Den påstanden som panelet var mest uenig med, altså helt uenig (-
1,4), var «kommunens tiltak for å redusere klimagassutslippene er godt kjent for meg».  
 
Hvilke aktivitetstilbud er viktige for deg? (spørsmål 7 av 42) 
Følgende aktivitetstilbud ble særlig trukket frem: 
 

 Turer på tilrettelagte stier og veier (16,9 %) 

 Kaféer og uformelle møtesteder (12,6 %) 

 Egentrening (11,6 %) 

 Organisert idrett igjennom et idrettslag (8,2 %) 
 
«Biblioteket» var også et aktivitetstilbud som ble trukket frem av mange (8,1 %).  
 
Bærekraftmål du synes er viktigst (spørsmål 42 av 42) 
Følgende bærekraftmål ble trukket frem som de viktigste: 
 

 Bærekraftmål 6. Rent vann og gode sanitærforhold (8,0 %) 

 Bærekraftmål 4. God utdanning (8,0 %) 

 Bærekraftmål 3. God helse (7,8 %) 

 Alle bærekraftmål er like viktig (6,7 %) 

 Bærekraftmål 5. Likestilling mellom kjønnene (6,3 %) 

 Bærekraftmål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst (5,9 %)  
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3. Næringsliv  
 

3.1 Hvor enig er du i disse påstandene? 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig 

 
÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig 

 
÷2,0 - ÷1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig 

 
÷3,0 - ÷2,1 

 

Indeks - Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

 
Det er enkelt å få lærlingplass i Holmestrand -0,3 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 

Næringslivet i kommunen er godt forberedt 
på klimaendringene -0,5 -0,8 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 

Jeg kjenner næringslivet i den nye 
kommunen godt -0,9 -0,7 -0,2 0,0 -0,2 -0,3 

Næringslivet i Holmestrand satser på grønn 
omstilling 0,5 -0,7 0,0 0,3 0,3 0,0 

Vegnettet i kommunen dekker behovet til 
innbyggerne 0,6 0,5 0,0 -0,5 1,0 0,1 

Jeg finner parkeringsplass når jeg trenger 
det – i hele kommunen 0,2 0,9 0,8 0,7 1,1 0,8 

Jeg handler det meste jeg trenger i egen 
kommune -0,6 -0,1 1,1 1,5 1,0 0,8 

Holmestrand skal være en næringsoffensiv 
kommune 1,2 1,7 1,9 2,3 1,5 1,9 

 
Holmestrand trenger flere arbeidsplasser 1,8 2,1 2,2 2,2 2,3 2,1 

 
Det er enkelt å få lærlingplass i Holmestrand -0,3 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 

Tabell 21: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 8: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune.  

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig 

 
÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig 

 
÷2,0 - ÷1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig 

 
÷3,0 - ÷2,1 
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3.2 Hva er viktig for å få flere næringsetableringer til Holmestrand? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Nye næringsområder 5 11 35 15 5 71 

Aktiv profilering 3 11 51 17 8 90 

Rask saksbehandling i kommunale (og andre 
offentlige) organer 

 
9 

 
18 

 
71 

 
24 

 
8 

 
130 

Samarbeid bedriftene imellom 7 10 33 5 5 60 

Gründersatsing 5 13 30 6 2 56 

Bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder 5 10 38 10 7 70 

Flere avganger til og fra med toget 7 7 26 5 2 47 

Tilrettelegging for kontorarbeidsplasser i sentrum 3 8 13 7 2 33 

Andre 0 1 19 7 7 34 

Totalt  44 89 316 96 46 591 

Tabell 22: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Nye næringsområder 11,4 12,4 11,1 15,6 10,9 12,0 

Aktiv profilering 6,8 12,4 16,1 17,7 17,4 15,2 

Rask saksbehandling i kommunale (og andre 
offentlige) organer 20,5 20,2 22,5 25,0 17,4 22,0 

Samarbeid bedriftene imellom 15,9 11,2 10,4 5,2 10,9 10,2 

Gründersatsing 11,4 14,6 9,5 6,3 4,3 9,5 

Bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder 11,4 11,2 12,0 10,4 15,2 11,8 

Flere avganger til og fra med toget 15,9 7,9 8,2 5,2 4,3 8,0 

Tilrettelegging for kontorarbeidsplasser i sentrum 6,8 9,0 4,1 7,3 4,3 5,6 

Andre 0,0 1,1 6,0 7,3 15,2 5,8 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 23: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 9: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.3 Hvilke næringer bør Holmestrand legge til rette for i årene framover? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Industri 2 12 46 16 3 79 

Jordbruk 8 18 39 15 7 87 

Skogbruk 5 7 21 3 2 38 

Reiseliv 1 4 15 5 2 27 

Handel 10 13 59 21 8 111 

Lager og transport 2 8 29 10 2 51 

Opplevelser 7 14 30 6 2 59 

Helsetjenester 6 11 27 11 3 58 

Offentlige arbeidsplasser 4 11 26 8 6 55 

Andre 0 1 19 7 7 34 

Totalt 45 99 311 102 42 599 
Tabell 24: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Industri 4,4 12,1 14,8 15,7 7,1 13,2 

Jordbruk 17,8 18,2 12,5 14,7 16,7 14,5 

Skogbruk 11,1 7,1 6,8 2,9 4,8 6,3 

Reiseliv 2,2 4,0 4,8 4,9 4,8 4,5 

Handel 22,2 13,1 19,0 20,6 19,0 18,5 

Lager og transport 4,4 8,1 9,3 9,8 4,8 8,5 

Opplevelser 15,6 14,1 9,6 5,9 4,8 9,8 

Helsetjenester 13,3 11,1 8,7 10,8 7,1 9,7 

Offentlige arbeidsplasser 8,9 11,1 8,4 7,8 14,3 9,2 

Andre 0,0 1,0 6,1 6,9 16,7 5,7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 25: Andel svar per oppført per svaralternativ. . Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 10: Andel svar per oppført per svaralternativ. . Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.4 Hvor stor betydning vil en ny godsterminal på Kopstad få for næringsutvikling i 
Holmestrand? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29  30-44  45-66   67 + Ukjent  Alle  

Av svært liten betydning  0 3 3 1 0 7 

Av ganske betydning  0 3 7 0 2 12 

Av liten betydning  3 9 6 3 1 22 

Litt betydningsfull  6 7 24 9 2 48 

Ganske betydningsfull  4 6 27 9 3 49 

Svært betydningsfull  1 4 19 5 2 31 

Totalt 14 32 86 27 10 169 
Tabell 26: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29  30-44  45-66   67 + Ukjent  Alle  

Av svært liten betydning  0,0 9,4 3,5 3,7 0,0 4,1 

Av ganske betydning  0,0 9,4 8,1 0,0 20,0 7,1 

Av liten betydning  21,4 28,1 7,0 11,1 10,0 13,0 

Litt betydningsfull  42,9 21,9 27,9 33,3 20,0 28,4 

Ganske betydningsfull  28,6 18,8 31,4 33,3 30,0 29,0 

Svært betydningsfull  7,1 12,5 22,1 18,5 20,0 18,3 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 27: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 
Figur 11: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.5 Hvilke fortrinn bør framheves hvis Holmestrand skal tiltrekke seg nye 
bedriftsetableringer? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29  30-44  45-66   67 + Ukjent  Alle  

Det varierte næringslivet vi allerede har 3 2 17 3 1 26 

Beliggenheten ifht Vestfold i sør og Drammen/Oslo i nord 12 28 87 26 8 161 

To jernbanestasjoner 8 12 37 14 5 76 

E18 9 20 73 21 9 132 

Nærheten til sjøen 4 4 17 5 3 33 

Mulighetene for gode naturopplevelser 1 5 9 1 3 19 

Kompetanse og erfaring i befolkningen 2 11 15 6 3 37 

En næringsrettet kommune – administrativt og politisk 2 13 37 11 3 66 

Omstillingsvilje og –evne 3 9 17 4 2 35 

Annet 0 1 18 7 8 34 

Totalt  44 105 327 98 45 619 
Tabell 28: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29  30-44  45-66   67 + Ukjent  Alle  

Det varierte næringslivet vi allerede har 6,8 1,9 5,2 3,1 2,2 4,2 

Beliggenheten ifht Vestfold i sør og Drammen/Oslo i nord 27,3 26,7 26,6 26,5 17,8 26,0 

To jernbanestasjoner 18,2 11,4 11,3 14,3 11,1 12,3 

E18 20,5 19,0 22,3 21,4 20,0 21,3 

Nærheten til sjøen 9,1 3,8 5,2 5,1 6,7 5,3 

Mulighetene for gode naturopplevelser 2,3 4,8 2,8 1,0 6,7 3,1 

Kompetanse og erfaring i befolkningen 4,5 10,5 4,6 6,1 6,7 6,0 

En næringsrettet kommune – administrativt og politisk 4,5 12,4 11,3 11,2 6,7 10,7 

Omstillingsvilje og –evne 6,8 8,6 5,2 4,1 4,4 5,7 

Annet 0,0 1,0 5,5 7,1 17,8 5,5 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 29: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 12: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.6 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig 

 
÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig 

 
÷2,0 - ÷1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig 

 
÷3,0 - ÷2,1 

 

Indeks - Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Holmestrand utnytter nærheten til 
Universitetet på Bakkenteigen på en god 
måte -1,5 -1,4 -0,8 -0,1 -1,2 -0,9 

Kommunens posisjon som stor 
skogbrukskommune er tydelig og offensiv -1,3 -1,5 -1,0 -0,6 -1,0 -1,0 

Folk i resten av landet kjenner 
Holmestrands kvaliteter -2,1 -2,2 -1,8 -1,6 -2,0 -1,9 

Hyttebygging bør bli et satsingsområde i 
kommunen -0,5 -0,8 -0,2 -1,0 -0,6 -0,5 

Holmestrand må satse både på boligbygging 
og næringsutvikling 0,8 1,0 1,9 1,9 2,2 1,7 

Tabell 30: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune.  
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Figur 13: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune.  

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig 

 
÷1,0 - ÷0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig 

 
÷2,0 - ÷1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig 

 
÷3,0 - ÷2,1 
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3.7 Hvor ofte bruker du kollektiv transport? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29  30-44  45-66   67 + Ukjent  Alle  

Hver dag/arbeidsdag 3 4 4 0 1 12 

3-5 ganger i uka 1 4 4 0 0 9 

1-2 ganger i uka 2 1 7 3 0 13 

1-3 ganger i måneden 2 4 20 10 3 39 

Nesten aldri 5 21 78 20 13 137 

Totalt 13 34 113 33 17 210 
Tabell 31: Antall svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune.  

 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Hver dag/arbeidsdag 23,1 11,8 3,5 0,0 5,9 5,7 

3-5 ganger i uka 7,7 11,8 3,5 0,0 0,0 4,3 

1-2 ganger i uka 15,4 2,9 6,2 9,1 0,0 6,2 

1-3 ganger i måneden 15,4 11,8 17,7 30,3 17,6 18,6 

Nesten aldri 38,5 61,8 69,0 60,6 76,5 65,2 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 32: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 
Figur 14: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.8 Hvor ofte går eller sykler du til jobb eller fritidsaktiviteter? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Hver dag/arbeidsdag 0 0 0 0 0 0 

3-5 ganger i uka 1 7 12 10 0 30 

1-2 ganger i uka 2 7 17 5 1 32 

1-3 ganger i måneden 1 4 7 4 1 17 

Nesten aldri 8 10 69 12 12 111 

Totalt 12 28 105 31 14 190 
Tabell 33: Antall svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Hver dag/arbeidsdag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-5 ganger i uka 8,3 25,0 11,4 32,3 0,0 15,8 

1-2 ganger i uka 16,7 25,0 16,2 16,1 7,1 16,8 

1-3 ganger i måneden 8,3 14,3 6,7 12,9 7,1 8,9 

Nesten aldri 66,7 35,7 65,7 38,7 85,7 58,4 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 34: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 
Figur 15: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.9 Hvor ofte kjører du bil til jobb? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Hver dag/arbeidsdag 6 15 66 2 10 99 

3-5 ganger i uka 0 6 13 0 1 20 

1-2 ganger i uka 2 5 10 2 1 20 

1-3 ganger i måneden 2 2 4 3 0 11 

Nesten aldri 3 6 21 18 4 52 

Totalt 13 34 114 25 16 202 
Tabell 35: Antall svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Hver dag/arbeidsdag 46,2 44,1 57,9 8,0 62,5 49,0 

3-5 ganger i uka 0,0 17,6 11,4 0,0 6,3 9,9 

1-2 ganger i uka 15,4 14,7 8,8 8,0 6,3 9,9 

1-3 ganger i måneden 15,4 5,9 3,5 12,0 0,0 5,4 

Nesten aldri 23,1 17,6 18,4 72,0 25,0 25,7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 36: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 
Figur 16: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.10 Hvor ofte kjører du bil til fritidsaktiviteter og handling? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Hver dag/arbeidsdag 3 7 18 0 5 33 

3-5 ganger i uka 7 14 48 9 3 81 

1-2 ganger i uka 2 12 33 16 7 70 

1-3 ganger i måneden 0 1 5 2 1 9 

Nesten aldri 1 0 10 8 1 20 

Totalt 13 34 114 35 17 213 
Tabell 37: Antall svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Hver dag/arbeidsdag 23,1 20,6 15,8 0,0 29,4 15,5 

3-5 ganger i uka 53,8 41,2 42,1 25,7 17,6 38,0 

1-2 ganger i uka 15,4 35,3 28,9 45,7 41,2 32,9 

1-3 ganger i måneden 0,0 2,9 4,4 5,7 5,9 4,2 

Nesten aldri 7,7 0,0 8,8 22,9 5,9 9,4 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 38: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 
Figur 16: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.11 Hvor viktig er netthandel for deg? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29  30-44  45-66   67 + Ukjent  Alle  

Ikke viktig – jeg handler lite eller ingenting på nettet 0 1 21 12 5 39 

Litt viktig – jeg handler noen få ting på nettet 2 13 52 12 6 85 

Ganske viktig, jeg handler jevnlig på nettet 9 13 31 3 4 60 

Veldig viktig, jeg kjøper både varer  og tjenester på 
nettet ofte/ukentlig 2 7 5 0 0 14 

Totalt 13 34 109 27 15 198 
Tabell 39: Antall svar per oppført per svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29  30-44  45-66   67 + Ukjent  Alle  

Ikke viktig – jeg handler lite eller ingenting på nettet 0,0 2,9 19,3 44,4 33,3 19,7 

Litt viktig – jeg handler noen få ting på nettet 15,4 38,2 47,7 44,4 40,0 42,9 

Ganske viktig, jeg handler jevnlig på nettet 69,2 38,2 28,4 11,1 26,7 30,3 

Veldig viktig, jeg kjøper både varer  og tjenester på 
nettet ofte/ukentlig 15,4 20,6 4,6 0,0 0,0 7,1 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 40: Andel svar per oppført per svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 
Figur 17: Andel svar per oppført per svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 
 
 



 

43 
 

 

3.12 Hva handler du på nettet? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Kolonialvarer 3 14 9 1 0 27 

Klær 12 23 48 11 8 102 

Idrettsutstyr 8 14 25 3 3 53 

Bøker 9 15 30 9 5 68 

Hobbyartikler (garn, stoff, leker) 4 9 20 6 1 40 

Jule- og bursdagsgaver 1 20 29 4 4 58 

Datautstyr. Mobiltelefoner 2 20 44 5 8 79 

Elektriske artikler 2 18 42 9 7 78 

Hvitevarer 3 9 19 4 1 36 

Møbler 3 6 10 2 2 23 

Reiser 0 22 75 22 12 131 

Tjenester 0 14 16 3 2 35 

Annet 0 0 3 4 5 12 

Totalt  47 184 370 83 58 742 
Tabell 41: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 år + Ukjent Alle 

Kolonialvarer 6,4 7,6 2,4 1,2 0,0 3,6 

Klær 25,5 12,5 13,0 13,3 13,8 13,7 

Idrettsutstyr 17,0 7,6 6,8 3,6 5,2 7,1 

Bøker 19,1 8,2 8,1 10,8 8,6 9,2 

Hobbyartikler (garn, stoff, leker) 8,5 4,9 5,4 7,2 1,7 5,4 

Jule-og bursdagsgaver 2,1 10,9 7,8 4,8 6,9 7,8 

Datautstyr. Mobiltelefoner 4,3 10,9 11,9 6,0 13,8 10,6 

Elektriske artikler 4,3 9,8 11,4 10,8 12,1 10,5 

Hvitevarer 6,4 4,9 5,1 4,8 1,7 4,9 

Møbler 6,4 3,3 2,7 2,4 3,4 3,1 

Reiser 0,0 12,0 20,3 26,5 20,7 17,7 

Tjenester 0,0 7,6 4,3 3,6 3,4 4,7 

Annet 0,0 0,0 0,8 4,8 8,6 1,6 

Totalt  100 100 100 100 100 100 
Tabell 42: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 18: Andel svar per kategori av reisefrekvens oppført som svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
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3.13 Oppsummering – Næringsliv 
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 11 av 42)? 
Påstanden «Holmestrand trenger flere arbeidsplasser» (2,1) var eneste svaralternativ som panelet er 
helt enig med. At «Holmestrand skal være en næringsoffensiv kommune» (1,9) er en påstand som 
panelet er ganske enig med. Den påstandene som panelet er mest uenig med er «næringslivet i 
kommunen er godt forberedt på klimaendringene» (-0,5) og «det er enkelt å få lærlingplass i 
Holmestrand» (-0,5). Begge påstandene er panelet litt uenig med. 
 
Hva er viktig for å få flere næringsetableringer til Holmestrand (spørsmål 12 av 42)? 
Følgende forhold ble særskilt trukket frem: 
 

 Rask saksbehandling i kommunale (og andre offentlige) organer (22,0 %) 

 Aktiv profilering (15,2 %) 

 Nye næringsområder (12,0 %) 
 

Forhold som «bedre utnyttelse av eksisterende næringsområder» (11,8 %) samt «samarbeid 
bedriftene i mellom» (10,2 %) ble også trukket frem i mange svar. 
 
Hvilke næringer bør Holmestrand legge til rette for i årene framover (spørsmål 13 av 42)? 
Følgende forhold ble særskilt trukket frem: 
 

 Handel (18,5 %) 

 Jordbruk (14,5 %) 

 Industri (13,2 %) 
 
Hvor stor betydning vil en ny godsterminal på Kopstad få for næringsutvikling i Holmestrand 
(spørsmål 14 av 42)? 
Rundt 75 % av panelet mener at godsterminalen på Kopstad vil få litt, stor eller svært stor betydning 
for næringsutvikling i Holmestrand. Omtrent 25 % av panelet mener at godsterminalen vil få liten, 
ganske liten eller svært liten betydning. 
 
Hvilke fortrinn bør framheves hvis Holmestrand skal tiltrekke seg nye bedriftsetableringer 
(spørsmål 15 av 42)? 
De fortrinnene som ble særlig trukket frem var: 
 

 Beliggenheten i forhold til Vestfold i sør og Drammen/Oslo i nord (26,0 %) 

 E18 (21,3 %) 

 To jernbanestasjoner (12,3 %) 
 
Fortrinnet «en næringsrettet kommune – administrativt og politisk» (10,7 %) ble også trukket frem i 
mange svar. 
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 16 av 42? 
Den påstanden som panelet var mest enig med, i dette tilfellet ganske enig, var 
«Holmestrand må satse både på boligbygging og næringsutvikling» (1,7). Påstanden som panelet var 
mest uenig med, i dette tilfellet litt uenig, var «Folk i resten av landet kjenner Holmestrands 
kvaliteter» (-1,9). 
 
Hvor ofte bruker du kollektiv transport (spørsmål 17 av 42)? 
Ser man på resultatene for hele utvalget, går det frem at 2/3 bruker kollektivtransport nesten aldri. 
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Det vi si at et stort flertall av utvalget bruker kollektivtransport sjeldnere enn 1 gang i måneden.  
 

 Hver dag/arbeidsdag: 5,7 % 

 3-5 ganger i uka: 4,3 % 

 1-2 ganger i uka: 6,2 % 

 1-3 ganger i måneden: 18,6 % 

 Nesten aldri: 65,2 % 
 
Hvor ofte går eller sykler du til jobb eller fritidsaktiviteter (spørsmål 18 av 42)? 
 
Ser man på resultatene for hele utvalget, går det frem at rundt 60 % nesten aldri går eller sykler til 
jobb og fritidsaktiviteter.   
 

 Hver dag/arbeidsdag: 0,0 % 

 3-5 ganger i uka: 15,8 % 

 1-2 ganger i uka: 16,8 % 

 1-3 ganger i måneden: 8,9 % 

 Nesten aldri: 58,4 % 
 
Hvor ofte kjører du bil til jobb (spørsmål 19 av 42)? 
Rundt 50 % av utvalget av panelet bruker bilen til transportmiddel i jobbsammenheng.   
 

 Hver dag/arbeidsdag: 49,0 % 

 3-5 ganger i uka: 9,9 % 

 1-2 ganger i uka: 9,9 % 

 1-3 ganger i måneden: 5,4 % 

 Nesten aldri: 25,7 % 
 
Hvor ofte kjører du bil til fritidsaktiviteter og handling (spørsmål 20 av 42)? 
Rundt 70 % av utvalget bruker bilen 1-2 og 3-5 ganger i uken.  
 

 Hver dag/arbeidsdag: 15,5 % 

 3-5 ganger i uka: 38,0 % 

 1-2 ganger i uka: 32,9 % 

 1-3 ganger i måneden: 4,2 % 

 Nesten aldri: 9,4 % 
 
Hvor viktig er netthandel for deg (spørsmål 25 av 42)? 
Samlet sett mener rundt 80 % av utvalget at netthandel er viktig, mens 20 % mener at netthandel 
ikke er viktig. Den største andelen (42,9 %) mener at netthandel er litt viktig. Omtrent 30 % mener at 
netthandel er ganske viktig. Yngre panelet mener netthandel er viktigere enn eldre 
panelet. 
 
Hva handler du på nettet (spørsmål 26 av 42)? 
Følgende artikler og tjenester ble i særlig grad trukket frem: 
 

 Reiser (17,7 %) 

 Klær (13,7 %) 

 Datautstyr. Mobiltelefoner (10,6 %) 

 Elektriske artikler (10,5 %) 
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4. Folkehelse  
 

4.1 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Holmestrand har et godt og relevant tilbud 
innen psykisk helse/rus 0,6 -0,8 0,0 0,2 2,4 0,1 

Jeg kjenner godt til kommunens tilbud om 
helse- og velferdstjenester som er viktig for 
meg og mine nærmeste -0,2 0,4 0,1 0,7 2,6 0,4 

Det er hjelp å få hvis en trenger det 1,3 0,3 0,6 1,1 0,6 0,7 

Jeg vet hva jeg må gjøre for å ta vare på egen 
helse 2,3 2,5 2,4 2,6 -0,4 2,3 

Tabell 43: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 19: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

  

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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4.2 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Jeg vet hva jeg må gjøre for å ta vare på og 
fremme egen helse  2,2 2,6 2,4 2,5 2,6 2,5 

Jeg er trygg på at helse- og velferdstjenester 
er tilgjengelig når jeg eller mine nærmeste 
trenger det 1,3 0,8 0,5 1,2 0,6 0,7 

Jeg ser mange rundt meg som bor svært 
trangt eller dårlig -1,2 -1,2 -1,3 -1,6 -0,4 -1,2 

Jeg kjenner ingen som sliter med ensomhet 
eller psykiske helseplager -2,2 -2,0 -1,1 0,0 -1,6 -1,2 

Det er viktig at Holmestrand satser på 
helsefremmende og forebyggende arbeid 2,5 2,5 2,4 2,4 2,6 2,4 

Innbyggerne i Holmestrand hjelper gjerne 
hverandre hvis noen har det vanskelig 1,2 0,8 0,9 1,0 0,6 0,9 

Alle barn og unge jeg kjenner har et godt og 
næringsriktig kosthold -1,2 -1,0 0,2 0,8 0,0 -0,1 

Jeg er bekymret for fremtids utsiktene til 
ungdommene i Holmestrand 0,2 0,1 0,1 0,2 1,6 0,3 

Flyktninger og innvandrere integreres lett i 
Holmestrandsamfunnet 0,4 -0,4 -0,3 0,3 0,4 -0,1 

I Holmestrand tar vi vare på og hjelper de 
eldre som trenger det 1,0 0,8 0,4 0,8 -0,3 0,5 

Når alvorlig sykdom eller skade rammer 
noen, yter kommunen trygg og tilpasset 
omsorg etter individuelt behov 1,0 0,0 0,3 0,6 -0,5 0,3 

Alle innbyggere blir lett inkludert i frivillige 
foreninger, lag og organisasjoner i 
Holmestrand om de ønsker det 0,5 0,8 1,0 1,9 0,8 1,1 

Tabell 44: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 20: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 
 
 
 
 
 
 
 

-1,2

-1,2

-0,1

-0,1

0,3

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

2,4

2,5

-2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

Jeg ser mange rundt meg som bor svært trangt eller
dårlig

Jeg kjenner ingen som sliter med ensomhet eller
psykiske helseplager

Flyktninger og innvandrere integreres lett i
Holmestrandsamfunnet

Alle barn og unge jeg kjenner har et godt og
næringsriktig kosthold

Jeg er bekymret for fremtids utsiktene til
ungdommene i Holmestrand

Når alvorlig sykdom eller skade rammer noen, yter
kommunen trygg og tilpasset omsorg etter individuelt

behov

I Holmestrand tar vi vare på og hjelper de eldre som
trenger det

Jeg er trygg på at helse- og velferdstjenester er
tilgjengelig når jeg eller mine nærmeste trenger det

Innbyggerne i Holmestrand hjelper gjerne hverandre
hvis noen har det vanskelig

Alle innbyggere blir lett inkludert i frivillige foreninger,
lag og organisasjoner i Holmestrand om de ønsker det

Det er viktig at Holmestrand satser på
helsefremmende og forebyggende arbeid

Jeg vet hva jeg må gjøre for å ta vare på og fremme
egen helse

Hvor enig er du i disse påstandene? Alle alderstrinn (andel)
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4.3 Hvor viktig synes du disse satsingsområdene er for helse og velferd i kommunen vår? 
 

 Veldig viktig  2,0 – 3,0  

 
Litt uviktig -1,0  –  -0,1 

 Ganske viktig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uviktig -2,0  –  -1,1 

 Litt viktig 0,0 - 0,9  

 
Helt uviktig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Gratis fritidsaktiviteter til barn og unge 2,2 2,1 2,0 2,0 2,6 2,1 

Folkehelsesatsning på rusforebygging og 
barn og unges psykiske helse 2,5 2,5 2,4 2,4 2,7 2,4 

Kvalitetsreformen for eldre Leve hele livet 2,2 1,7 2,1 2,2 2,5 2,1 

Forebygging av drop-out fra videregående 
skole og ung arbeidsløshet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Forebyggingstiltak som bidrar med at eldre i 
Holmestrand kan tilrettelegge for egen 
alderdom 2,3 2,2 2,2 2,4 2,4 2,2 

Generasjonsoverskridende bomiljøer og 
aktivitetstilbud 1,5 1,4 1,8 1,8 1,3 1,7 

Alle skal bo trygt og godt 2,7 2,6 2,6 2,6 2,7 2,6 

Frisk luft og rent vann 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,9 

Tiltak som motvirker ensomhet hos eldre 2,5 2,2 2,3 2,5 2,3 2,3 

Informasjon om sunt kosthold og gode 
levevaner 1,5 1,0 1,7 1,8 1,7 1,6 

Smittevern 2,6 2,1 2,4 2,7 2,4 2,4 

Bærekraft i helse- og omsorgstjenestene 2,6 2,1 2,1 2,7 2,4 2,3 
Tabell 45: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 21: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Veldig viktig  2,0 – 3,0  

 
Litt uviktig -1,0  –  -0,1 

 Ganske viktig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uviktig -2,0  –  -1,1 

 Litt viktig 0,0 - 0,9  

 
Helt uviktig -3,0  –  -2,1 
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4.4 Hvor enig er du i disse påstandene?  
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Holmestrand er en barnevennlig kommune 1,7 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 

Ungdom i Holmestrand har trygge steder de 
kan være sammen på fritida -0,1 -0,2 -0,2 0,1 -0,5 -0,2 

Barn i Holmestrand trives på skolen 1,5 1,8 1,2 1,2 1,1 1,3 

Barn i Holmestrand trives i barnehagen 2,1 1,9 1,6 1,6 1,9 1,7 

Hvis et barn i Holmestrand ikke har det bra, 
er det hjelp å få 1,7 1,1 0,9 0,9 1,2 1,0 

Det er trygt å vokse opp i Holmestrand 2,0 1,9 1,6 1,7 1,8 1,7 

Ungdom i Holmestrand har lett tilgang på 
rusmidler 1,8 1,3 1,5 1,3 1,9 1,5 

Kulturskolen er et viktig tilbud for barn og 
unge 2,3 2,0 1,8 2,2 1,7 1,9 

Ungdom har muligheter til å påvirke innhold 
og organisering av egen hverdag 0,8 0,4 0,5 1,1 0,5 0,6 

Tabell 46: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 22: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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4.5 Oppsummering – Folkehelse 
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 8 av 42)? 
I det hele var panelet enig med samtlige fire påstander. Den påstanden som panelet var mest enig 
med, i dette tilfellet helt enig, var: «jeg vet hva jeg må gjøre for å ta vare på egen helse». De øvrige 
tre påstandene var panelet litt enig med.  
 

 Jeg vet hva jeg må gjøre for å ta vare på egen helse (2,3 - helt enig) 

 Det er hjelp å få hvis en trenger det (0,7 – Litt enig) 

 Jeg kjenner godt til kommunens tilbud om helse- og velferdstjenester som er viktig for meg 
og mine nærmeste (0,4 - litt enig) 

 Holmestrand har et godt og relevant tilbud innen psykisk helse/rus (0,1 – litt enig) 
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 9 av 42)? 
De påstandene som panelet var mest enig med, i dette tilfellet helt enig, var «jeg vet hva jeg må 
gjøre for å fremme egen helse» (2,5) samt «det er viktig at Holmestrand satser på helsefremmende 
og forebyggende arbeid» (2,4). Påstanden «Alle innbyggere blir lett inkludert i frivillige foreninger, 
lag og organisasjoner i Holmestrand om de ønsker det» (1,1) var panelet ganske enig med. De 
påstandene som panelet var mest uenig med, i dette tilfellet ganske uenig, var «jeg kjenner ingen 
som sliter med ensomhet eller psykiske helseplager» (-1,2) og «jeg ser mange rundt meg som bor 
svært trangt eller dårlig» (-1,2). Resten av påstandene var panelet enten litt enig med eller litt uenig 
med.  
 
Hvor viktig synes du disse satsingsområdene er for helse og velferd i kommunen vår (spørsmål 10 
av 42)? 
Panelet synes alle påstandene som ble presentert er viktig. Av 12 påstander anser panelet at 10 av 
dem er svært viktig, mens 2 av dem ble ansett som ganske viktig. Den 1/3 av påstandene som ble 
ansett som viktigst var: 
 

 Frisk luft og rent vann (2,9) 

 Alle skal bo trygt og godt (2,6) 

 Forebygging av drop-out fra videregående skole og ung arbeidsløshet (2,5)  

 Folkehelsesatsning på rusforebygging og barn og unges psykiske helse (2,4) 

 Smittevern (2,4) 
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 36 av 42)? 
Med unntak av 1 påstand, var panelet enig med samtlige 9 påstander. I det hele var panelet enig med 
samtlige fire påstander. De påstandene som panelet var mest enig med, i dette tilfellet ganske enig, 
var: «kulturskolen er et viktig tilbud for barn og unge» (1,9), «barn i Holmestrand trives i 
barnehagen» (1,7) og «det er trygt å vokse opp i holmestrand» (1,7). Den eneste påstanden som 
panelet var uenig med, i dette tilfellet litt uenig, var «ungdom i Holmestrand har trygge steder de kan 
være sammen på i fritida» (-0,2).  
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5. By- og stedsutvikling 
 

5.1 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Holmestrand skal utvikle alle de tre tidligere 
kommunesentrene (Hof, Sande, 
Holmestrand) 1,8 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 

De tre tidligere kommunesentrene må utfylle 
hverandre, ikke konkurrere 1,9 2,0 2,0 2,3 2,7 2,3 

Holmestrand by er viktig for hele kommunen 2,1 1,1 1,1 2,0 2,3 1,6 

Det bygges for mange høye hus i sentrum 0,3 0,8 0,8 1,6 0,9 0,8 

Aktiviteter på gateplan/i første etasje er 
viktig for en levende by 2,5 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 

Nærheten til sjø og båtliv er viktig for 
utvikling av Holmestrand by 2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,3 

Handelsstanden i de tre tidligere 
kommunesentrene samarbeider godt -0,8 -0,6 -0,6 0,0 0,0 -0,3 

Tilbud om handel og servicetjenester er 
uoversiktlig og spredd på for mange steder 1,3 0,5 0,5 0,2 1,2 0,8 

Parkeringshus/plasser trenger ikke plasseres 
midt i sentrum -0,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,5 -0,3 

Det er bra at kommunen har mange små 
sentre rundt omkring 1,1 0,8 0,8 1,3 0,9 0,9 

Det går greit å komme fram med rullestol og 
rullator 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 

Tabell 47: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 

 

 
Figur 23: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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5.2 Holmestrand kommune er en av få kommuner som har to jernbanestasjoner. Hvordan 
skal den fordelen utnyttes? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Tilbringertjenester med buss 4 11 61 17 2 95 

Boligbygging i gangavstand til stasjonene 3 11 21 5 1 41 

Etablering av arbeidsplasser i gangavstand 
til stasjonene 8 20 57 9 3 97 

Plassering av offentlige arbeidsplasser i 
gangavstand til stasjonene 3 14 38 14 4 73 

Flere parkeringsplasser ved Holmestrand 
stasjon 4 6 36 8 1 55 

Flere parkeringsplasser ved Sande stasjon 5 11 50 14 2 82 

Gründerhus/kontorfellesskap for små og 
nystartede bedrifter tett på stasjonen 6 14 35 7 1 63 

Annet 1 0 4 5 4 14 

Totalt 34 87 302 79 18 520 
Tabell 48: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Tilbringertjenester med buss 11,8 12,6 20,2 21,5 11,1 18,3 

Boligbygging i gangavstand til stasjonene 8,8 12,6 7,0 6,3 5,6 7,9 

Etablering av arbeidsplasser i gangavstand 
til stasjonene 23,5 23,0 18,9 11,4 16,7 18,7 

Plassering av offentlige arbeidsplasser i 
gangavstand til stasjonene 8,8 16,1 12,6 17,7 22,2 14,0 

Flere parkeringsplasser ved Holmestrand 
stasjon 11,8 6,9 11,9 10,1 5,6 10,6 

Flere parkeringsplasser ved Sande stasjon 14,7 12,6 16,6 17,7 11,1 15,8 

Gründerhus/kontorfellesskap for små og 
nystartede bedrifter tett på stasjonen 17,6 16,1 11,6 8,9 5,6 12,1 

Annet 2,9 0,0 1,3 6,3 22,2 2,7 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 49: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 24: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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5.3 Hva bør det satses på for å utvikle levende sentre i Holmestrand? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Flere innbyggere som bor i sentrum 0 9 22 12 1 44 

Møteplasser inne og ute 7 14 62 19 3 105 

Flere grønne områder 6 10 29 7 1 53 

Tilrettelegging for sykling 1 8 19 4 0 32 

Tilgjengelig for alle  6 13 55 16 3 93 

Lekeplasser 2 7 5 1 0 15 

Serveringssteder 9 10 48 8 5 80 

Markeder, salgsboder og felles kampanjer i 
butikkene 6 9 44 11 2 72 

Bilfrie soner 3 8 17 9 0 37 

Bibliotek 4 7 19 10 0 40 

Annet 1 0 5 5 4 15 

Totalt  45 95 325 102 19 586 
Tabell 50: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Flere innbyggere som bor i sentrum 0,0 9,5 6,8 11,8 5,3 7,5 

Møteplasser inne og ute 15,6 14,7 19,1 18,6 15,8 17,9 

Flere grønne områder 13,3 10,5 8,9 6,9 5,3 9,0 

Tilrettelegging for sykling 2,2 8,4 5,8 3,9 0,0 5,5 

Tilgjengelig for alle  13,3 13,7 16,9 15,7 15,8 15,9 

Lekeplasser 4,4 7,4 1,5 1,0 0,0 2,6 

Serveringssteder 20,0 10,5 14,8 7,8 26,3 13,7 

Markeder, salgsboder og felles kampanjer i 
butikkene 13,3 9,5 13,5 10,8 10,5 12,3 

Bilfrie soner 6,7 8,4 5,2 8,8 0,0 6,3 

Bibliotek 8,9 7,4 5,8 9,8 0,0 6,8 

Annet 2,2 0,0 1,5 4,9 21,1 2,6 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 51: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 25: Andel svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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5.4 Hvilke av disse beskrivelsene passer best for deg?  
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 
 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Jeg er i et eller flere av kommunens sentre 
hver dag -0,2 -1,2 -0,2 0,7 0,6 -0,2 

Jeg er i et eller flere av kommunens sentre 
hver uke 1,4 -0,1 -0,2 -0,9 -1,2 -0,1 

Det er mye hyggelig som skjer i de tre 
tidligere kommunesentrene 1,0 0,3 0,2 -0,1 -0,2 0,2 

Jeg handler lokalt så ofte jeg kan 1,1 0,5 0,5 0,2 -0,2 0,5 

Jeg drar ofte til sentrum når det er 
arrangementer der 0,6 0,4 -0,1 0,2 0,6 0,1 

Jeg sjekker varer på nettet før jeg drar ut og 
handler 1,7 -0,1 -0,3 -0,4 -0,1 -0,1 

Tabell 52: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 26: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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5.5 Oppsummering – By- og stedsutvikling  
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 21 av 42)? 
Av totalt 11 påstander var panelet enig med 8 av dem. De påstandene de var mest enig med var:  
 

 Aktiviteter på gateplan/i første etasje er viktig for en levende by (2,6 – helt enig) 

 Nærheten til sjø og båtliv er viktig for utvikling av Holmestrand by (2,3 – helt enig) 

 De tre tidligere kommunesentrene må utfylle hverandre, ikke konkurrere (2,3 – helt enig) 
 
Det var tre påstander panelet var uenig med. Den påstanden de var mest uenig med, i dette tilfellet 
litt uenig, var «handelsstanden i de tre tidligere kommunesentrene samarbeider godt» (-0,3).  
 
Holmestrand kommune er en av få kommuner som har to jernbanestasjoner. Hvordan skal den 
fordelen utnyttes (spørsmål 22 av 42)? 
Følgende forhold ble trukket frem flest ganger: 
 

 Etablering av arbeidsplasser i gangavstand til stasjonene (18,7 %) 

 Tilbringertjenester med buss (18,3 %) 

 Flere parkeringsplasser ved Sande stasjon (15,8 %) 
 
«Plassering av offentlige arbeidsplasser i gangavstand til stasjonene» ble også trukket frem i mange 
svar (14, 0 %). 
 
Hva bør det satses på for å utvikle levende sentre i Holmestrand (spørsmål 23 av 42)? 
De satsingsområdene som ble trukket frem av flest var: 
 

 Møteplasser inne og ute (17,9 %) 

 Tilgjengelighet for alle (15,9 %) 

 Serveringssteder (13,7 %) 

 Markeder, salgsboder og felles kampanjer i butikkene (12,3 %) 
 
Hvilke av disse beskrivelsene passer best for deg (spørsmål 24 av 42)? 
Ingen av beskrivelsene utmerker seg i vesentlig grad. Alle beskrivelser havner i kategoriene litt enig 
eller litt uenig:  
 

 Jeg handler lokalt så ofte jeg kan (0,5 – Litt enig) 

 Det er mye hyggelig som skjer i de tre tidligere kommunesentrene (0,2 – Litt enig) 

 Jeg drar ofte til sentrum når det er arrangementer der (0,1- Litt enig) 

 Jeg sjekker varer på nettet før jeg drar ut og handler (-0,1 – Litt uenig) 

 Jeg er i ett eller flere av kommunens sentre hver uke (-0,1 – Litt enig) 

 Jeg er i ett eller flere av kommunens sentre hver dag (-0,2 – Litt uenig) 
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6. Kultur og fritid 
 

6.1 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Biblioteket har gode tilbud 1,9 1,9 1,8 2,1 1,6 1,8 

Biblioteket er et trivelig møtested 2,6 2,0 1,9 2,3 1,6 2,0 

Biblioteket har åpningstider som passer for 
meg 1,3 0,8 1,1 1,7 0,7 1,1 

Biblioteket har nyttig informasjon fra 
kommunen 1,2 0,8 1,3 1,7 0,9 1,2 

Tabell 53: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 27: Antall svar per oppført per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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6.2 Hvor ofte besøker du biblioteket? 
 

 

Antall 

Alder 

Antall 15-29 30-44 45-66 67+ Ukjent Alle 

Flere ganger i uka  0 0 0 0 0 0 

En gang i uka 1 0 6 3 10 20 

Et par ganger i måneden 7 20 61 22 7 117 

Aldri 4 12 35 5 0 56 

Totalt 12 32 102 30 17 193 
Tabell 54: Indeks som viser antall besøk på biblioteket. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 

Andel 

Alder 

Antall 15-29 30-44 45-66 67+ Ukjent Alle 

Flere ganger i uka  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

En gang i uka 8,3 0,0 5,9 10,0 58,8 10,4 

Et par ganger i måneden 58,3 62,5 59,8 73,3 41,2 60,6 

Aldri 33,3 37,5 34,3 16,7 0,0 29,0 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 55: Indeks som viser andelen av besøk på biblioteket fordelt på ulike kategorier av bruksfrekvens. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 
Figur 28: Andel svar per oppført per svaralternativ. Kilde: Holmestrand kommune. 
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6.3 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 
 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Utbyggingsprosjekter i kommunen tar 
hensyn til kulturarv og kulturminner 0,9 0,4 -0,1 -0,4 -0,3 0,0 

Kulturminner er en viktig del av vår lokale 
identitet 1,3 1,6 2,0 2,2 2,1 1,9 

Hensynet til kulturarv og kulturminner 
ødelegger for en moderne stedsutvikling -0,9 -0,8 -1,0 -1,3 -0,4 -1,0 

Det er et godt tilbud av konserter i 
Holmestrand -1,6 -0,7 -0,3 0,8 -0,4 -0,3 

Biorama er kommunens viktigste scene for 
musikk, teater og dans i Holmestrand 1,0 0,2 0,2 0,7 1,0 0,4 

Det er viktig at det er konserter og 
utstillinger av både profesjonelle og 
amatører rundt om i kommunen 2,2 2,1 1,9 2,1 2,2 2,0 

Tabell 56: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 29: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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6.4 Hva slags fritidsaktiviteter er viktige for deg? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Organisert idrett (gjennom et idrettslag) 5 19 30 6 8 68 

Treningssenter 9 7 21 12 5 54 

Egenaktivitet idrett 4 12 40 10 7 73 

Turer til fots 12 30 93 27 12 174 

Turer på sykkel 1 11 41 13 4 70 

Organisert sang og musikk (kor, orkester, 
band, korps) – som deltaker 1 3 10 5 2 21 

Egenaktivitet musikk og sang 1 0 4 0 0 5 

Konserter – som publikum 4 13 57 15 9 98 

Bildende kunst – egenaktivitet 1 3 4 2 1 11 

Kunstutstillinger – som besøkende 1 4 17 10 4 36 

Uformelle møtesteder som kafeer og andre 
spisesteder 9 22 64 21 15 131 

Markeder, messer og festivaler 8 14 46 9 9 86 

Annet 0 0 9 2 2 13 

Organisert idrett (gjennom et idrettslag) 5 19 30 6 8 68 

Totalt  56 138 436 132 78 840 
Tabell 57: Antall svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Organisert idrett (gjennom et idrettslag) 8,9 13,8 6,9 4,5 10,3 8,1 

Treningssenter 16,1 5,1 4,8 9,1 6,4 6,4 

Egenaktivitet idrett 7,1 8,7 9,2 7,6 9,0 8,7 

Turer til fots 21,4 21,7 21,3 20,5 15,4 20,7 

Turer på sykkel 1,8 8,0 9,4 9,8 5,1 8,3 

Organisert sang og musikk (kor, orkester, 
band, korps) – som deltaker 1,8 2,2 2,3 3,8 2,6 2,5 

Egenaktivitet musikk og sang 1,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,6 

Konserter – som publikum 7,1 9,4 13,1 11,4 11,5 11,7 

Bildende kunst – egenaktivitet 1,8 2,2 0,9 1,5 1,3 1,3 

Kunstutstillinger – som besøkende 1,8 2,9 3,9 7,6 5,1 4,3 

Uformelle møtesteder som kafeer og andre 
spisesteder 16,1 15,9 14,7 15,9 19,2 15,6 

Markeder, messer og festivaler 14,3 10,1 10,6 6,8 11,5 10,2 

Annet 0,0 0,0 2,1 1,5 2,6 1,5 

Organisert idrett (gjennom et idrettslag) 8,9 13,8 6,9 4,5 10,3 8,1 

Totalt  100 100 100 100 100 100 
Tabell 58: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. ilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 30: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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6.5 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Frivilligsentralen gir et godt tilbud til alle som 
vil være med og bidra 0,9 1,4 1,5 1,9 1,1 1,5 

Det finnes et godt og variert utvalg av 
fritidsaktiviteter i kommunen vår 0,5 1,5 1,0 1,4 1,6 1,2 

Det er enkelt å få leie kommunale lokaler 0,3 0,3 0,8 1,4 0,6 0,8 

Lag og foreninger kan bidra i vedlikehold og 
drift av kommunale idretts- og kulturanlegg 1,3 1,4 0,6 1,3 0,3 0,9 

Tabell 59: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 31: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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6.6 Hvordan kan kommunen legge til rette for at alle barn og unge kan delta i aktiviteter 
på fritida? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 
 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Tilskudd til lag og foreninger skal øremerkes 
aktiviteter og opplevelser for barn/unge 2,3 1,5 1,9 1,9 2,1 1,9 

Kommunen låner ut nødvendig utstyr til ulike 
fritidsaktiviteter 2,3 2,0 1,9 2,0 2,3 2,0 

Ungdomsklubben har åpent fredag/lørdag i 
stedet for en ukedag 1,7 2,2 1,7 1,5 2,3 1,8 

Kulturskolen utvider sitt tilbud 2,0 1,8 1,5 1,8 2,0 1,7 

Lag/foreninger legger til rette for aktiviteter 
for barn/unge med nedsatt funksjonsevne 2,0 2,0 1,9 2,1 2,0 1,9 

Det stilles strengere krav til lekeplasser ved 
utbyggingsprosjekter 1,5 1,1 0,9 1,4 1,6 1,1 

Bibliotekene prioriterer arrangementer for 
barn og unge 2,2 1,9 1,5 1,8 1,5 1,7 

Tabell 60: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 32: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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6.7 Oppsummering – Kultur og fritid  
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 27 av 42)? 
Panelet var enig i alle påstander, mens de yngre og eldre alderssegmentene i panelet var mest enig 
med påstandene. Ser en panelet under ett ble resultatene følgende:  
 

 Biblioteket er et trivelig møtested (2,0 – helt enig) 

 Biblioteket har gode tilbud (1,8 – ganske enig) 

 Biblioteket har nyttig informasjon fra kommunen (1,2 – ganske enig) 

 Biblioteket har åpningstider som passer for meg (1,1 – ganske enig) 
 
Hvor ofte besøker du biblioteket (spørsmål 28 av 42)? 
De fleste panelet bruker biblioteket. Rundt 10 % bruker biblioteket hyppig (flere ganger i uka), mens 
rundt 60 % bruker biblioteket sjeldnere (et par ganger i måneden). Rundt 30 % oppgir at de aldri 
bruker biblioteket. Bruksfrekvens er forholdsvis like i samtlige aldersgrupper.  
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 29 av 42)? 
Den påstanden som panelet er mest enig med, i dette tilfellet svært enig, er «Det er viktig at 
det er både konserter og utstillinger av både profesjonelle og amatører rundt om i kommunen» (2,0). 
Påstanden «kulturminner er en viktig del av vår lokale identitet» (1,9) var panelet ganske enig 
med. Den påstanden som panelet var mest uenig med, i denne sammenheng ganske uenig, 
var «Hensynet til kulturarv og kulturminner ødelegger for en moderne stedsutvikling» (-1,0). 
 
Hva slags fritidsaktiviteter er viktige for deg (spørsmål 30 av 42)? 
De aktivitetene som i særlig grad ble trukket frem var: 
 

 Turer til fots (20,7 %) 

 Uformelle møtesteder som kafeer og spisesteder (15,6 %) 

 Konserter – som publikum (11,7 %) 

 Markeder, messer og festivaler (10,2 %) 
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 31 av 42)? 
Ser en panelet under ett ble resultatene følgende: 
 

 Frivilligsentralen gir et godt tilbud til alle som vil være med og bidra (1,5 – ganske enig) 

 Det finnes et godt og variert utvalg av fritidsaktiviteter i kommunen vår (1,2 – ganske enig) 

 Lag og foreninger kan bidra i vedlikehold og drift av kommunale idretts- og kulturanlegg (0,9 
– litt enig) 

 Det er enkelt å få leie kommunale lokaler (0,8 – litt enig) 
 
Hvordan kan kommunen legge til rette for at alle barn og unge kan delta i aktiviteter på fritida? 
(spørsmål 37 av 42) 
Panelet var enig med samtlige påstander. Den påstanden de var mest enig med, i dette 
tilfellet helt enig, var «kommunen låner ut utstyr til ulike fritidsaktiviteter» (2,0). Påstandene 
«lag/foreninger legger til rette for aktiviteter for barn/unge med nedsatt funksjonsevne» og «tilskudd 
til lag og foreninger skal øremerkes aktiviteter og opplevelser for barn/unge» fikk også en høy 
rangering (begge fikk summen 1,9 – ganske enig). 
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7. Klima og natur 
 

7.1 Hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Kommunens klimatiltak er godt kjent -1,8 -1,8 -1,2 -0,8 -0,9 -1,2 

El-biler bør ha gratis parkering i sentrene i 
kommunen -1,2 -0,6 -1,1 -1,2 -0,6 -1,0 

Det tas hensyn til naturmangfold i 
utbyggingsprosjekter i Holmestrand 0,4 -0,1 0,4 0,4 -0,5 0,3 

Det er enkelt å ta klimavennlige valg i 
Holmestrand -0,3 0,0 0,4 0,4 0,8 0,3 

Det bør bli bilfrie soner i sentrum av 
Holmestrand by 0,6 0,8 0,4 1,1 0,6 0,6 

I Holmestrand legges det til rette for 
produksjon av økologiske 
landbruksprodukter 0,8 0,8 0,7 1,1 0,5 0,8 

Arealer som allerede er utbygd kan utnyttes 
bedre 1,6 1,7 1,4 1,3 1,8 1,5 

Klimahensyn skal veie tungt i 
utbyggingssaker 1,6 1,7 1,6 2,0 1,1 1,7 

Bedrifter som skal få oppdrag fra kommunen 
må vise at de driver miljøvennlig 2,0 2,0 1,6 1,7 2,1 1,7 

Holmestrand skal bidra aktivt til å få ned 
klimautslippene 1,8 1,8 1,6 2,1 1,6 1,8 

Tabell 61: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 33: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 



 

79 
 

 

7.2 Hvor enig er du i disse påstandene? 

 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Bildeling kan være en løsning for meg 0 5 16 6 0 27 

Jeg sykler eller går til jobb så ofte jeg kan 2 11 22 6 4 45 

Jeg sykler eller går til fritidsaktiviteter så 
ofte jeg kan 1 12 36 19 6 74 

Det er enkelt å kildesortere der jeg bor 11 29 95 30 14 179 

Jeg handler ofte i gjenbruksbutikker 5 7 28 6 8 54 

Gode råd om miljøvennlige valg i hverdagen 
er enkle å finne 4 5 21 3 4 37 

Klimaendringene gjør meg bekymret for 
framtiden 7 21 51 16 5 100 

Annet 1 2 9 2 3 17 

Totalt  31 92 278 88 44 533 
Tabell 62: Antall svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 

 

Andel 

  

Alder 

15-29 
30-
44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Bildeling kan være en løsning for meg 0,0 5,4 5,8 6,8 0,0 5,1 

Jeg sykler eller går til jobb så ofte jeg kan 6,5 12,0 7,9 6,8 9,1 8,4 

Jeg sykler eller går til fritidsaktiviteter så 
ofte jeg kan 3,2 13,0 12,9 21,6 13,6 13,9 

Det er enkelt å kildesortere der jeg bor 35,5 31,5 34,2 34,1 31,8 33,6 

Jeg handler ofte i gjenbruksbutikker 16,1 7,6 10,1 6,8 18,2 10,1 

Gode råd om miljøvennlige valg i hverdagen 
er enkle å finne 12,9 5,4 7,6 3,4 9,1 6,9 

Klimaendringene gjør meg bekymret for 
framtiden 22,6 22,8 18,3 18,2 11,4 18,8 

Annet 3,2 2,2 3,2 2,3 6,8 3,2 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 63: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 34: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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7.3 Er det noen ganger riktig å omdisponere dyrka/dyrkbar mark til andre formål? 
 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Til boliger 1 5 20 6 2 34 

Til næringsvirksomhet 1 5 23 11 1 41 

Til veier for biltrafikk 1 7 16 7 0 31 

Til gang- og sykkelstier 2 16 47 20 2 87 

Til offentlige formål (skole, barnehager osv.) 6 14 34 16 2 72 

Nei - aldri 5 13 45 10 7 80 

Annet 1 1 4 2 3 11 

Totalt  17 61 189 72 17 356 
Tabell 64: Antall svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Til boliger 5,9 8,2 10,6 8,3 11,8 9,6 

Til næringsvirksomhet 5,9 8,2 12,2 15,3 5,9 11,5 

Til veier for biltrafikk 5,9 11,5 8,5 9,7 0,0 8,7 

Til gang-og sykkelstier 11,8 26,2 24,9 27,8 11,8 24,4 

Til offentlige formål (skole, barnehager osv.) 35,3 23,0 18,0 22,2 11,8 20,2 

Nei - aldri 29,4 21,3 23,8 13,9 41,2 22,5 

Annet 5,9 1,6 2,1 2,8 17,6 3,1 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 65: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 35: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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7.4 Hvilke områder kan vår kommune være mer miljøvennlig på? 

 

Antall 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Oppvarming av kommunale bygg 4 16 61 15 4 100 

Vedlikehold av kommunale bygg 6 15 44 15 11 91 

Jobbreiser 2 6 21 3 2 34 

Renovasjon – kildesortering 2 7 22 6 1 38 

Sikring av vannkilder – spesielt Eikeren 3 10 42 15 5 75 

Krav til utbyggere av boliger 7 13 33 16 4 73 

Krav til utbyggere av næring 4 19 47 20 6 96 

Egne byggeprosjekter 2 7 25 7 1 42 

Møter og samlinger 3 7 10 2 5 27 

Tiltak i landbruket 2 11 44 9 3 69 

Legge til rette for permanente 
hjemmekontorløsninger 5 9 24 1 5 44 

Andre 2 0 3 3 3 29 

Totalt  42 120 376 112 50 718 
Tabell 66: Antall svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

Andel 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle 

Oppvarming av kommunale bygg 9,5 13,3 16,2 13,4 8,0 13,9 

Vedlikehold av kommunale bygg 14,3 12,5 11,7 13,4 22,0 12,7 

Jobbreiser 4,8 5,0 5,6 2,7 4,0 4,7 

Renovasjon – kildesortering 4,8 5,8 5,9 5,4 2,0 5,3 

Sikring av vannkilder – spesielt Eikern 7,1 8,3 11,2 13,4 10,0 10,4 

Krav til utbyggere av boliger 16,7 10,8 8,8 14,3 8,0 10,2 

Krav til utbyggere av næring 9,5 15,8 12,5 17,9 12,0 13,4 

Egne byggeprosjekter 4,8 5,8 6,6 6,3 2,0 5,8 

Møter og samlinger 7,1 5,8 2,7 1,8 10,0 3,8 

Tiltak i landbruket 4,8 9,2 11,7 8,0 6,0 9,6 

Legge til rette for permanente 
hjemmekontorløsninger 11,9 7,5 6,4 0,9 10,0 6,1 

Andre 4,8 0,0 0,8 2,7 6,0 4,0 

Totalt 100 100 100 100 100 100 
Tabell 67: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 36: Andel svar per svaralternativ. Et utvalg av de høyeste verdiene er markert med rødt. Kilde: Holmestrand kommune. 
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7.5 Oppsummering – Klima og natur  
 
Hvor enig er du i påstandene (spørsmål 32 av 42)? 
Det var ingen påstander som panelet var helt enig med. De påstandene som panelet 
var mest enig med, i dette tilfellet ganske enig, var: 
 

 Holmestrand skal bidra aktivt til å få ned klimagassutslippene (1,8 – ganske enig) 

 Bedrifter som skal få oppdrag fra kommunen må vise at de driver miljøvennlig (1,7 – ganske 
enig) 

 Klimahensyn skal veie tungt i utbyggingssaker (1,7 – ganske enig) 

 Arealer som allerede er utbygd kan utnyttes bedre (1,5 – ganske enig) 
 
De påstandene som panelet var mest uenig med, i dette tilfellet ganske uenig, var: 
 

 Elbiler bør ha gratis parkering i sentrene i kommunen (-1,0 – ganske uenig) 

 Kommunens klimatiltak er godt kjent (-1,2 – ganske uenig) 
 
Hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 33 av 42)? 

Beskrivelsene som i særlig grad ble trukket frem var: 
 

 Det er enkelt å kildesortere der jeg bor (33,6 %) 

 Klimaendringene gjør meg bekymret for framtiden (18,8 %) 

 Jeg sykler eller går til fritidsaktiviteter så ofte jeg kan (13,9 %) 

 
Er det noen ganger riktig å omdisponere dyrka/dyrkbar mark til andre formål (spørsmål 34 av 42)? 

Følgende forhold ble i særlig grad trukket frem: 
 

 Til gang- og sykkelstier (24,4 %) 

 Nei – aldri (22,5 %) 

 Til offentlig formål (skole, barnehager osv.) (20,2 %) 
 
Hvilke områder kan vår kommune være mer miljøvennlig på (spørsmål 36 av 42)? 
Områdene som i særlig grad ble trukket frem var: 
 

 Oppvarming av kommunale bygg (13,9 %) 

 Krav til utbyggere av næring (13,4 %) 

 Vedlikehold av kommunale bygg (12,7 %) 

 Sikring av vannkilder – spesielt Eikeren (10,2 %) 
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8. Oppvekst 
 

8.1 For deg som enten er skoleelev, eller bor i samme husstand som en skoleelev – hvor 
enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Skoleelever i Holmestrand får et godt 
opplæringstilbud 1,4 1,5 1,3 1,1 1,8 1,4 

Det er et godt samarbeid mellom skole og 
hjem  0,4 1,7 1,5 0,9 1,7 1,5 

Skoleveien er trygg 0,4 0,2 0,9 0,7 0,4 0,7 

Det er viktig at de yngste går på skole i 
nærområdet 1,8 2,8 2,5 2,4 2,6 2,5 

Tabell 68: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 37: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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8.2 For deg som ikke går på skole selv, og heller ikke bor sammen med noen som gjør det – 
hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Skoleelever i Holmestrand får et godt 
opplæringstilbud 1,7 1,5 1,4 1,3 1,6 1,4 

Det er et godt samarbeid mellom skole og 
hjem  1,6 1,5 1,2 1,1 1,6 1,3 

Skoleveien er trygg 1,0 0,1 0,3 0,2 1,1 0,3 

Det er viktig at de yngste går på skole i 
nærområdet 2,3 2,1 2,5 2,5 2,0 2,4 

Tabell 69: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 38: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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8.3 For deg som har barn i barnehage - hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Det er viktig at det er et mangfold av 
barnehager i kommunen 2,8 2,1 1,4 3,0 2,3 2,0 

Det er lett å få plass i barnehage i nærheten 
av der jeg bor 1,2 2,1 1,3 2,5 1,3 1,7 

Jeg leverer og henter i barnehage når jeg 
drar til/fra jobb 2,6 2,6 0,2 -1,0 2,2 1,8 

Vi kan gå eller sykle til barnehagen 1,2 1,0 0,3 0,0 1,4 0,9 

Vi må bruke bil til/fra barnehagen 0,3 0,4 0,4 0,0 0,8 0,4 

Åpningstidene i barnehagen passer bra for 
oss 2,8 2,1 1,8 2,5 1,6 2,0 

Tabell 70: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 39: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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8.4 For deg som ikke har barn i barnehage - hvor enig er du i disse påstandene? 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 

 

Indeks, Gjennomsnitt 

  

Alder 

15-29 30-44 45-66 67 + Ukjent Alle  

Det er viktig at det er et mangfold av 
barnehager i kommunen 2,2 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0 

Det er lett å få barnehageplass i Holmestrand 0,6 1,9 1,9 1,5 2,2 1,7 

De fleste henter/bringer til/fra barnehage i 
forbindelse med jobb 2,1 2,5 2,5 1,7 2,0 2,1 

Åpningstidene i barnehagen er godt tilpasset 
arbeidslivet 1,8 1,2 1,2 1,6 0,8 1,3 

Tabell 71: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
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Figur 40: Indeks som viser grad av opplevd enighet/uenighet i forhold til ulike påstander. Kilde: Holmestrand kommune. 
 

 Helt enig 2,0 – 3,0  

 
Litt uenig -1,0  –  -0,1 

 Ganske enig 1,0 – 1,9  

 
Ganske uenig -2,0  –  -1,1 

 Litt enig 0,0 - 0,9  

 
Helt uenig -3,0  –  -2,1 
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8.5 Oppsummering – Oppvekst 
 
For deg som enten er skoleelev, eller bor i samme husstand som en skoleelev - hvor enig er du i 
disse påstandene (spørsmål 38 av 42)?  
Panelet var enig med samtlige 4 påstander. Den påstanden de var mest enig med, i dette tilfellet helt 
enig, var «det er viktig at de yngste går på skole i nærområdet».  
 

 Det er viktig at de yngste går på skole i nærområdet (2,5 – helt enig) 

 Det er et godt samarbeid mellom skole og hjem (1,5 – ganske enig) 

 Skoleelever i Holmestrand får et godt opplæringstilbud (1,4 – ganske enig) 

 Skoleveien er trygg (0,7 - litt enig) 
 
For deg som ikke går på skole selv, og heller ikke bor sammen med noen som gjør det – hvor enig 
er du i disse påstandene (spørsmål 39 av 42)?  
Panelet var enig med samtlige 4 påstander. Den påstanden de var mest enig med, i dette tilfellet helt 
enig, var «det er viktig at de yngste går på skole i nærområdet».  
 

 Det er viktig at de yngste går på skole i nærområdet (2,4 – helt enig) 

 Skoleelever i Holmestrand får et godt opplæringstilbud (1,4 – ganske enig) 

 Det er et godt samarbeid mellom skole og hjem (1,3 – ganske enig) 

 Skoleveien er trygg (0,3 - litt enig) 
 
For deg som har barn i barnehage – hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 40 av 42)?  
Panelet var enig med samtlige 6 påstander. De påstandene de var mest enig med, i dette tilfellet helt 
enig, var «Det er viktig at det er et mangfold av barnehager i kommunen» og «Åpningstidene i 
barnehagen passer bra for oss».  
 

 Det er viktig at det er et mangfold av barnehager i kommunen (2,0 – helt enig) 

 Åpningstidene i barnehagen passer bra for oss (2,0 – helt enig) 

 Jeg leverer og henter i barnehage når jeg drar til/fra jobb (1,8 – ganske enig) 

 Skoleveien er trygg (0,3 - litt enig) 

 Det er lett å få plass i barnehage i nærheten av der jeg bor (1,7 – ganske enig) 

 Vi kan gå eller sykle til barnehagen (0,9 – litt enig) 

 Vi må bruke bil til/fra barnehagen (0,4 – litt enig) 
 
For deg som ikke har barn i barnehage – hvor enig er du i disse påstandene (spørsmål 41 av 42)?  
Panelet var enig med samtlige 4 påstander. De påstandene de var mest enig med, i dette tilfellet helt 
enig, var «Det er viktig at det er et mangfold av barnehager i kommunen» og «Åpningstidene i 
barnehagen passer bra for oss».  
 

 De fleste henter/bringer til/fra barnehage i forbindelse med jobb (2,1 – helt enig) 

 Det er viktig at det er et mangfold av barnehager i kommunen (2,0 – helt enig) 

 Det er lett å få plass i barnehage i Holmestrand (1,7 – ganske enig) 

 Åpningstidene i barnehagen er godt tilpasset arbeidslivet (1,3 – litt enig) 
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