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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Øvre Eiker kommune er i gang med å lage en ny reguleringsplan for sentrumsområdet. Den nye 

planen skal beskrive hvordan sentrum kan utvikles fremover for å forsterke Hokksunds eksiste-

rende småby-preg. Et av målene er at man i sentrum skal kunne finne variert tilbud innenfor 

handel, service, tjenester, kultur og opplevelser.  

 

I forbindelse med arbeidet med sentrumsplanen ønsker kommunen input på hvordan man kan 

løse parkeringssituasjonen i sentrum. Gjennom Buskerudby-samarbeidet har Øvre Eiker kom-

mune forpliktet seg til å etablere en parkeringspolitikk som skal bidra til økt sykling og gange for 

å redusere bilbruken. Per i dag har Hokksund flere store uregulerte parkeringsflater på midlerti-

dig ledige arealer som er planlagt utviklet fremover. Disse parkeringene er godt belagt utover 

døgnet. I tillegg er dagens pendlerparkering ved stasjonen full. Kommunen er da opptatt av å 

sikre en god og effektiv parkeringssituasjon når de midlertidige arealene utvikles.  

 

I forbindelse med arbeidet med sentrumsplanen er Rambøll engasjert for å utrede dagens parke-

ringssituasjon, og svare kommunen på hvordan parkering etappevis kan utvikles i takt med at 

sentrum utvikles. En viktig del av utredningen er å beskrive konsekvenser av ulike parkeringstil-

tak. En del av arbeidet er også å gjennomgå tidligere parkeringsutredninger som omfatter planer 

for Hokksund, samt verifisere eller oppdatere innholdet i disse. 

 

1.2 Målbeskrivelse 

Hensikten med rapporten er å kunne gi Øvre Eiker kommune nyttige innspill til hvordan parke-

ringssituasjonen etappevis kan forbedres i sentrum. Rambøll har satt opp følgende mål:  

• Tilstrekkelig antall parkeringer i sentrum til besøkende 

• Ryddig parkeringssituasjon og respekt for p-restriksjonene 

• Tilstrekkelig pendlerparkering for togreisende nær stasjonen 

• Tettere og mer effektiv utnyttelse av arealer 

• Attraktivt sentrum med plasser og torg som gir økt byliv, opphold og handel 

• Rolig, trygg og sikker trafikksituasjon 

• Styrket grunnlag for lokal og regional kollektivtransport  

• Flere gående og syklende samt kollektivreisende 

 

1.3 Planavgrensning 

Områdeavgrensningen for parkeringsutredningen tar utgangspunkt i sentrumsreguleringens av-

grensning og omfatter sentrumskjernen i Hokksund. I sør avgrenses området av jernbanen, i øst 

av Vestfosselva, i vest av Fv35 (Vestre Brugata), og i nord av Vestre Nøstegata. Utover denne 

avgrensing vil parkeringsutredningen vurdere noe av arealene som ligger rett på sørsiden av 

jernbanen. Figur 1 viser planavgrensningen for sentrumsreguleringen i Hokksund og for denne 

parkeringsutredningen.  
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Figur 1 Planavgrensning for sentrumsregulering og parkeringsutredningen. 

 

1.4 Overordnede dokumenter og planprosesser 

1.4.1 Gjeldende kommuneplan 2015-2027 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt desember 2015. Planen viser til en betydelig utvikling av 

Hokksund sentrum, både med utbygging av boliger, arbeidsplasser og utvikling av handelsnæ-

ringen. Et mål er en utvikling av Hokksund sentrum som «regionens mest attraktive sted for han-

del og sosialt samvær». Kommunen må dermed videreutvikle det offentlige rom som skal være 

tilgjengelig for alle typer trafikanter. Den kommende sentrumsplanen vil være en viktig del i 

dette arbeid.  

 

1.4.2 Gjeldende parkeringsbestemmelser (i kommuneplanen) 

Bestemmelsene for parkering fremgår av kommuneplanen, og gjelder ved regulering av nye pro-

sjekter og der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplaner. Bestemmelsene angir 
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minimumsantall for parkeringsplasser for angitte formål. Parkeringsplassene skal være minimum 

2,5 m x 5 m, og minimum 10 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for forflytningshem-

mede.  

 

Gjeldende bestemmelser for parkering for bil i sentrum vises i tabellen nedenfor.  

 

Formål Minimum antall p-plasser 

Næringsbygg som kontor, handel og forretning  20 plasser per 1 000 kvm 

Leilighetsbygg BRA 45 – 75 kvm 1 plass 

Enebolig 2 plasser 

 

For øvrige formål som for eksempel skole angis ingen spesielle krav.  

 

Bestemmelsene angir heller ingen krav til antall sykkelparkeringer, men sier at det skal avsettes 

nok areal til sykkelparkering. Videre skal 50 % av plassene være overbygde og ha mulighet for 

fastlåsning.  

 

For øvrig tillates ikke frikjøp av parkeringsplasser i Øvre Eiker kommune.  

 

1.4.3 Normal for vei og gateutforming 

Veinormalen ble vedtatt i Øvre Eiker kommunestyre i juni 2016. Normalen setter standard for 

geometrisk utforming av parkering i Øvre Eiker, både gjeldende gateparkering og oppstillings-

plasser på parkeringsområder.  

 

1.4.4 Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund 

Per januar 2018 er det fremlagt et forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dob-

beltspor mellom Gulskogen og Hokksund. Som en forlengelse av arbeidet i denne reguleringspro-

sess er det også planer om et nytt kollektivknutepunkt i Hokksund med ny plattform, ny gangfor-

bindelse, sykkelparkeringsplasser, ny bussoppstilling og taxiholdeplass. Mulighetsstudien for ny 

stasjon er gjennomført og kommunestyret har gitt sin tilslutning til denne.  

 

1.5 Tidligere parkeringsutredninger 

To tidligere parkeringsutredninger som omhandler Hokksund er utarbeidet. Nedenfor beskrives 

disse. Konklusjoner og anbefalinger fra disse vil fremkomme av senere kapittel, hvor disse av-

skrives eller verifiseres og videreføres for å være gyldig for dagens og fremtidige Hokksund sen-

trum.  

 

1.5.1 Parkeringsutredning for Hokksund, 2002 

Kommunens første parkeringsutredning ble laget i 2002 og skulle fungere som et grunnlag for en 

revisjon av parkeringspolitikken i Hokksund. Utredningen ble laget av Asplan Viak AS. Utred-

ningen så på parkeringssituasjon i 2002 (inkludert registreringer) og skisserte forslag til løsninger 

for videreutvikling av parkeringsordningen, med inspirasjon fra andre kommuner.  

 

1.5.2 Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk for Buskerudbyen, 2010 

Som en del av belønningsordningen og krav om reduksjon i biltrafikken i perioden 2010-2013 ble 

det gjennomført en samlet parkeringsutredning for de fem kommunene i Buskerudbyen. Det ble 

ikke gjort noen nye registreringer i Hokksund, men foreslått tiltak på kort og lang sikt.  

 

1.5.3 Endringer i parkeringssituasjonen etter tidligere parkeringsutredninger 

Etter de to parkeringsutredningene har lite skjedd rundt selve parkeringspolitikken i kommunen. 

Hverken oppstramming i håndheving eller innføring av p-skiva som blant annet ble foreslått, er 

igangsatt. Derimot har man gjennomgått skiltingen i sentrum slik at denne nå følger regelverket. 

I tillegg det tilkommet to større parkeringsområder innenfor sentrumsavgrensingen.  
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Det ene nye parkeringsområdet ligger rett nord for den nye ungdomsskolen som ble etablert i 

2012. Parkeringsplassen ligger på en grusbelagt tomt på deler av arealet hvor den gamle skolen 

var plassert. Det nye området er en utvidelse av en lenge eksisterende, asfaltert parkeringsplass 

(med ca. 60 plasser). De gamle og de nye arealene som fungerer som ansattparkering for Råd-

huset og ungdomsskolen, har plass til omtrent 130 biler. P-plassene er i dag uregulerte.  

 

Det andre parkeringsområdet som har tilkommet etter de to tidligere parkeringsutredningene er 

den såkalte «branntomta». Denne ligger langs tverrgata rett sør for Rådhuset. «Branntomta» har 

plass til ca. 60 biler og er skiltet med maks to timers ståtid.  

 

Både parkeringsområdet ved Ungdomsskolen og den ved «branntomta» er sett på som midlerti-

dige. Her finnes det planer om fremtidig utvikling, som betyr at det ikke lenger vil være åpent for 

offentlig parkering.  
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2. DAGENS PARKERINGSFORHOLD 

2.1 Trafikkforhold og reisevaner 

Hokksund er det administrative og kommersielle sentrum i Øvre Eiker kommune. Hokksund sen-

trum har blandet bebyggelse der forretningsbygg og offentlige bygg blandes med mindre bebyg-

gelse. Sentrum er bygget opp rundt parallellgatene Stasjonsgata og Rådhusgata. Det er i bebyg-

gelsen rundt Stasjonsgata man finner de fleste publikumsrettede funksjoner med aktive første 

etasjer samt plasser og torg (Figur 3 på neste side).  

 

Både Stasjonsgata og Rådhusgata er blitt rustet opp de siste 30 årene. Stasjongata var tidligere 

stengt på Bruhjørnet, men ble gjenåpnet med en ny utforming i første halvdel av 90-tallet. Sta-

sjonsgata har vekselvis beplanting av trær og gateparkering langs gatens østside, og det er for-

tau på begge sider. I nord har Rådhusgata det samme tverrsnittet som Stasjonsgata. Sør for 

ungdomsskolen er det dobbeltsidig beplanting av trær med fortau innenfor trerekken. De tre 

tverrgatene har smalere tverrsnitt, men har dobbeltsidig fortau og noe gateparkering.  

 

ÅDT i Stasjonsgata var 2 600 bilturer i døgnet i 2016. ÅDT i Rådhusgata var 4 300 bilturer per 

døgn i 2015. Fylkesvei 35 (Vestre Brugate) som knytter sentrum til E134 har en ÅDT på ca. 

12 000 bilturer per døgn. Det er ingen grunn til å tro at trafikkmengdene har forandret seg merk-

bart siden registreringene ble gjort.  

 

 

Figur 2 Stasjonsgata sett fra sør. 

 

I parkeringsutredningen for Buskerudsamarbeidet fra 2010 beskrives det at omtrent halvparten 

av kommunens befolkning bor i gang- og sykkelavstand fra Hokksund sentrum. Dette sammen 

med ungdoms- og videregåendeskolens plassering sentralt, bidrar til et variert og levedyktig han-

dels- og servicetilbud med aktivitet og gateliv, også på kveldstid.  

 

Mange boende i gang- og sykkelavstand, betyr også at potensialet for flere gang-, sykkel-, og 

kollektivreiser er stort. I dag er den samlede transportmiddelandelen av de grønne reisene 

(gange, sykkel og kollektiv) i Øvre Eiker kommune kun 19 % (RVU13/14). Dette er den laveste 

andelen blant kommunene i Buskerudbyen. I nabokommunen Nedre Eiker er den samme andelen 

på 25 %. Med flatt terreng i boligområdene langs med Drammenselva gis gode muligheter til 

sykling. Øvrige områder med større høydeforskjeller har dekning med kollektivtrafikk, selv om 

tilbudet generelt sett ikke har så høy frekvens i dag.   

 

Bildekilde: Ingeborgs have II 
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Figur 3 Oversiktskart Hokksund sentrum med viktige målpunkt. 

  



 

Parkeringsutredning Hokksund sentrum  

 

 

 

 
 
 

  

7 av 21 

2.2 Oversikt dagens parkeringsområder 

Hokksund sentrum har mye overflateparkering. Det er ca. 600 offentlig tilgjengelige parkerings-

plasser bare i sentrum. I tillegg er det ca. 200 parkeringsplasser ved Hokksund stasjon (på Bane 

nor sin eiendom) som er til for togpendlere. Fra og med 1. mars 2018 er det innført avgift (100 

kr per måned) for å parkere på pendlerparkeringen. Det er antatt at det også er ca. 300 private 

parkeringsplasser i sentrum, både reserverte og ureserverte. Figur 4 viser oversikt over tilgjeng-

elig overflateparkering i Hokksund sentrum, hvor grønne felt er offentlig tilgjengelig. Figuren vi-

ser også ca. antall p-plasser innenfor hvert felt.  

 

Alle de offentlige parkeringsplassene ligger på bakkeplan, og ingen av dem er avgiftsbelagte 

(utenom pendlerparkeringen). Derimot er de fleste p-plassene langs sentrumsaksen skiltet med 

maks to timers ståtid. Offentlige plasser med ubegrenset ståtid (dvs. uregulerte) er markert med 

tekst i figuren.   

 

 

Figur 4 Overflateparkering i Hokksund sentrum.  
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2.3 Registrert belegg 

For å få et bilde av parkeringssituasjonen i Hokksund i dag, er det gjennomført en beleggsregi-

strering av ikke reserverte parkeringsplasser i sentrumsområdet. Beleggsregistreringen ble gjen-

nomført tirsdag og torsdag i uke 43 2017, i tidsrommet 10-14. Resultatet vises i figur 5.  

 

 

Figur 5 Registrert belegg på overflateparkeringer i sentrum. 

Pendlerparkeringene er i stor grad fylt opp (ved registreringstidspunktet var pendlerparkeringen 

gratis), også de øvrige uregulerte parkeringsplassene. Andre større parkeringsområder nærmest 

sentrum har også høyt belegg selv med tidsrestriksjoner. Lavest belegg er det på gateparke-

ringene langs Stasjonsgata.  
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2.4 Oppsummering av parkeringssituasjonen 

Gratis parkering i sentrum i umiddelbar nærhet til butikker og service gjør det enkelt å parkere i 

Hokksund. Håndhevingen av restriksjonen på 2 timers ståtid fungerer dårlig. Dette betyr at man i 

praksis kan parkere ut makstiden på korttidsparkeringene uten konsekvenser. Siden pendlerpar-

keringen har vært fullbelagt (når den før 1. mars, var uten avgift) har også plassene i sentrum 

vært høyt belagte.  

 

Etterspørselen på parkeringsplassene er stor både fra ansatte og besøkende. Registreringene fra 

2002 peker på at mange korttidsparkeringer blir opptatt av ansatte som står hele dagene, men 

at det var ledige plasser lenger unna sentrum. Intensjonen med korttidsparkeringen er at besø-

kende skal parkere i sentrum, og at ansatte som må kjøre bil parkerer lenger unna sentrum på 

de plasser som er uten tidsrestriksjoner. Registreringene fra 2017 viser i dag noe restkapasitet 

langs gateparkeringene, men øvrige korttidsparkeringer i sentrum er høyt belagte, også de ure-

gulerte lenger fra sentrumsgaten. Dette kan tyde på at enda flere parkerer i sentrum som følge 

av fulle pendlerparkeringer, og at respekten for skiltet ståtid er lav (som delvis skyldes mang-

lende håndheving).  

 

Høyt parkeringsbelegg betyr også økende søketrafikk i sentrum av biler som prøver å finne par-

kering.  

 

Planlagt utbygging og fortetting av sentrum slik som kommuneplanen foreslår vil gi økende press 

på parkeringssystemet, og at tendensene vi ser ved registreringene i dag vil forsterkes.  

 

Fra 1. mars 2018 ble det innført avgift på pendlerparkeringen, noe som kan bidra til en litt anner-

ledes beleggsituasjon enn den som er beskrevet ovenfor. Sannsynligvis er det nå enda større be-

legg på de uregulerte parkeringene i sentrum, men håpet er at flere pendlere velger andre trans-

portmidler enn bil for å komme seg til stasjonen.  
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3. BEHOVSANALYSE 

3.1 Behovsvurdering av dagens parkering 

Registreringene av belegget på dagens parkeringsplasser sier noe om hvordan parkeringssitua-

sjonen er i Hokksund sentrum i dag. Og per i dag kan det virke som at etterspørselen er større 

enn hva som finnes tilgjengelig ved pendlerparkeringen, samt at det er lite restkapasitet igjen i 

sentrum. En behovsvurdering for om det er nok parkering i sentrum i dag, kan gjøres med ut-

gangspunkt i en slik beleggsregistrering, men det sier ikke nok om det reelle behovet for parke-

ring.  

 

Enkel tilgang på parkeringsplasser, som dessuten er gratis, er med på å generere bilturer, også 

«unødvendige» bilturer som like greit kunne blitt syklet eller gått. Bilbruken kan være en følge av 

parkeringstilbudet (ikke det motsatte). Det vil si, god tilgang på parkering skaper flere bilturer 

enn det reelle behovet (som inkluderer de bilturer som er «mer nødvendige», for eksempel, de 

som kjører fra langt unna uten god kollektivdekning, uføre, vareleveranser, etc.)  

 

En annen måte å vurdere behovet på er å beregne antall plasser basert på antall ansatte som ar-

beider i sentrum, kombinert med erfaringstall for antall parkeringsplasser per ansatt. En slik be-

regning gir dog ikke noe grunnlag for å vurdere behovet for kunde- og besøksparkering, noe som 

anses om en viktig del for et levende sentrum.  

 

En tredje måte å vurdere behovet av parkering er å se på gjeldende parkeringsnormer. Parke-

ringsnormen skal være retningsgivende for hva som er antatt som nok parkering i en nåsitua-

sjon. Ved å gjøre en beregning med gjeldende parkeringsnorm og kvm bebyggelse i sentrum for-

delt på formål, gis en pekepinn på antall parkeringsplasser som burde vært tilrettelagt.  

 

En oversikt over kvm bebyggelse og type formål, finnes ikke tilgjengelig for Hokksund sentrum. 

Følgende antakelser er dermed meget grove og basert på oppmåling i flyfoto i kombinasjon med 

tilgjengelig adresseinformasjon. Med denne metoden er det beregnet et behov for 740 bilparke-

ringer innenfor planavgrensningen. Det gjelder kun for næringsbygg og offentlig tjeneste, bolig-

bygg er ikke tatt med i beregningen. De aller fleste beboere i Hokksund sentrum, er dog antatt å 

dekke sine egne behov for parkeringsplass på privat grunn. 

 

I dag finnes 600 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser og 300 private i sentrum (eksklusive 

pendlerparkeringen). Hvis vi regner med at en del av de 740 som behovsberegningen resulterte i 

skal være private, men offentlig tilgjengelige, ser det ut som behovet er godt dekket med de to-

talt 900 plassene i sentrum i dag.  

 

Hva som forklarer den anstrengte kapasiteten på parkeringsplasser i sentrum kan ha flere forkla-

ringer. Dels flere «unødvendige» bilturer av spesielt ansatte som tar opp verdifulle parkerings-

plasser store deler av dagene, og dels av biler som bruker sentrumsnær parkering som pendler-

parkering dersom plassene ved stasjonene er fylt opp.  

 

3.2 Fremtidig parkeringsbehov ihht til dagens norm, og vurdering av realisme 

Det forventes et stort utbyggingspotensiale i Hokksund sentrum. Kommunen har oppgitt utbyg-

ging opp mot 20 000 kvm næring i sentrum på sikt. Legger vi dagens parkeringsnorm (20 p-plas-

ser per 1 000 kvm næring) til grunn, gir dette et behov på 400 flere parkeringsplasser.  

 

Hvis man tar utgangspunkt i at dette er næring som kommer i tillegg til dagens aktiviteter, vil 

dette gi et samlet behov på ca. 1 140 parkeringsplasser i sentrum (ref. beregning i foregående 

avsnitt). Ser man på oversiktskartet over Hokksund, er hovedparten av dagens parkeringsplasser 

plassert på markplan (overflateparkering). Hvis det skal kunne utvikles slik som utbyggingspo-

tensialet tilsier, vil mange av disse arealene bli bygget på. Det gjelder for eksempel både «brann-

tomta» og plassen ved ungdomsskolen. Dette betyr i praksis at det må etableres 
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parkeringskjellere i flere etasjer og kanskje også p-hus, for å dekke behovet på 1 140 plasser in-

nenfor sentrumsavgrensingen.  

 

Parkeringskjellere i flere etasjer på mange av eiendommene er ikke realistisk. Derfor bør det vur-

deres om dagens parkeringsbestemmelser er fornuftige. Dette er et viktig tema som den nye 

sentrumsplanen skal behandle. Forslag til nye parkeringsbestemmelser følger i kap. 5.4.  
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4. DRØFTING AV MULIGE PARKERINGSLØSNINGER 

4.1 Generelt om tiltak for parkering 

Parkeringspolitikk har tradisjonelt dreiet seg om å tilfredsstille etterspørselen. Dette også i Hokk-

sund hvor store deler av ledige overflater i sentrum har blitt brukt til parkering. Nå vet vi at det 

er en klar forskjell på etterspørsel og behov, og at god tilgjengelighet skaper et falskt behov. 

Studier viser at bilandelen på arbeidsreiser omtrent halveres når det er vanskelig å parkere sam-

menlignet med tilfeller hvor det er lett å parkere (TØI, 2017). Å øke avstanden mellom parke-

ringsplass og arbeidssted kan gjøre det mindre attraktivt å benytte bil til/fra arbeid og redusere 

fordelen ved å bruke bil sammenliknet med gåing, sykling og kollektivtransport. Og dette er vik-

tig, det vil si å tilrettelegge slik at andre transportformer enn bilen blir mer fordelaktige. Dermed 

ser vi to strategiske veier å gå når det kommer til å endre parkeringssituasjonen.  

 

1. Byutviklingstiltak (tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv) 

og 

2. Parkeringstiltak (begrense antall plasser, betaling, tidsrestriksjoner, håndheving, lokasjon 

etc).  

 

Utvikling med de to strategiske bena må løpe parallelt. Vi kan ikke fjerne for mye eksisterende 

parkering uten å kunne tilby reelle alternativer som på sikt vil endre folk sine reisevaner. Det 

handler dels om forbedret kollektivtrafikktilbud, men også om tiltak for å fremme mer sykling og 

gange (hele året). Potensialet for dette anses som stort i Hokksund da mange bor innenfor reel 

sykkel- og gangavstand til sentrum, samtidig som reisevaneundersøkelse peker på lave andeler 

med de grønne reisemåtene. Videre beskrivelse av mulige mobilitetstiltak fremgår ikke av denne 

parkeringsutredningen.  

 

Parkeringstiltak kan rettes mot ulike typer av brukere. For å gjennomføre riktige tiltak med best 

effekt, må man analysere utfordringsbildet i Hokksund. Registreringene viser at pendlerparke-

ringene er fylt opp og at andre langtidsparkerende påvirker belegget på de sentrumsnære parke-

ringsplassene, som egentlig er tenkt til besøkende og handlende. Det er med andre ord ansatt-

parkering og pendlerparkering det må legges fokus på i første omgang.  

 

Kommunens rolle når det kommer til utvikling av parkeringssituasjonen er viktig. De kan jobbe 

både med byutviklingstiltak og tiltak rettet direkte mot parkering. Parkeringstiltak kan gjennom-

føres på ulike nivåer, men er begrenset til eierskapet til parkeringsplassene. Eksempel på ulike 

typer av parkeringstiltak er: 

▪ Tiltak på eksisterende parkeringsplasser (regulering, restriksjoner) 

▪ Planlegging av nye parkeringsplasser (normer og bestemmelser, soneinndelinger, sambruk) 

▪ Justeringer rundt eierskap og organisering (leieavtaler, forhandlinger med private aktører, 

håndheving) 

 

Øvre Eiker kommune har virkemidler til å gjøre flere grep på lista ovenfor. I det arbeidet som 

kommunen står ovenfor akkurat nå med utarbeidelse av en ny sentrumsplan, har de en mulighet 

for å påvirke etablering av nye parkeringsplasser på både kort og lang sikt. Mer om justering av 

bestemmelser i kap. 5. På eksisterende plasser må man se over regulering og mulige restriksjo-

ner.  

 

4.2 Tidsrestriksjoner med p-skive 

Som et første trinn mot en forbedret parkeringssituasjon må man innføre tiltak slik at brukerne 

respekterer gjeldende skilting på korttidsparkeringene bedre. Kommunen har vurdert å innføre 

såkalt snill håndheving, hvor man av og til plasserer informasjonslapper på de bilene som har 

stått over tiden. Per i dag er det vanskelig å kontrollere brukernes ståtid, utenom å se på hjulstil-

ling.   
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Et tiltak som avhjelper håndhevingen av den tidsbegrensede parkeringen i sentrum er innføring 

av P-skive. Ordningen krever at man supplerer dagens skilt med et underskilt som viser P-skive-

symbol. P-skiven er en ordning der man kan parkere på tidsbegrensede plasser kun ved å angi 

på P-skiven når kjøretøyet er parkert, og sørge for at skiven er godt synlig bak frontruten i kjøre-

tøyet. Bruk av P-skive krever at man har en håndhevingsordning som fungerer, noe Øvre Eiker 

per i dag ikke har – se mer om dette i kap. 4.8. Ordningen krever en stor endring av eksiste-

rende skilting, og nytt skiltvedtak. Hvis kommunen ikke kan garantere en håndhevingsordning 

som fungerer kan det være tvilsomt om et slikt skiltvedtak godkjennes.  

 

Innføring av P-skive stiller høye krav til informasjon fra kommunens side, også før det innføres. I 

tillegg må man sørge for at P-skiver enkelt kan anskaffes, for eksempel på Rådhuset, i kiosker, 

på bensinstasjoner eller i diverse forretninger i sentrum. 

 

En viktig fordel ved bruk av P-skive er at sjåføren får en større bevissthet omkring ankomsttids-

punktet og når parkeringstiden utløper, noe som gir færre misforståelser og unødvendige ileggel-

ser. Det letter også håndhevingen ved at kontrollørene slipper å notere seg hjulstilling for å kont-

rollere om kjøretøy er flyttet i tidsrommet eller ikke. 

 

Bruk av P-skive ved eksisterende regulerte plasser med 2 timers ståtid, anbefales som et første 

ledd i parkeringsutviklingen i Hokksund sentrum. Reguleringen foreslås gjelde mellom kl. 8-18 på 

hverdager (man-fre), mens den kan gjelde mellom kl. 8 – 15 på lørdager. Søndager trenger det 

ikke å være begrensninger på parkeringen. 

 

På lengre sikt kan man tenke seg at noen av de mest sentrale plassene langs Stasjonsgata (gate-

parkering) får en innføring på maks 30 min ståtid.  

 

4.3 Etablering av avgiftsparkering 

Ingen parkeringsplass er i realiteten gratis. Det koster å drifte en p-plassene og ikke minst kan 

alternativ bruk av arealene være langt mere økonomisk for eieren. 

 

På sikt kan det være aktuelt å innføre parkeringsavgifter. Avgiftsparkering er et virkemiddel som 

er tatt i bruk i byer og de fleste tettsteder av litt størrelse. Bruk av avgift på parkering vil øke til-

gjengeligheten for flere til en parkeringsplass fordi man oppnår større utskiftning. Fordelen med 

avgiftsregulering er også at man får en regulering som er lett å styre og håndheve ved at hver 

enkelt bilist gjøres ansvarlig for å synliggjøre sin parkeringstid ved billett i vindu eller tilsvarende. 

Avgiftsparkering krever at man har en håndhevingsordning i kommunen – se mer om dette i kap. 

4.8. 

 

Parkeringstiden kan reguleres gjennom progressive takster. Med en slik ordning kan det være bil-

lig/eventuelt gratis å stå parkert 1 time, mens takstene økes gradvis ved parkering over lengre 

tid. Dette gir en større fleksibilitet enn i dag hvor man egentlig ikke har mulighet til å stå lenger 

enn 2 timer på de mest sentrale plassene. Med avgift har man mulighet for å stå utover 2 timer 

mot en forholdsvis høy avgift. 

 

Avgiftsparkering kan tilpasses etterspørselen slik at det nærmest alltid vil finnes ledig plass, noe 

som gjør at sentrumsgatene vil bli avlastet for trafikk som ellers skapes av de som leter etter le-

dig parkeringsplass. Ved belegg over 85 % vil parkeringsarealene oppleves å være fulle, og grad 

av letetrafikk vil øke. Prisnivået bør derfor fastsettes slik at belegget for gateparkeringsplassene 

ikke overskrider 85 %. Som minimumsavgift bør avgiften dekke de faktiske kostnadene som 

knyttes til selve parkeringstilbudet. 

 

I første fase bør det også finnes uregulerte parkeringsplasser i sentrum for dem som faktisk 

trenger å stå lenger enn 2 timer, men da lenger unna Stasjonsgata slik som i dag på plassene 

nord og sør for ungdomsskolen. På lengre sikt, etterhvert som sentrum utvikles, kan man tenke 
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seg en soneinndeling for avgiftsregulering. De dyreste p-plassene bør ligge i Stasjonsgata, mens 

et billigere alternativ tilbys lenger unna, for eksempel i Rådhusgata og på plassene nærmere sta-

sjonen. Ansattparkering bør ideelt sett legges i utkanten av sentrum, og kan være gratis inntil 

etterspørselen igjen blir for stor. Avgift på plassene i utkanten av sentrum skal dog alltid være 

billigere enn i sentrumskjernen. Forslag for trinnvis utvikling av parkeringskonsept, se kap 6. 

 

4.4 Andre typer av restriktive parkeringstiltak 

Holdninger rundt bilbruken må endres etter hvert som sentrum utvikler seg og fortettes. Man er 

nødt til å forstå at det finnes andre alternativer enn bilen for å komme seg til Hokksund sentrum. 

Å endre folks holdninger er en saktegående prosess som krever informasjon, og tiltak som opp-

muntrer til å velge andre transportmidler i kombinasjon med restriktive tiltak mot parkering.  

 

Kommunen og private arbeidsgivere bør motivere sine ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt  

gjennom aksjoner/holdningskampanjer, premiering og lignende. Kommunen kan ikke påvirke an-

tallet resverte private parkeringer noe særlig, men kan selv fremgå med godt eksempel når det 

gjelder reserverte parkeringsplasser for sine ansatte.  

 

Kommunen kan også oppmuntre og legge til rette for bildelingsordninger.  

 

4.5 Lokalisering og valg av ulike parkeringsanlegg  

Gjeldende kommuneplan og bestemmelser stiller ikke noe krav til hvordan nye parkeringsplasser 

skal etableres i Hokksund sentrum, men sier at parkering i sentrumsområdene fortrinnsvis skal 

etableres under bakken. Ny sentrumsplan bør legge til grunn at parkering for ansatte og beboere 

skal etableres i p-kjeller eller i p-hus ved nyetablering av bygninger, noe som det faktisk er fore-

slått i høringsutkastet for parkeringsbestemmelsene til ny sentrumsplan. Med andre ord ikke par-

kering på bakkeplan slik som det er mest av i sentrum i dag.   

 

Det anbefales dog en videreføring av eksisterende gateparkering for korttidsparkering. Eksiste-

rende gateparkering foreslås i en første fase beholdt i Stasjonsgata, i Rådhusgata og i tverrga-

tene.  Tett med gateparkering på begge sider av gata kan gjøre det uoversiktlig å krysse gaten 

for myke trafikanter og bør derfor tilrettelegges med måte, spesielt i sentrumsgatene med publi-

kumsvirksomheter på bakkeplan på begge sider. Ved eventuell innføring av avgift, bør det være 

dyrere å parkere i gaten enn for eksempel sammenlignet med i p-kjeller. 

 

Dersom sentrum utvikler seg slik at det vil bli press på fremtidige gateparkeringsplasser i bolig-

områdene mot elva, kan det vurderes å skilte med parkering forbudt i disse områdene. På lenger 

sikt kan boligsoneparkering være et aktuelt tiltak. Det er kanskje lite aktuelt i gater med eneboli-

ger, men om det bygges leilighetsblokk uten egne parkeringskjellere kan det være aktuelt. Bolig-

soneparkering gir beboere mulighet til å langstidsparkere i gatene for en rimelig månedsavgift, 

mens øvrige kun får parkere korttid mot avgift. 

 

Det viktigste problemet å få løst i Hokksund sentrum er å unngå at langtidsparkering (i hovedsak 

ansattparkering) ikke beslaglegger sentrale parkeringsplasser på bekostning av andre parke-

ringsformål (eks. handel, besøk). Mye av problemet kan løses av tidsrestriksjoner eller med av-

gift som tidligere beskrevet, men da må det opprettes alternativer for parkering i randsonen til, 

eller lenger unna sentrum som er uregulerte eller rimeligere. På kort sikt bør man beholde den 

større uregulerte parkeringen rett sør for ungdomsskolen. På lenger sikt bør man vurdere mulig-

heter for etablering av parkeringsområder på andre siden av jernbanen, for eksempel i form av 

parkeringshus.  

 

Det anbefales at de nye parkeringsanleggene i sentrum (i kjeller) brukes i fellesskap, uten øre-

merkede plasser, da dette gir mest fleksibel bruk av plassene. Beboerparkering og parkering for 

handel/besøkende og arbeidsparkering kan i et fellesanlegg med sambruk utnyttes bedre gjen-

nom døgnet ettersom parkering for de ulike formålene normalt sett skjer på ulike tider av 
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døgnet. Per i dag er det mange mindre eiendommer langs sentrumskjernen. Det kan derfor være 

behov for utbyggingsavtaler mellom eiendomseierne som muliggjør sambruk og felles utbygging 

av parkeringsanlegg.  

 

Trafikk inn og ut av adkomster til parkeringsanlegg skaper konsekvenser i form av økt ulykkesri-

siko og fremkommelighetsproblemer for annen trafikk, særlig for fotgjengere og sykkel. En re-

striktiv avkjørselspolitikk er derfor hensiktsmessig som premiss.  

 

Lokaliseringen av parkeringsplasser og størrelsen av parkeringsanlegg må tilpasses det lokale 

miljøet slik at det er minst mulig sjenerende, også visuelt og estetisk. 

 

4.6 Utvikling for pendlerparkering 

Pendlerparkeringen rundt Hokksund jernbanestasjon har vært under forandring de siste 5 årene. 

I 2013 innførte man oblatparkering som kostet 50 kr i måneden for de som ønsket å parkere ved 

stasjonen hele dagen. Ordningen var i kraft i litt over et år før den ble fjernet 1 mars 2014. Dette 

var begrunnet i at ordningen gikk ut over parkeringssituasjonen i sentrum, da parkeringene her 

ble fylt opp av pendlere, og at det samtidig ble ledig kapasitet på pendlerparkeringen.  

 

Høsten 2017 viste beleggsregistreringene igjen nesten helt fulle pendlerparkeringer (som da var 

gratis), dette både på nord og sørsiden av jernbanen. Det er også antatt at flere pendlere benyt-

ter seg av de uregulerte plassene nærmere sentrum.  

 

Fra 1. mars 2018 ble altså oblatordningen gjeninnført ved Hokksund stasjon, nå med en avgift på 

100 kr per måned. Faren er at vi nå kan få en lignende situasjon som i 2013. Optimalt ville vært 

hvis ordningen gjeninnførtes sammen med tiltak som bedrer håndhevingen av de regulerte plas-

sene i sentrum. Gjennom innføring av avgift og eller håndheving av tidsbegrensning vil man 

kunne styre etterspørselen etter p-plassene (både på pendlerparkeringen og plassene i sentrum). 

Sannsynligheten for at flere begynner å gå, sykle eller ta buss til/fra toget eller arbeidsplassen i 

sentrum vil øke. Belegget på p-plassene vil bli lavere og det vil bli lettere å finne ledig plass. 

Trykket på de uregulerte plassene vil øke. 

 

4.7 Utforming av nye parkeringsanlegg 

Utforming av nye parkeringsanlegg må tilpasses de forskjellige brukernes behov. Det blir færre 

konflikter og bedre løsninger når hele bygninger planlegges under ett. Variasjon i for eksempel 

oppstillingssystemer eller skilting vil kunne skape forvirring. Det er lite realistisk å tro at utbyg-

ging av nye parkeringsanlegg vil skje samtidig, det vil derfor være viktig å fastsette fornuftige 

premisser for de første prosjektene som realiseres. Et viktig prinsipp bør være at parkeringsan-

legg dimensjoneres for de minst vante brukerne, for eksempel handlende og besøkende. Man må 

også ivareta trygge områder for fotgjengere i parkeringsanleggene og god skilting.  

 

4.8 Kommunens rolle som parkeringsmyndighet  

I dag har ikke Øvre Eiker kommune parkeringsmyndighet, hvor man har ansvar for å håndheve 

de kommunale parkeringsplassene. Dette ansvaret ligger per i dag hos politiet og lensmann. I 

dag er håndhevingsprosessen mangelfull. Hvis kommunen på sikt skal etablere nye restriksjoner i 

sentrum (både med tid og avgift), er man avhengig av brukernes respekt for nye reguleringer for 

at man skal kunne se noen effekt i den reelle parkeringssituasjonen. Behovet for økt respekt og 

en ryddigere parkeringssituasjon er nødvendig når Hokksund vokser og fortettes. Da hjelper det 

ikke kun med bruk av p-skive, snill håndheving med informasjonslapper og sjeldne «stikkprøver» 

fra lensmann, det må være regelmessig og frekvent håndheving.  

 

Dersom kommunen får parkeringsmyndighet, kan kontrollarbeidet gjøres i egen regi eller gjen-

nom et interkommunalt samarbeid med andre kommuner i Buskerudbyen. Et tettsted i kommu-

nen kan da være senter for en slik felles forvaltning med egnede ansatte som kan ta seg av 

håndheving på rullering mellom flere tettsteder.   



 

Parkeringsutredning Hokksund sentrum  

 

 

 

 
 
 

  

16 av 21 

5. JUSTERING AV KOMMUNENS BESTEMMELSER 

5.1 Generelt om bestemmelser og forslag fra ny sentrumsplan 

Som tidligere nevnt er kommunens mulighet til å påvirke parkeringssituasjonen begrenset av ei-

erskapet til parkeringsplassene. Når private plasser er etablert uten konkrete bestemmelser knyt-

tet til bruken, kan ikke kommunen i ettertid påvirke antallet plasser og bruken av disse på annen 

måte enn ved å forhandle med eier. Kommunen bør derfor være aktiv ved behandling av bruks-

endringer og saker som innebærer etablering av ny parkering. Med fornuftige bestemmelser i en 

ny sentrumsplan gis muligheter til dette.  

 

Ny sentrumsplan er under arbeid. I forslaget til førstegangsbehandling nevnes for eksempel pre-

misser som at fortetting fremfor alt skal skje ved kollektivknutepunktet, at det ikke skal legges til 

grunn noe parkering på torgene, at alle nybygg langs Stasjonsgata skal ha aktive fasader som 

vender mot gata, og videre at all adkomst for handel fra disse byggene skal skje fra Stasjons-

gata. 

 

I forslaget til ny sentrumsplan anbefales det også å ta i bruk maksimumsnormer i tillegg til mini-

mumsnormer for parkering for bil. Dette gir mulighet for å begrense antallet parkeringsplasser i 

sentrum i mye større grad enn med dagens minimumsnorm. I henhold til forslaget halveres mini-

mumsnormen for bolig, mens maksnormen settes lik minimumsnormen i dag. Det sistnevnte 

gjelder også for næring.  

 

Foreløpig forslag for bolig er min. 0,5 og maks. 1 p-plass per boenhet. For næring og øvrige for-

mål legges det opp til maks. 20 parkeringsplasser per 1 000 kvm. Ved nybygg skal parkering 

plasseres under bakkeplan. 

 

Noe nytt som også fremkommer av forslaget til ny sentrumsplan er at man setter normer for 

sykkelparkering, men foreløpig kun for bolig. Forslaget er minimum 1 sykkelparkeringsplass per 

boenhet for 1-2 roms, 2 sykkelparkeringsplasser for 3-roms, og 3 sykkelparkeringsplasser for 4-

roms eller større. 

 

5.2 Mer restriktive parkeringsnormer i sentrum – hva resulterer det i? 

Det er grunn til å tro at det vil skje en viss endring i folks reisemiddelbruk etter hvert som Hokk-

sund sentrum utvikler seg i takt med utbygging og fortetting. Et tettere og mer funksjonelt tett-

sted, som er bedre tilrettelagt for gående og syklister samt utbedring av kollektivtransporttilbu-

det vil kunne resultere i en lavere bilandel og dermed et lavere behov for parkeringsplasser enn 

hva dagens parkeringsnorm medfører. Slik som forslaget til ny sentrumsplan antyder, anbefales 

det, som beskrevet over, at parkeringsnormen revideres mot mer restriktiv før full utbygging av 

sentrum gjennomføres. 

 

Som et eksempel har vi gjort et tilsvarende regnestykke som i kap. 3.2, men med en mer re-

striktiv p-norm for å se hva det vil medføre. Ved å bruke redusert p-norm på 30% (eller 14 par-

keringsplasser per 1 000 kvm næring) for alle 20 000 kvm ny næring i tillegg til dagens næring, 

gir regnestykket et parkeringsbehov på ca. 800 parkeringsplasser i sentrum. 

 

Dette er til og med noe lavere enn antallet parkeringsplasser i dag som er ca. 900 totalt med 

både offentlig og privat parkering. 800 parkeringsplasser for næring er noe mer realistisk å få 

etablert i sentrum i framtiden enn de 1 150 beregnet utfra kommuneplanens eksisterende p-

norm.  
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5.3 Parkeringsnormer i andre byer 

Sammenlignet med andre tettsteder, er Hokksund i dag en av de med høyest p-norm for næring 

(handel og kontor).  

 

 

Figur 6 Parkeringsnormer for bil i andre tettsteder og i Hokksund. 

 

For bolig (leilighetsbygg) ligger Hokksund omtrentlig på gjennomsnittet. Se figur 6. 

Hvis vi reduserer Hokksund sin p-norm for næring med 30 % vil vi ligge nærmere rundt gjen-

nomsnittet også for handel, men fortsatt over for kontor. En egen norm for kontorformål måtte 

man redusere med 50 % i forhold til i dag for å havne på gjennomsnittet. 

 

Grunnlaget for de øvrige tettstedenes p-normer er hentet fra ulike tidspunkt. Ser man på utvik-

lingen i øvrige byer og tettsteder er trenden at mange tettsteder innfører strengere p-normer et-

ter hvert som tettstedene utvikles og folks reisevaner endres. En reduksjon av Hokksund sine p-

normer med en størrelse på ca. 30 % for næring er absolutt realistisk i denne sammenligningen.   

 

I figur 7 vises gjeldende parkeringsnormer for sykkel i andre tettsteder. I gjeldende kommune-

plan for Øvre Eiker finnes ingen bestemmelser for sykkel, men forslag til norm for sykkel per bo-

lig (3-roms) i ny sentrumsplan er lagt inn for å sammenligne. Med forslaget om 2 sykkelparke-

ringsplasser per bolig vil man ligge på gjennomsnittet sammenlignet med andre tettsteder.  
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Figur 7 Parkeringsnormer for sykkel i andre tettsteder. 

 

5.4 Anbefalinger om endrede parkeringsbestemmelser 

Som forslaget til ny sentrumsplan tilsier bør det innføres maksimumsnormer for bilparkering i til-

legg til dagens minimumsnormer. Dette gir kommunen større muligheter til å regulere parke-

ringssituasjonen i fremtiden. Grunnen til hvorfor kommunen bør beholde minimumsnormer er 

fordi det da kan innføres mulighet til frikjøpsordninger. 

 

Såkalt frikjøp gir kommunen mulighet for kontroll med en større del av parkeringstilbudet som 

ikke nødvendigvis ligger på kommunal grunn, og kan hjelpe til å finansiere parkeringsanlegg. Fri-

kjøp innebærer at utbygger betaler et fast beløp for hver påkrevd biloppstillingsplass de ikke selv 

tilrettelegger for, og at kommunen overtar ansvaret for å etablere det frikjøpte antall plasser. 

Midler fra slike avtaler kan for eksempel brukes for å etablere parkeringsanlegg på vestsiden av 

jernbanen, se kap. 6.  

 

Hokksund kan med fordel skille mellom parkeringsnorm for handel og for kontor. I dag er formå-

lene slått sammen under benevningen næring. Som vi ser av forrige kapittel og sammenlikningen 

med andre, kan parkeringsnorm for kontor være mer restriktiv enn for handel. Dette for å 

fremme besøks- og handelsparkering fremfor kontor/ansattparkering i sentrum, noe som kan 

fremme god handel og opphold som også gir økt byliv.  

 

En ny sentrumsplan bør også kreve etablering av sykkelparkering i større grad enn hva dagens 

kommuneplan gjør. I forslaget nevnes kun sykkelparkeringsnormer for bolig. Det anbefales også 

å innføre krav om sykkelparkering for næring i sentrumsplanen. Med henvisning til foregående 

kapitel, kan 1,5 – 2 sykkelparkeringsplasser per 100 kvm, være et nivå å legge seg på når vi 

sammenlikner med andre kommuner. Spesielt for kontor bør det stilles krav om gode sykkelpar-

keringsplasser. Suksesskriterier for bestemmelser gjeldende sykkelparkering er først og fremst at 

sykkel-p skal lokaliseres nærme innganger. Hvis det er for få plasser kan nærmeste bilplass er-

stattes av ca. 10 sykkelparkeringsplasser. For kontorformål kan det stilles krav til overdekning 

eller innendørs sykkel-p, med garderober/dusj, etc. I tillegg er det viktig å ta hensyn til ryddighet 

og fotgjengeres framkommelighet. Også sykkelparkering må overvåkes med tanke på sikkerhet, 

fjerning av vrak etc. 
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6. FORSLAG TIL ETAPPEVIS UTVIKLING AV PARKERINGS-

KONSEPT 

Med økende press på parkeringene i Hokksund sentrum er det behov for en utvikling i 

parkeringssituasjonen hvis man ønsker å realisere planene om et mer funksjonelt og hyggelig 

sentrum. I dag er parkering en selvfølge og parkeringsområder har blitt etablert etter hvert som 

etterspørselen har økt. Med utviklingsplanene som motivasjon er kommunen nå nødt til å ta grep 

for å endre parkeringssituasjonen. Dette bør gjøres etappevis for å sakte men sikkert vise at 

parkering er et knapphetsgode og med det endre folks reisevaner.  

 

Det aller viktigste tiltaket vil være å få etablert en håndhevingsordning. Videre vil innføring av 

tidsbegrensninger og avgift være riktige verktøy for å kunne styre etterspørselen slik at 

parkeringssituasjonen til enhver tid holdes ryddig og innbyr til det byliv som er ønskelig. I tillegg 

anbefales det jevnlige registreringer av belegget på parkeringesplassene i sentrum for å følge 

utviklingen.  

 

På neste side vises et forslag til etappevis utvikling i kartskisser. Kartene er skissemessige. 

Områder for parkering og sentrumsutvikling er ikke forankret i noen planer men gir et innblikk i 

hvordan sentrum kan se ut fremover. Oppsummert anbefaler vi en strategi inneholdende 

følgende tiltak: 

 

• Byutviklingstiltak som for eksempel; flere attraktive sykkelparkeringsplasser på stasjonen og 

i sentrum, samt gang- og sykkelundergang under jernbanen (viktig ny adkomst til stasjonen 

og sentrum), utbedret kollektivtilbud. 

 

• Justering av parkeringsbestemmelser i reguleringsplan. 

 

• Parkeringsregulerende tiltak: 

1) Fjerning av reserverte plasser for arbeidsplasser 

2) Snill håndheving, tidsskive, stikkprøver av lensmann etter avtale  

3) Kommunen etablerer håndheving gjennom et interkommunalt samarbeid, eller som egen 

parkeringsmyndighet 

4) Avgiftsparkering korttid i sentrum for besøkende, gratis parkering lenger unna (tilpasset 

for ansatte) 

 

• Informasjon og holdningskampanjer fra kommune og media 

 

• Kontinuerlig oppfølging av registrert belegg og styring av etterspørselen med prismekanismer 
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Figur 8 Forslag til etappevis parkeringsstrategi.  

Dagens situasjon Etappe 1 

Etappe 2 Etappe 3 
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