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Oppsummering - konklusjon

1. Innledning
Steds- og byutvikling har vært et prioritert arbeidsfelt i Øvre Eiker kommune i mange 
år. Utvikling av tettstedet Hokksund tok fart på 90-tallet med TON-prosjektet (Trafikk-
, oppvekst- og nærmiljø). Et statlig prosjekt som ga midler til 5 tettsteder som i mange 
år hadde hatt riksveier rett gjennom sentrum. Litt senere kom prosjektet Miljøprioritert 
gjennomkjøring (MPG) som satte fokus på myke trafikanter. Begge prosjektene har 
bidratt til en positiv utvikling av Hokksund.
Hokksund fikk bystatus i 2000. Det medførte behov for å videreutvikle tanker og ideer 
om byutvikling.

I kommunestyret RS 28/07 B-sak Strategier for og by- og stedsutvikling. Mandat 
for komite 4' s arbeid. Organisering av arbeidet.
Komiteen ønsker å gripe fatt i mer overordnede problemstillinger hva gjelder by- og 
tettstedsutviklingen i Øvre Eiker. Komiteen vil vise til visjonene for tettstedene og 
ønsker å ta utgangspunkt i disse når det gjelder å reflektere rundt utviklingen av 
spesielt Hokksund by og Kulturhovedstaden Vestfossen. 

Under arbeidet med byutvikling har byutvalget for Hokksund vært deltagere i 
fagkomite 4. Arbeidet har gått over to valgperioder. 

2. Visjon for byen Hokksund.   

Visjon for Hokksund er ”Miljøbyen ved elva ”. Det har vært drøftet om visjonen er 
tydelig nok, gir nok identitet og slagkraft. Komiteen mener at visjonen ikke er god 
nok, men har ikke selv fremmet forslag til ny visjon. Arbeidet bør involvere 
innbyggerne og komiteen anbefaler derfor at arbeidet med utvikling av ny visjon løper 
videre som egen sak. 

3. Hva skal Hokksund by være i framtida?

Komiteen mener det er viktig å understreke at Hokksund er en av Buskeruds 4 byer.
En fullverdig by må ha en rekke funksjoner, også enkelte regionale funksjoner. 
Komiteen mener at regional planlegging i større grad må forholde seg til det faktum at 
Hokksund har bystatus og at det ligger argumenter for lokalisering av regionale 
funksjoner i Hokksund som følge av dette. 

I forhold til den positive utviklingen av Drammen bys omdømme og de regionale 
prosessene som pågår (Drammensregionen, Buskerudbyen) er det viktig å posisjonere 
Hokksund som det gode småbyalternativet i regionen.
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Samtidig er det viktig at Øvre Eiker kommune utnytter de mulighetene som den 
positive utviklingen i Drammmensregionen gir, også når det gjelder utvikling av 
Hokksund by. Øvre Eiker kommune bør derfor også å ha en aktiv deltakelse i 
Buskerudbyprosjektet.

Komiteen mener at Hokksund by skal planlegges og utvikles med fokus på 
menneskene som skal vokse opp, bo og virke i byen. Av dette følger at hensyntagen til 
menneskelige dimensjoner vil være viktigere enn f. eks hensyntagen til bilens 
dimensjon.  

Hokksund by skal utvikles slik at det blir en grønn, livskraftig by. Det skal lages 
konkrete bærekraftmål for byutviklingen og også utvikles indikatorer som er egnet 
som grunnlag for å kontrollere at målene nås.

Komiteen mener at byen Hokksund skal preges av et grønt, livskraftig miljø.   

Komiteen mener at de nedenstående enkeltelementene kan bidra til å realisere 
de forutsetninger som komiteen har skissert i det ovenstående.

3.1 Området Brugata-Stasjonsgata, Hokksund stasjon langs 
jernbanelinja til Brugata.

Komiteen har vurdert ulike løsninger, men har kommet fram til at de prinsnippene som 
i sin tid ble foreslått av Torp/Bettum legges til grunn (se vedlagte kartskisse).  

Hovedelementer er disse:
- Det anlegges ny gate parallelt med jernbanen som munner ut i Brugata 

ved Strømshauggata. Det bør av trafikksikkerhetsmessige hensyn 
vurderes å bytte plass på veg og parkeringsarealer.

- Det lages en undergang fra sentrum til området mellom jernbanen og 
kirkegårdsområdet, fortrinnsvis i forlengelse av Tangengata. 
Forbindelsen blir en viktig del av veinettet i Hokksund

- Rådhusgata gis en myk profil (”torggate”) som prioriterer myke 
trafikanter.

- Innenfor dette området bør det opprettes en bypark som gir rom for 
ulike funksjoner som f.eks lekeplass, fysisk aktivitet, rekreasjon, 
servering etc

- Kvartalet mellom Skolegata og Tangengata utvikles til ”en by i byen” 
for handel, boliger og opplevelse.

- Alle viktige tilbud legges så sentralt som mulig for å øke Hokksunds 
intensitet og attraktivitet
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3.2 Kontakt med elva.

Hokksunds (kanskje) største kultur- og opplevelseskilde er Dramselva. Kontakt 
mellom tettstedet og denne opplevelseskilden må prioriteres i byutviklingen.

- Det må lages flere adkomstmuligheter mellom sentrumsområdet og elva 
på vestsiden.

- Det opparbeides et helhetlig gangstisystem langs begge elvebreddene. I 
denne planen for Hokksund tenkes elvebredden på vestsiden å omfatte 
strekningen fra Hellefossen til tilkobling til eksisterende gangvei ved 
renseanlegget. På østsiden gjelder planen gangsti fra Hellefossen til 
Hokksund Båt og Camping. På sikt er det ønskelig med gangsti helt ned 
til kommunegrensen med Nedre Eiker.

3.3 Høy kvalitet på arkitektur og uterom. By for alle - universell 
utforming.

Prinsippet om at nye bygg i Hokksund arkitektonisk skal lene seg på lokal byggeskikk 
tilpasset en moderne tid skal vektlegges. Tidligere analyser av lokal byggeskikk og 
stedsanalyse av Hokksund skal spille med når nye bygningsmiljøer utformes. Alle 
byggetiltak skal være positive tilskudd til et enda bedre Hokksund

- Boliger i sentrum skal tilrettelegges for et bredt spekter av innbyggere. 

- Byutvikling styres og inspireres av de menneskene som bor i byen.  
Boligene må derfor også henvende seg til yngre innbyggere og også 
barnefamilier som ønsker å bo i et småbymiljø. 

- Prinsippet om universell utforming skal gjennomføres i alle 
sammenhenger.   

- Boområdet mellom jernbanen og kirkegårdsområdet skal utvikles etter 
de samme krav og mål som for sentrum for øvrig.

- Byparken bør anlegges i nærhet til nye Hokksund ungdomsskole slik at 
parken kan inkluderes som en del av skolens uteområde.  

- Det må skapes ulike møteplasser og arenaer som kan bygge opp under 
det sosiale liv i byen. 

- Det er et mål at Hokksund by også utvikles slik at det blir en god 
ramme for barn og unges oppvekst. Dette innebærer at det også må 
skapes møteplasser som appellerer til de yngre i byen. 

 



6

3.4 Infrastruktur, trafikale forhold og parkering. 

- Byplanforslaget innebærer at en får en hovedtrafikkåre ut av sentrum 
som muliggjør et mykt trafikksystem i sentrum. Samtidig må det 
tilrettelegges for parkering sentrumsnært, jfr forslag i vedlagt 
byplanskisse. Hvordan dette skal løses må avklares i det videre 
reguleringsarbeidet.

- Haugveien oppgraderes, får forbindelse til sentrum via 
jernbaneundergangen (se pkt 3.1) og kan etableres som adkomst til 
Frognes. Det muliggjør stenging av Kirkegata og vesentlig reduksjon av 
trafikken i krysset Kirkegata/R35

- Hokksund skal utvikles som et moderne kollektivknutepunkt.  
- Det skal utarbeides et helhetlig sykkelveisystem som både binder de 

enkelte bydelene sammen, men som også sikrer god kommunikasjon 
mellom byen og de omliggende friluftsarenaene.

- Energiforsyning til sentrum skal baseres på de prinsipper som legges i 
Energi- og klimaplanen for Øvre Eiker kommune som pr d.d. er under 
arbeid. Planen skal vedtas i løpet av 1. halvår 2009.

3.5 Utvikling av rådhuset.

Det skal lages en plan for utvikling av rådhuset slik at bygningen også gis funksjoner 
som supplerer opplevelsesarenaene i Hokksund by. 
Planen bør bl.a. inneholde en vurdering av:

- Kulturhusfunksjoner i rådhuset.
- Fremtidig bibliotekløsning
- Utvidelse av badet med nye aktivitetsmuligheter.
- Mulig kommersiell utnyttelse av rådhusets 1. etasje.

3.6 Utvikling av bo og handelsområde – aksen Rådhuset –
Tangengata.

Hokksund som handelssted er utsatt for sterk konkurranse fra nærliggende kjøpesentre. 
Et mottiltak vil kunne være å lage et ”framtidas handelsområde” gjennom å komponere 
kvartaler for bolig og handel etter modell av ”open air malls” eller lignende. Ideen er å 
gjenskape et trivelig bymiljø med trivelige gatesmug og åpne plasser, med kontor, 
forretninger, restauranter og boliger tilpasset vår tid. Dette vil kunne forsterke 
Hokksunds attraktivitet og vil sammen med eksisterende handelsvirksomhet kunne 
styrke oss i konkurransen med kjøpesentrene. 
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3.7 Kultur og rekreasjonsaksen – Hokksund Øst. 

- Aksen fra Øvre Sandøra til Hellefossen skal fortsatt være byens rekreasjons 
og kulturakse. Utvikling av kulturtilbudene her (glass, elvekultur og 
elvemuseum, lokalhistorie og kunstgallerier) ønskes videreutviklet. 

- Laksefisket, samt tradisjonene knyttet til dette bør være et satsingsområde. 
Utvikling av Hellefossen laksepark er en del av denne satsingen. 

- I forbindelse med lakseparken etableres det en gangbro / krysningsmulighet 
over elva ved fossen

3.8 Elvelandskapet som opplevelsesarena.

Grunnleggende for utviklingen av byen bør være Hokksunds tradisjonsrike 
avhengighet og tilknytning til elva. I framtidig planlegging skal byen i mye større grad 
henvende seg til elva og elvelandskapet. 

3.9 Hokksund og reiseliv.

- Innslaget av reiselivsbedrifter i Hokksund er litt for svakt og byen har 
utfordringer i så måte. 

- Satsing og videreutvikling av reiselivsbedrifter bør stimuleres i forhold til 
kulturtilbudene som allerede finnes og er under utvikling, jf pkt 3.8

- Utnytte potensialet i Hokksunds historie (Hoensskatten, glass, kirken osv)
- Overnattingskapasiteten bør utvides
- Hokksund Camping er kommunens ledende reiselivsbedrift i dag. 

Videreutvikling av denne vil derfor være viktig for Hokksund.  

3.10 Hokksund by – framtidsmuligheter. Entusiasme og 
kunnskap.

Byene skapes av de menneskene som bor i dem. Utvikling av byen er dermed 
avhengig av at vi får engasjerte og entusiastiske innbyggere. Kompetanse er et 
nøkkelord i fremtids-Norge. Øvre Eiker kommune må satse på allsidig 
kompetanseutvikling innenfor teknologi, opplæring, service, kultur mv. 
Lokalisering av ny ungdomsskole i sentrum gir mulighet for skape et element i en 
slik strategi.
Attraktive bymiljøer trekker til seg spennende aktiviteter og mennesker.
Samtidig må Øvre Eiker kommune i sitt byutviklingsarbeid bruke virkemidler som 
skaper energi i byutviklingsprosessene. 
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