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Den offisielle starten på til byplanprosessen var 
folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse 
og mange innspill, ble den starten planprosessen 
trengte. En av innbyggerne foreslo at kommunen 
burde “flytte ut” av rådhuset for å komme nærmere 
innbyggerne. Dette ble tatt på alvor og kommunen 
fant raskt fram til et egnet lokale som ble leid for et 
halvt år. Kontoret ble åpnet 12. september, og med 
egen prosjektleder var kontoret åpent daglig, med 
utvidet åpningstid på torsdager. Offisielt ble kon-
toret stengt 12. februar, men fungerte helt fram til 
juni 2014 som et møtelokale for både Byutvalget og 
andre foreninger.

Den fysiske planleggingen av kontoret skjedde i løpet 
av 3 hektiske uker før åpningen. Det ble vektlagt at 
kontoret skulle ha fleksible løsninger, fungere både 
som en kontorarbeidsplass, møterom for opptil 50 
personer, samt være et utstillingslokale. Innredning 
skulle skje ved hjelp av gjenbruk og utstyr som 
allerede fantes; gamle hyller fra biblioteket, bord 
fra lager, kasserte tavler fra den gamle u-skolen og 
private “overskuddsmøbler”. Den eneste investeringen 
som ble gjort var innkjøp pc, skriver/kopimaskin, 
projektor og 50 stk. klappstoler. I tillegg ble det leid 
en varmdrikkautomat. 

Erfaringene etter noen hektiske åpningsmåneder er 
mange! Kort oppsummert fikk planprosessen en god 
start med mye oppmerksomhet, blant annet mange 
oppslag i lokalpresse. Kontorets beliggenhet var så 
nær ideell som mulig.  Dette resulterte i at kontoret 
ble tatt i bruk som møtelokale på kveldstid i mye 
større grad enn vi hadde håpet på. Lokale ble stilt 
gratis til disposisjon for blant annet byutvalg, gård-
eierforening, velforeninger og andre som har behov 
for møtelokaler. Den fleksible innredningen gjorde 
det mulig å avvikle møter med 1-70 deltagere! 

Egne temamøter sørget for at publikum engasjerte 
seg i prosessen. Mange deltok på alle eller flere av 
møtene, mange kom bare for det de brant mest 
for. Erfaringen var også at mange enkeltpersoner 
oppsøkte oss, gjerne på impuls. Her fikk vi historier 
og “hverdagsinnspill” som vi ikke ville fått på andre 
måter, og fikk kontakt med mange nye “fjes” for 
oss som har arbeidet med medvirkning i mange år. 
Flere av de som besøkte oss var eldre, nyinnflyttede 
til Hokksund. Begrunnelsen for å flytte til Hokksund 
ville de gjerne dele med oss; trivelig sentrum, 
oversiktlig, god kollektivforbindelse og overkomme-
lige huspriser! Flere opplyste at de ikke hadde hatt 
spesielle bindinger til Hokksund tidligere, men fant 

at byen faktisk lå ideelt til når det gjaldt Oslo,
Gardermoen og andre sentrale steder.

Stedes egne innbyggere var – og er – opptatt av 
mange ting, men gjennomgangstemaene er at 
mange er opptatt at Hokksund skal utvikles til en 
trivelig “småby”. Hva det er for den enkelte, varierer 
selvsagt. Mange setter pris på at det er bygning og 
fasader som er trivelige, at vi har et levende sentrum 
som bør utvikles slik at “alle” kan trives her. Byen for 
alle! Det er både ønsker og forståelse for at det skal 
skje fortetting, og at det blant annet kan innebære 
høyere bygg i bykjernen. Mange har meninger om 
både hvor høyt det bør bygges og hvor dette kan 
skje. Skal det fortettes må det også settes av grønt-
områder og uteoppholdsarealer. Mange trekker inn, 
inspirert av Drammen, at vi må få en større leikeplass 
eller parkområde for barn og ungdom midt i byen.

Et annet gjennomgangstema er også tilretteleggin-
gen av turveier og områder som åpner muligheten 
av å få god kontakt med elva. Privatiseringen har 
ikke kommet lengre enn at Hokksund har gode 
muligheter for å tilby allmennheten tilgang til attrak-
tive områder. Flere krysningsmuligheter for gående 
og syklende over elva ville være et viktig tilskudd!

Konklusjonen etter prosjektet er at dette har vært 
nyttig! Kommunen har i over 20 år hatt spesiell 
oppmerksomhet rundt medvirkning og har visjonen 
“sammen med” som en av grunnpilarene i all plan-
legging. Ved denne gangen å gå så hardt ut som
å flytte ut på gata, erfarte vi at mange av våre inn-
byggere som vi sjelden møter, også tar initiativ.
Åpne møter appellerer gjerne til mange av de 
samme menneskene, og det er ikke til å underslå 
at gjennomsnittsalderen ofte ligger på pluss 50 og 
høyere. Denne gangen greide vi å få dialog med
andre typer innbyggere, og fikk utvidet horisonten 
for hvem vi planlegger for. 

Dette heftet er en oppsummering av hva som
skjedde på Byplankontoret i perioden 12. septem-
ber 2013 til juli 2014. Her gjengis referater fra møter 
både med grupper og enkeltpersoner, samt artikler 
og oppslag fra pressen. Nå starter bearbeidingen,
og vi håper at resultatene kan synliggjøres i en god 
og fremtidsrettet byplan for Hokksund.

Juli 2014

anders stenshorne
Konst. plansjef 

Forord
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Hensikten med folkemøtet var å ha en idédugnad om
det forestående byplanarbeidet for Hokksund.
 

Hokksunds identitet:
Selv om Hokksund har bystatus er det bred enighet blant innbyggerne at man ønsker å være en 
sjarmerende småby med sjel. Ønske om å ta vare på Hokksunds identitet og særpreg.

sentrum:
Det var stor motstand hos mange om å bygge høyt.
Det ble sagt at en ikke ønsker at byen skal bestå av betongklosser slik som NAV bygget.
Et klart ønske blant innbyggerne om å beholde byens særpreg som består av småhus bebyggelse. 
Det var allikevel forståelse for at noen bygninger må vike for et nytt bysentrum under utvikling. 
Gamle ærverdige bygninger som banken, meieriet og stasjonen bør bevares.
Innbyggerne vil ha et attraktivt sentrum som tar vare på byens lys og utsikt.
Ved utbygging vil man stille krav til arkitekturen med hensyn til skala, høyder, farger og materialitet 
osv.

Innbyggermedvirkning:
Innbyggerne vil ha lett tilgang til informasjon om hva som skjer med byen.
Det er et sterkt ønske om informasjonsstand (Byplankontor) hvor innbyggere kan få informasjon, 
komme med innspill og samarbeide med kommunen om byutviklingen.

Folkemøte 29.05.2013

ØVRE EIKER 
KOMMUNE

Rådhuset · Hokksund ·  Tlf. 32 25 10 00 · 
www.ovre-eiker.kommune.no
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Byplan for Hokksund!
Alle som er opptatt av Hokksunds framtid  
inviteres til et dialogmøte om byplanarbeidet. 
Tid: i morgen onsdag 29. mai kl. 19-21 
Sted: Festsalen på Rådhuset 
Kort innlegg fra ØEK og Buskerudbyen  
v/Jomar Landeland. 
Innspill og dialog. 
Arrangør: Øvre Eiker kommune. 

SAMMEN SKAPER VI

et livskraftig
Øvre Eiker

Folkemøte
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Boliger:
Bred enighet blant innbyggerne at de ønsker mangfold i byen.
Det ønskes liv og røre i bybildet med innbyggere i alle aldre, spesielt med tanke på flere yngre og 
småbarnsfamilier. Derfor må det bygges boliger som er tilpasset nettopp barnefamilier, ikke hovedsake-
lig til pensjonister slik det er i dag. Kommunen bør vurdere utnyttelsesgrad av tomtene, slik at det blir 
avsatt nok tilfredsstillende areal til lek og opphold.
Hva med Lerberg?  Er det plass til mange nye innbyggere her?

næring/Handel:
For å ivareta eksisterende næring trenger næringslivet at bebyggelsen også blir utviklet.
Handelsstanden er opptatt av tilgjengelighet og p-plasser
Kommunen bør ta tak i arbeidsplassparkeringen med strenger retningslinjer og bedre skilting
av p-plassene i sentrum.

Gamle Ungdomskolen:
Forslag om ny svømmehall på den gamle ungdomskolen.

Hokksund og elva:
Elva er nerva til Hokksund.
Innbyggerne ønsker å bevare elva og åpne opp for letter tilgang.
Det er ønsker om at gamle stier langs elva skal bevares og vedlikeholdes.
Da dette kan by på en del utfordringer med tanke på terrenget kan man kanskje etablere noen berøring-
spunkter mot elva. Er sterkt ønske er bla. tilgang til elva fra branntomta.
Noen innbyggere som bor langs elva ønsker grundigere undersøkelse av grunnforhold mot elva da de 
angivelig er svært dårlig. De uttrykket en del bekymring i forbindelse med evt utbygging

Møteplasser/lekeplasser/parker:
Ønsker park/lekeplasser til småbarn i sentrum.
Det oppfordres også til å bruke Skriverparken mer da den er så hyggelig.

Infrastruktur, trafikk og kollektivtransport:
Kirkegata bør stenges pga trafikkfarlige forhold for barn.
Det etterlyses gangvei mellom Losmoen og Bruhjørnet.
Det ønskes bedre vedlikehold av Nøstgata, da den er en veldig fin turvei som benyttes av mange.

Hokksund Vest:
Hva med byutvikling på andre siden av jernbanen?
Mange spørsmål om hva som skjer der i fremtiden.

Folkemøte 29.05.2013
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Folkemøte 29.05.2013
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Folkemøte 29.05.2013
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Innspill fra Kato lunder

Jeg var til stede på byplanmøtet i Rådhuset den 29. mai. Det var et interessant møte. Min kone og jeg er 
inflyttere til Hokksund. Flyttet hit fra Kongsberg for to år siden til blokk 1 - utbygger Hobbelstad-Rønning 
her på Loesmoen. Vi trives godt her og utbygger strekker seg langt for å komme oss beboere i møte. Det 
er ikke lenger vanlig i Norge i dag at en utbygger strekker seg så langt. Dette bør de få skryt for. Jeg tok 
ikke ordet på møtet, derfor har jeg et par ting jeg føler behov for å nevne:
 
Utengens utkast til nytt kvartal, med ulike høyder på bygningene, virker positivt. 
Jeg foreslår i den forbindelse at dere lager en åpen garasje under hele dette kvartalsbygget. Ta gjerne en 
liten studietur til Hercules-senteret i Skien. De har løst dette på en fin måte.
 
Tog/planovergangen som forbinder Loesmoen med ByggMakker Dampsag, Volkswagen Aktiv Auto, 
Eikersenteret m.fl., blir mer og mer farlig etter hvert som vi blir mange innbyggere i området. Jeg foreslår 
at dere jevnlig øver press på Jernbaneverket for å få på plass ei bru over toglinja. For en planovergang i 
sentrum er ikke så bra å ha i lengden. Buskerudbyen bør vel også ha interesse i en slik sak.
 
Det bør være et mål å få Timeekspressen Notodden-Oslo-Gardermoen til anløpe Hokksund sentrum. Ikke 
som nå, kun Langebru. Hokksund er jo tross alt en by.
 
Det hadde naturligvis vært ønskelig med en sammenhengende elvesti langs Stor-Elva. Men dette lar seg 
av flere grunner ikke gjøre. Men som Hobbelstad uttrykte det på møtet: “ lag heller en del korridorer 
med fri adkomst ned til elvebredden på steder hvor dette egner seg” 
Samt hvorfor ikke omdøpe elvestrekningen til Stor-elva i Hokksund (Storelva i Eiker), framfor kun å hete 
Drammenselva hele veien. Mange elver i Norge opererer med lokalnavn på visse strekninger, selv om 
vassdraget som helhet kan hete, som i vårt tilfelle, Drammensvassdraget.
 
Jeg vet at mange reiser bust når gatenavn skal forandres- Jfr. Kongsbergs evige gjenganger med at den 
eldste brua i byen - fra 1600-tallet - fortsatt heter Nybrua. Dette forvirrer de tilreisende og de rister på 
hodet. Og for Hokksunds del bør kanskje Stasjonsgata bytte navn med Rådhusgata?? Den kan forresten, 
like gjerne først som sist, kalles Gågata/Tråkka/(Bulevard/aveny.....) for bilfritt vil nok før eller senere pres-
se seg fram også i Hokksund sentrum.
 
Mener å ha hørt/sett at jernbanestasjonen kanskje kan bli flyttet? Forventer imidlertid at den fortsatt vil 
bli liggende i sentrum!! En ny stasjon på den andre sida av jernbanelinja fra der hvor togstoppen ligger i 
dag, bør vel i så fall være egnet.
Bussterminalen kan kanskje fortsatt ligge der den ligger?
 
De gamle, vakre og verneverdige murbygningene: Stasjonen, Apoteket samt den tredje som jeg ikke vet 
navnet på, bør brukes til noe fint. Stasjonen bør f.eks.være Hokksunds svar på det nye Munch-museet i 
Oslo. 
 
Lykke til med den nye byplanen!
 
Med vennlig hilsen
Kato lunder. semnetvn. 19, 3300 Hokksund

Folkemøte 29.05.2013
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En stor takk til Per-Erik Nygård som
var den første som kom opp med idéen
om å etablere et sted hvor innbyggerne
lett kan komme innom. Rådmannen og
Ordføreren tente på idéen hans.

Og her er vi, så langt har dette vært en
stor suksess. Vi er takknemlig for å ha så 
engasjerte innbyggere.

Vi gleder oss til fortsettelsen.

Folkemøte 29.05.2013

Per-Erik Nygård
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Åpning av byplankontoret

Lokal eplemost

Ordfører Ann Sire Fjerdingstadåpner byplankontoret.

Velkommen!

Hokksund i bevegelse 7 - 23

Nora og Anders

Servering av lokal
eplemost og boller
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Torsdag 12. september 2013 åpnet det nye byplankontoret med brask og bram.
Her skal det tenkes tanker om framtidig byplanlegging, og kommunen vil ha 
dine innspill! Det nye byplankontoret er planavdelingens “forlengende-arm” ut i 
Hokksund sentrum. Idéen ble lansert av en innbygger på et folkemøte i sommer. 

Vil ha dine innspill
- Øvre Eiker kommune skal både lage ny byplan for Hokksund og rullere kommuneplanen. Da er det viktig å 
ta innbyggerne på alvor og sørge for at de får komme med sine innspill, sa ordfører Ann Sire Fjerdingstad i 
sin tale under åpningen. Hun håper det nye kontoret skal gjøre det enklere for innbyggerne å nå fram med 
sine forslag.
- Jeg er den første til å innrømme at låvebrua opp til rådhuset nok kan være en vanskelig bøyg for noen å 
komme over, og derfor ønsket vi å gjøre noe med tilgjengeligheten vår. Vi har lyttet til råd fra en innbygger 
og valgt å flytte «byplankontoret» for sentrumsutvikling i Hokksund delvis ut av rådhuset. Vi håper mange 
vil benytte denne anledningen til å komme med sine innspill om hvordan Hokksund sentrum skal se ut i 
fremtiden. Ingen ide er for liten, stor, rar eller umulig. Her skal ideene og kreativiteten blomstre. Det er slik vi 
forhåpentligvis vil komme frem til de beste løsningene for alle. 

stor aktivitet
Kontoret skal være bemannet alle hverdager og enkelte lørdager fram til jul. Arkitekt og “kontorsjef” Nora 
Vinghøg vi ta godt i mot innbyggerne! Det vil bli arrangert temamøter, foredrag, utstillinger og modellar-
beid, men hovedtanken er at brukerne av byen kan komme innom og fortelle hva de er mest opptatt av når 
Hokksund skal vokse i årene som kommer. Vi oppfordrer folk til å ta en tur innom og ikke minst følge med på 
arrangements-kalenderen” som vil bli slått opp hver uke på dørene til byplankontoret! 

Velkommen innom!

nytt byplankontor åpnet
på Handletorget i Hokksund

Fra venstre: Nora Vinghøg, Anita Malmer, ordfører Ann Sire Fjerdingstad og Anders Stenshorne Foto: Sunniva Riste-Bjørkli

Åpning av byplankontoret
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Hvordan skal byen utvikles?
Planavdeling i kommunen leide tidligere i
høst lokaler midt i gata ved Handletorget
i Hokksund. Avstanden mellom byens
brukere og byens utviklere har nå blitt
redusert fra å gå opp en «låvebru» til og
tråkke over en ørliten dørterskel. Det har
resultert i nye vennskap mellom kom-
munens folk og byens innbyggere.

I et stort lokale med god
takhøyde slippes mange
tanker fritt, gjerne over en
kaffekopp eller to.

Det arrangeres temamøter,
inspirasjonsseminarer og
andre aktiviteter.
Arealplanlegger Anders
Stenshorne og arkitektene
Anita Malmer og Nora Vinghøg i Øvre
Eiker kommune tar i mot innspill fra
absolutt alle; gammel som ung, yrkesak-
tiv eller pensjonist, beboer i Hokksund
eller bruker av Hokksund.

Føler seg hjemme
En av dem som gjerne kommer innom og
tar en kaffekopp er Kato Lunder. Den
tidligere askerværingen har ingen tilknyt-
ning til Hokksund, men følte seg hjemme
med en gang han og kona flyttet dit.

-Hokksund har jo alt, sier han med et
smil.

-�Stasjonsgata er jo flott, men dersom
byutviklingen kan føre til at gatas nye
lange, store bygg kan la underetasjen
brukes som parkeringsplass, med person-
heis opp til gateplan, så vil gatens �a venue�
helt sikkert fremstå som enda flottere,
mener han. �

-Og i enden av gata kan for eksempel
den gamle, fine stasjonsbygningen frem-
stå som Hokksunds svar på nye
Munchmuseet, sier han med et smil.

Lunder har i jobben som fiskeforvalter
reist mye og bodd på ulike steder i Norge.
At Hokksund da kan by på landets beste
laksefiske er et stort pluss. Men det er ikke
det eneste. Lunder skryter av samholdet i
byen. Han er engasjert i
byutviklingen.

-Til å være en by så er det
veldig mange som hilser på
hverandre. Og jeg prøver å
gjøre det samme tilbake, sier
han og synes god uttrykket
«slow-city» er treffende.

Som innflytter føler han seg
godt mottatt. I starten var det naturlig å
ha mye med utbyggeren Hobbelstad og
Rønning å gjøre.

-Det er ikke vanlig å støte på en utbygger
i Norge i dag som strekker seg så langt for
å imøtekomme en innflytters ønsker. Så
det har vært en fin opplevelse, sier Lunder.

En ting han imidlertid ikke skjønner er
at elva som renner forbi, blir kalt
Drammenselva.

-Det er mer passende å kalle den Storelva
i Eiker, mener han.

-Og det er mer taktisk sett i lys av at den
er en flomutsatt elv som blir stor, mener
han.

Flere innflyttere
I følge analyser utarbeidet av
Buskerudbyen vil det komme ganske
mange innflyttere, slik som Lunder, til
Hokksund i løpet av de neste 10-15 årene.
Veksten kan bli så mye som 30 prosent.

Det betyr en økning fra åtte tusen til elleve
tusen innbyggere. Som også betyr at sen-
trum må fortettes. Spørsmålet er hvor-
dan?
En byplan skal sette betingelsene for den
videre utviklingen av byen. Ny vekst bør
ligge innenfor en sirkel med radius på to
kilometer fra Hokksund stasjon.

Arealplanleggerne skal via
planen danne et bilde av byen
frem i tid. Skal det være «sky-
linere» eller skal småby-iden-
titeten råde? Og hva ønsker
folket?

-Det er veldig mange som
ønsker å beholde Hokksund
som en koselig småby,

forteller arkitekt Nora Vinghøg og
arkitekt/arealplanlegger Anita Malmer
ved byplankontoret.

De påpeker at det er viktig å beholde
mange av de husene som i dag har adress-
er i Stasjonsgata, for å bevare stedets iden-
titet. Spesielt Jernbanestasjonen og
inngangsportalen inn til sentrum med
både gamle bankbygget hvor det i dag er
bingo, og gamle meieriet som i dag er
apotek.

-Husene oppover gaten representerer
ulike tidsepoker, sier Anita Malmer.
Anders Stenshorne har prøvd å se for seg
Stasjonsgata uten de opprinnelige
byggene. Men det ville vært et trist
fremtidsbilde.

-For det er jo ikke bare hus. Dette er jo
bygg du har blitt glad i. Og blir de borte vil
vi gå glipp av viktig historie, mener han.

Hvor høyt?
Men om autentiske bygg skal bevares, så
skal fremtidige byggverk reises. Og hvor
høyt?

-Et av temaene vi jobber med er jo at
Hokksund skal vokse i høyden. Men hvor
høyt skal man bygge i sentrum? Og hva
ønsker beboerne seg? sier Anders
Stenshorne.

I dag gis det lov til å bygge i
fire etasjer i sentrum. Øvre
Eiker kommune godkjente i
fjor dispensasjonssøknad for
fem etasjer.
Tilbakemeldingene planleg-
gerne får er at folk i Hokksund
sentrum vil ha maksimum tre
etasjer. Noen vil ha flere. Men

ikke dem som har Hokksund som sin
«bakgård».

-Noen vil ha flere etasjer, så lenge det
ikke går utover nabolaget, sier
Stenshorne.

Han spør imidlertid hvem som er pre-
missleverandør for Hokksunds utvikling.
Er det de som bor i sentrum eller er det de
som bruker sentrum?
-Hokksund skal fungere best mulig for
flest mulig, sier han.

Sentrumsutsikt over elva
Parkering er et stadig tilbakevendende
tema når det gjelder Hokksund. Kan en
løsning bli at fremtidig parkeringsplasser
blir underjordiske? Gjennom byplanen
ønsker også utviklerne å knytte sentrum
og elva bedre sammen. For hadde det ikke
vært flott å kunne sitte i sentrum og sam-
tidig nyte utsikten over elven?

-Vi ønsker å gjøre elva mer tilgjengelig

og få stiene bedre frem, sier Anders
Stenshorne.
En engasjert innbygger
i Hokksund er Mikkjel
Thon. Han representer-
er seniorene ved det
faste matbordet på
Eikertun. De ser for seg
et flott utsiktspunkt
over elva øverst i
Stasjonsgata. Området
som grenser mot elva er
fortsatt ubebygd, men fungerer i dag som
parkeringsplass. Men tenk om...

-Bruhjørnet er Hokksunds ansikt utad.
Og parkeingsplassen som ligger på sydsi-
den er den neste nære tomten til elva sen-
trum har igjen. Elva er jo nerva, sier han.

-Vi ser for oss en paviljong i glass trukket
ut i skråningen ved bruhjørnet. Her
kunne det vært helårsdrift av en kafeteria
og restaurant, sier han.

-Og over paviljongen som bør bli
tilbaketrukket ser vi for oss et bygg i to
etasjer, lik bygget på motsatt side av
Stasjonsgata, nemlig Mirawa, sier Thon
og mener at det hadde vært en flott
ingangsportal til byen.

Seven-eleven
Hokksund Byutvalg ønsker også «å børste
støv» av den gamle utkikksplassen som er

taket på en gammel trafostasjon, på andre
siden av brua. Den blir
i dag, som så mange
andre flotte plasser i
sentrum, brukt til
parkering.
Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad kom med
sitt innspill til bypla-
nen, under åpningen
av det nye kontoret.

-Hokksund i beveg-
else 7-23, sa hun.
Fjerdingstad ønsker et fremtidig
Hokksund som er levende, også etter
butikkene stenger.

-Vi må få en levende by med et levende
sentrum, sa hun og kastet dermed ballen
videre.

For nå har virkelig alle innbyggere og
brukere av Hokksund muligheten til å si
hva de mener om byens utvikling, og bli
hørt. Det er bare å ta turen innom det nye
byplankontoret ved Handletorget.

Kari Sanden

Plantegninger og modell: Ved Byplankontoret i Hokksund får Kato Lunder og alle andre som ønsker informasjon eller vil gi sine innspill,  hjelp av arealplanleggere og arkitekter. Anders
Stenshorne, Anita Malmer og Nora Vinghøg holder kontoret åpent hver dag. 
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På det splitter nye Byplankontoret slippes tankene fritt, så
lenge de kretser rundt Hokksund. Døren står åpen for absolutt
alle. Det gjelder byens utvikling og fremtid.

Uteprat: Anita Malmer, Nora Vinghøg og Anders Stenshorne på Byplankontoret i prat med fersk innbygger
Kato Lunder. 

«Til å være en
by så er det

veldig mange
som hilser på
hverandre»

«Noen vil ha
flere etasjer, så
lenge det ikke

går utover
nabolaget»

«Bruhjørnet er Hokksunds
ansikt utad. Og parke-

ingsplassen som ligger på
sydsiden er den neste

nære tomten til elva sen-
trum har igjen»

Hvordan skal byen utvikles?
Planavdeling i kommunen leide tidligere i
høst lokaler midt i gata ved Handletorget
i Hokksund. Avstanden mellom byens
brukere og byens utviklere har nå blitt
redusert fra å gå opp en «låvebru» til og
tråkke over en ørliten dørterskel. Det har
resultert i nye vennskap mellom kom-
munens folk og byens innbyggere.

I et stort lokale med god
takhøyde slippes mange
tanker fritt, gjerne over en
kaffekopp eller to.

Det arrangeres temamøter,
inspirasjonsseminarer og
andre aktiviteter.
Arealplanlegger Anders
Stenshorne og arkitektene
Anita Malmer og Nora Vinghøg i Øvre
Eiker kommune tar i mot innspill fra
absolutt alle; gammel som ung, yrkesak-
tiv eller pensjonist, beboer i Hokksund
eller bruker av Hokksund.

Føler seg hjemme
En av dem som gjerne kommer innom og
tar en kaffekopp er Kato Lunder. Den
tidligere askerværingen har ingen tilknyt-
ning til Hokksund, men følte seg hjemme
med en gang han og kona flyttet dit.

-Hokksund har jo alt, sier han med et
smil.

-�Stasjonsgata er jo flott, men dersom
byutviklingen kan føre til at gatas nye
lange, store bygg kan la underetasjen
brukes som parkeringsplass, med person-
heis opp til gateplan, så vil gatens �a venue�
helt sikkert fremstå som enda flottere,
mener han. �

-Og i enden av gata kan for eksempel
den gamle, fine stasjonsbygningen frem-
stå som Hokksunds svar på nye
Munchmuseet, sier han med et smil.

Lunder har i jobben som fiskeforvalter
reist mye og bodd på ulike steder i Norge.
At Hokksund da kan by på landets beste
laksefiske er et stort pluss. Men det er ikke
det eneste. Lunder skryter av samholdet i
byen. Han er engasjert i
byutviklingen.

-Til å være en by så er det
veldig mange som hilser på
hverandre. Og jeg prøver å
gjøre det samme tilbake, sier
han og synes god uttrykket
«slow-city» er treffende.

Som innflytter føler han seg
godt mottatt. I starten var det naturlig å
ha mye med utbyggeren Hobbelstad og
Rønning å gjøre.

-Det er ikke vanlig å støte på en utbygger
i Norge i dag som strekker seg så langt for
å imøtekomme en innflytters ønsker. Så
det har vært en fin opplevelse, sier Lunder.

En ting han imidlertid ikke skjønner er
at elva som renner forbi, blir kalt
Drammenselva.

-Det er mer passende å kalle den Storelva
i Eiker, mener han.

-Og det er mer taktisk sett i lys av at den
er en flomutsatt elv som blir stor, mener
han.

Flere innflyttere
I følge analyser utarbeidet av
Buskerudbyen vil det komme ganske
mange innflyttere, slik som Lunder, til
Hokksund i løpet av de neste 10-15 årene.
Veksten kan bli så mye som 30 prosent.

Det betyr en økning fra åtte tusen til elleve
tusen innbyggere. Som også betyr at sen-
trum må fortettes. Spørsmålet er hvor-
dan?
En byplan skal sette betingelsene for den
videre utviklingen av byen. Ny vekst bør
ligge innenfor en sirkel med radius på to
kilometer fra Hokksund stasjon.

Arealplanleggerne skal via
planen danne et bilde av byen
frem i tid. Skal det være «sky-
linere» eller skal småby-iden-
titeten råde? Og hva ønsker
folket?

-Det er veldig mange som
ønsker å beholde Hokksund
som en koselig småby,

forteller arkitekt Nora Vinghøg og
arkitekt/arealplanlegger Anita Malmer
ved byplankontoret.

De påpeker at det er viktig å beholde
mange av de husene som i dag har adress-
er i Stasjonsgata, for å bevare stedets iden-
titet. Spesielt Jernbanestasjonen og
inngangsportalen inn til sentrum med
både gamle bankbygget hvor det i dag er
bingo, og gamle meieriet som i dag er
apotek.

-Husene oppover gaten representerer
ulike tidsepoker, sier Anita Malmer.
Anders Stenshorne har prøvd å se for seg
Stasjonsgata uten de opprinnelige
byggene. Men det ville vært et trist
fremtidsbilde.

-For det er jo ikke bare hus. Dette er jo
bygg du har blitt glad i. Og blir de borte vil
vi gå glipp av viktig historie, mener han.

Hvor høyt?
Men om autentiske bygg skal bevares, så
skal fremtidige byggverk reises. Og hvor
høyt?

-Et av temaene vi jobber med er jo at
Hokksund skal vokse i høyden. Men hvor
høyt skal man bygge i sentrum? Og hva
ønsker beboerne seg? sier Anders
Stenshorne.

I dag gis det lov til å bygge i
fire etasjer i sentrum. Øvre
Eiker kommune godkjente i
fjor dispensasjonssøknad for
fem etasjer.
Tilbakemeldingene planleg-
gerne får er at folk i Hokksund
sentrum vil ha maksimum tre
etasjer. Noen vil ha flere. Men

ikke dem som har Hokksund som sin
«bakgård».

-Noen vil ha flere etasjer, så lenge det
ikke går utover nabolaget, sier
Stenshorne.

Han spør imidlertid hvem som er pre-
missleverandør for Hokksunds utvikling.
Er det de som bor i sentrum eller er det de
som bruker sentrum?
-Hokksund skal fungere best mulig for
flest mulig, sier han.

Sentrumsutsikt over elva
Parkering er et stadig tilbakevendende
tema når det gjelder Hokksund. Kan en
løsning bli at fremtidig parkeringsplasser
blir underjordiske? Gjennom byplanen
ønsker også utviklerne å knytte sentrum
og elva bedre sammen. For hadde det ikke
vært flott å kunne sitte i sentrum og sam-
tidig nyte utsikten over elven?

-Vi ønsker å gjøre elva mer tilgjengelig

og få stiene bedre frem, sier Anders
Stenshorne.
En engasjert innbygger
i Hokksund er Mikkjel
Thon. Han representer-
er seniorene ved det
faste matbordet på
Eikertun. De ser for seg
et flott utsiktspunkt
over elva øverst i
Stasjonsgata. Området
som grenser mot elva er
fortsatt ubebygd, men fungerer i dag som
parkeringsplass. Men tenk om...

-Bruhjørnet er Hokksunds ansikt utad.
Og parkeingsplassen som ligger på sydsi-
den er den neste nære tomten til elva sen-
trum har igjen. Elva er jo nerva, sier han.

-Vi ser for oss en paviljong i glass trukket
ut i skråningen ved bruhjørnet. Her
kunne det vært helårsdrift av en kafeteria
og restaurant, sier han.

-Og over paviljongen som bør bli
tilbaketrukket ser vi for oss et bygg i to
etasjer, lik bygget på motsatt side av
Stasjonsgata, nemlig Mirawa, sier Thon
og mener at det hadde vært en flott
ingangsportal til byen.

Seven-eleven
Hokksund Byutvalg ønsker også «å børste
støv» av den gamle utkikksplassen som er

taket på en gammel trafostasjon, på andre
siden av brua. Den blir
i dag, som så mange
andre flotte plasser i
sentrum, brukt til
parkering.
Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad kom med
sitt innspill til bypla-
nen, under åpningen
av det nye kontoret.

-Hokksund i beveg-
else 7-23, sa hun.
Fjerdingstad ønsker et fremtidig
Hokksund som er levende, også etter
butikkene stenger.

-Vi må få en levende by med et levende
sentrum, sa hun og kastet dermed ballen
videre.

For nå har virkelig alle innbyggere og
brukere av Hokksund muligheten til å si
hva de mener om byens utvikling, og bli
hørt. Det er bare å ta turen innom det nye
byplankontoret ved Handletorget.

Kari Sanden

Plantegninger og modell: Ved Byplankontoret i Hokksund får Kato Lunder og alle andre som ønsker informasjon eller vil gi sine innspill,  hjelp av arealplanleggere og arkitekter. Anders
Stenshorne, Anita Malmer og Nora Vinghøg holder kontoret åpent hver dag. 
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På det splitter nye Byplankontoret slippes tankene fritt, så
lenge de kretser rundt Hokksund. Døren står åpen for absolutt
alle. Det gjelder byens utvikling og fremtid.

Uteprat: Anita Malmer, Nora Vinghøg og Anders Stenshorne på Byplankontoret i prat med fersk innbygger
Kato Lunder. 

«Til å være en
by så er det

veldig mange
som hilser på
hverandre»

«Noen vil ha
flere etasjer, så
lenge det ikke

går utover
nabolaget»

«Bruhjørnet er Hokksunds
ansikt utad. Og parke-

ingsplassen som ligger på
sydsiden er den neste

nære tomten til elva sen-
trum har igjen»

Hvordan skal byen utvikles?
Planavdeling i kommunen leide tidligere i
høst lokaler midt i gata ved Handletorget
i Hokksund. Avstanden mellom byens
brukere og byens utviklere har nå blitt
redusert fra å gå opp en «låvebru» til og
tråkke over en ørliten dørterskel. Det har
resultert i nye vennskap mellom kom-
munens folk og byens innbyggere.

I et stort lokale med god
takhøyde slippes mange
tanker fritt, gjerne over en
kaffekopp eller to.

Det arrangeres temamøter,
inspirasjonsseminarer og
andre aktiviteter.
Arealplanlegger Anders
Stenshorne og arkitektene
Anita Malmer og Nora Vinghøg i Øvre
Eiker kommune tar i mot innspill fra
absolutt alle; gammel som ung, yrkesak-
tiv eller pensjonist, beboer i Hokksund
eller bruker av Hokksund.

Føler seg hjemme
En av dem som gjerne kommer innom og
tar en kaffekopp er Kato Lunder. Den
tidligere askerværingen har ingen tilknyt-
ning til Hokksund, men følte seg hjemme
med en gang han og kona flyttet dit.

-Hokksund har jo alt, sier han med et
smil.

-�Stasjonsgata er jo flott, men dersom
byutviklingen kan føre til at gatas nye
lange, store bygg kan la underetasjen
brukes som parkeringsplass, med person-
heis opp til gateplan, så vil gatens �a venue�
helt sikkert fremstå som enda flottere,
mener han. �

-Og i enden av gata kan for eksempel
den gamle, fine stasjonsbygningen frem-
stå som Hokksunds svar på nye
Munchmuseet, sier han med et smil.

Lunder har i jobben som fiskeforvalter
reist mye og bodd på ulike steder i Norge.
At Hokksund da kan by på landets beste
laksefiske er et stort pluss. Men det er ikke
det eneste. Lunder skryter av samholdet i
byen. Han er engasjert i
byutviklingen.

-Til å være en by så er det
veldig mange som hilser på
hverandre. Og jeg prøver å
gjøre det samme tilbake, sier
han og synes god uttrykket
«slow-city» er treffende.

Som innflytter føler han seg
godt mottatt. I starten var det naturlig å
ha mye med utbyggeren Hobbelstad og
Rønning å gjøre.

-Det er ikke vanlig å støte på en utbygger
i Norge i dag som strekker seg så langt for
å imøtekomme en innflytters ønsker. Så
det har vært en fin opplevelse, sier Lunder.

En ting han imidlertid ikke skjønner er
at elva som renner forbi, blir kalt
Drammenselva.

-Det er mer passende å kalle den Storelva
i Eiker, mener han.

-Og det er mer taktisk sett i lys av at den
er en flomutsatt elv som blir stor, mener
han.

Flere innflyttere
I følge analyser utarbeidet av
Buskerudbyen vil det komme ganske
mange innflyttere, slik som Lunder, til
Hokksund i løpet av de neste 10-15 årene.
Veksten kan bli så mye som 30 prosent.

Det betyr en økning fra åtte tusen til elleve
tusen innbyggere. Som også betyr at sen-
trum må fortettes. Spørsmålet er hvor-
dan?
En byplan skal sette betingelsene for den
videre utviklingen av byen. Ny vekst bør
ligge innenfor en sirkel med radius på to
kilometer fra Hokksund stasjon.

Arealplanleggerne skal via
planen danne et bilde av byen
frem i tid. Skal det være «sky-
linere» eller skal småby-iden-
titeten råde? Og hva ønsker
folket?

-Det er veldig mange som
ønsker å beholde Hokksund
som en koselig småby,

forteller arkitekt Nora Vinghøg og
arkitekt/arealplanlegger Anita Malmer
ved byplankontoret.

De påpeker at det er viktig å beholde
mange av de husene som i dag har adress-
er i Stasjonsgata, for å bevare stedets iden-
titet. Spesielt Jernbanestasjonen og
inngangsportalen inn til sentrum med
både gamle bankbygget hvor det i dag er
bingo, og gamle meieriet som i dag er
apotek.

-Husene oppover gaten representerer
ulike tidsepoker, sier Anita Malmer.
Anders Stenshorne har prøvd å se for seg
Stasjonsgata uten de opprinnelige
byggene. Men det ville vært et trist
fremtidsbilde.

-For det er jo ikke bare hus. Dette er jo
bygg du har blitt glad i. Og blir de borte vil
vi gå glipp av viktig historie, mener han.

Hvor høyt?
Men om autentiske bygg skal bevares, så
skal fremtidige byggverk reises. Og hvor
høyt?

-Et av temaene vi jobber med er jo at
Hokksund skal vokse i høyden. Men hvor
høyt skal man bygge i sentrum? Og hva
ønsker beboerne seg? sier Anders
Stenshorne.

I dag gis det lov til å bygge i
fire etasjer i sentrum. Øvre
Eiker kommune godkjente i
fjor dispensasjonssøknad for
fem etasjer.
Tilbakemeldingene planleg-
gerne får er at folk i Hokksund
sentrum vil ha maksimum tre
etasjer. Noen vil ha flere. Men

ikke dem som har Hokksund som sin
«bakgård».

-Noen vil ha flere etasjer, så lenge det
ikke går utover nabolaget, sier
Stenshorne.

Han spør imidlertid hvem som er pre-
missleverandør for Hokksunds utvikling.
Er det de som bor i sentrum eller er det de
som bruker sentrum?
-Hokksund skal fungere best mulig for
flest mulig, sier han.

Sentrumsutsikt over elva
Parkering er et stadig tilbakevendende
tema når det gjelder Hokksund. Kan en
løsning bli at fremtidig parkeringsplasser
blir underjordiske? Gjennom byplanen
ønsker også utviklerne å knytte sentrum
og elva bedre sammen. For hadde det ikke
vært flott å kunne sitte i sentrum og sam-
tidig nyte utsikten over elven?

-Vi ønsker å gjøre elva mer tilgjengelig

og få stiene bedre frem, sier Anders
Stenshorne.
En engasjert innbygger
i Hokksund er Mikkjel
Thon. Han representer-
er seniorene ved det
faste matbordet på
Eikertun. De ser for seg
et flott utsiktspunkt
over elva øverst i
Stasjonsgata. Området
som grenser mot elva er
fortsatt ubebygd, men fungerer i dag som
parkeringsplass. Men tenk om...

-Bruhjørnet er Hokksunds ansikt utad.
Og parkeingsplassen som ligger på sydsi-
den er den neste nære tomten til elva sen-
trum har igjen. Elva er jo nerva, sier han.

-Vi ser for oss en paviljong i glass trukket
ut i skråningen ved bruhjørnet. Her
kunne det vært helårsdrift av en kafeteria
og restaurant, sier han.

-Og over paviljongen som bør bli
tilbaketrukket ser vi for oss et bygg i to
etasjer, lik bygget på motsatt side av
Stasjonsgata, nemlig Mirawa, sier Thon
og mener at det hadde vært en flott
ingangsportal til byen.

Seven-eleven
Hokksund Byutvalg ønsker også «å børste
støv» av den gamle utkikksplassen som er

taket på en gammel trafostasjon, på andre
siden av brua. Den blir
i dag, som så mange
andre flotte plasser i
sentrum, brukt til
parkering.
Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad kom med
sitt innspill til bypla-
nen, under åpningen
av det nye kontoret.

-Hokksund i beveg-
else 7-23, sa hun.
Fjerdingstad ønsker et fremtidig
Hokksund som er levende, også etter
butikkene stenger.

-Vi må få en levende by med et levende
sentrum, sa hun og kastet dermed ballen
videre.

For nå har virkelig alle innbyggere og
brukere av Hokksund muligheten til å si
hva de mener om byens utvikling, og bli
hørt. Det er bare å ta turen innom det nye
byplankontoret ved Handletorget.

Kari Sanden

Plantegninger og modell: Ved Byplankontoret i Hokksund får Kato Lunder og alle andre som ønsker informasjon eller vil gi sine innspill,  hjelp av arealplanleggere og arkitekter. Anders
Stenshorne, Anita Malmer og Nora Vinghøg holder kontoret åpent hver dag. 
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På det splitter nye Byplankontoret slippes tankene fritt, så
lenge de kretser rundt Hokksund. Døren står åpen for absolutt
alle. Det gjelder byens utvikling og fremtid.

Uteprat: Anita Malmer, Nora Vinghøg og Anders Stenshorne på Byplankontoret i prat med fersk innbygger
Kato Lunder. 

«Til å være en
by så er det

veldig mange
som hilser på
hverandre»

«Noen vil ha
flere etasjer, så
lenge det ikke

går utover
nabolaget»

«Bruhjørnet er Hokksunds
ansikt utad. Og parke-

ingsplassen som ligger på
sydsiden er den neste

nære tomten til elva sen-
trum har igjen»

Uteprat: Anita Malmer, Nora Vinghøg og Anders Stenshorne på 
byplankontoret i prat med fersk innbygger Kato Lunder.

Hvordan skal byen utvikles?
Planavdeling i kommunen leide tidligere i
høst lokaler midt i gata ved Handletorget
i Hokksund. Avstanden mellom byens
brukere og byens utviklere har nå blitt
redusert fra å gå opp en «låvebru» til og
tråkke over en ørliten dørterskel. Det har
resultert i nye vennskap mellom kom-
munens folk og byens innbyggere.

I et stort lokale med god
takhøyde slippes mange
tanker fritt, gjerne over en
kaffekopp eller to.

Det arrangeres temamøter,
inspirasjonsseminarer og
andre aktiviteter.
Arealplanlegger Anders
Stenshorne og arkitektene
Anita Malmer og Nora Vinghøg i Øvre
Eiker kommune tar i mot innspill fra
absolutt alle; gammel som ung, yrkesak-
tiv eller pensjonist, beboer i Hokksund
eller bruker av Hokksund.

Føler seg hjemme
En av dem som gjerne kommer innom og
tar en kaffekopp er Kato Lunder. Den
tidligere askerværingen har ingen tilknyt-
ning til Hokksund, men følte seg hjemme
med en gang han og kona flyttet dit.

-Hokksund har jo alt, sier han med et
smil.

-�Stasjonsgata er jo flott, men dersom
byutviklingen kan føre til at gatas nye
lange, store bygg kan la underetasjen
brukes som parkeringsplass, med person-
heis opp til gateplan, så vil gatens �a venue�
helt sikkert fremstå som enda flottere,
mener han. �

-Og i enden av gata kan for eksempel
den gamle, fine stasjonsbygningen frem-
stå som Hokksunds svar på nye
Munchmuseet, sier han med et smil.

Lunder har i jobben som fiskeforvalter
reist mye og bodd på ulike steder i Norge.
At Hokksund da kan by på landets beste
laksefiske er et stort pluss. Men det er ikke
det eneste. Lunder skryter av samholdet i
byen. Han er engasjert i
byutviklingen.

-Til å være en by så er det
veldig mange som hilser på
hverandre. Og jeg prøver å
gjøre det samme tilbake, sier
han og synes god uttrykket
«slow-city» er treffende.

Som innflytter føler han seg
godt mottatt. I starten var det naturlig å
ha mye med utbyggeren Hobbelstad og
Rønning å gjøre.

-Det er ikke vanlig å støte på en utbygger
i Norge i dag som strekker seg så langt for
å imøtekomme en innflytters ønsker. Så
det har vært en fin opplevelse, sier Lunder.

En ting han imidlertid ikke skjønner er
at elva som renner forbi, blir kalt
Drammenselva.

-Det er mer passende å kalle den Storelva
i Eiker, mener han.

-Og det er mer taktisk sett i lys av at den
er en flomutsatt elv som blir stor, mener
han.

Flere innflyttere
I følge analyser utarbeidet av
Buskerudbyen vil det komme ganske
mange innflyttere, slik som Lunder, til
Hokksund i løpet av de neste 10-15 årene.
Veksten kan bli så mye som 30 prosent.

Det betyr en økning fra åtte tusen til elleve
tusen innbyggere. Som også betyr at sen-
trum må fortettes. Spørsmålet er hvor-
dan?
En byplan skal sette betingelsene for den
videre utviklingen av byen. Ny vekst bør
ligge innenfor en sirkel med radius på to
kilometer fra Hokksund stasjon.

Arealplanleggerne skal via
planen danne et bilde av byen
frem i tid. Skal det være «sky-
linere» eller skal småby-iden-
titeten råde? Og hva ønsker
folket?

-Det er veldig mange som
ønsker å beholde Hokksund
som en koselig småby,

forteller arkitekt Nora Vinghøg og
arkitekt/arealplanlegger Anita Malmer
ved byplankontoret.

De påpeker at det er viktig å beholde
mange av de husene som i dag har adress-
er i Stasjonsgata, for å bevare stedets iden-
titet. Spesielt Jernbanestasjonen og
inngangsportalen inn til sentrum med
både gamle bankbygget hvor det i dag er
bingo, og gamle meieriet som i dag er
apotek.

-Husene oppover gaten representerer
ulike tidsepoker, sier Anita Malmer.
Anders Stenshorne har prøvd å se for seg
Stasjonsgata uten de opprinnelige
byggene. Men det ville vært et trist
fremtidsbilde.

-For det er jo ikke bare hus. Dette er jo
bygg du har blitt glad i. Og blir de borte vil
vi gå glipp av viktig historie, mener han.

Hvor høyt?
Men om autentiske bygg skal bevares, så
skal fremtidige byggverk reises. Og hvor
høyt?

-Et av temaene vi jobber med er jo at
Hokksund skal vokse i høyden. Men hvor
høyt skal man bygge i sentrum? Og hva
ønsker beboerne seg? sier Anders
Stenshorne.

I dag gis det lov til å bygge i
fire etasjer i sentrum. Øvre
Eiker kommune godkjente i
fjor dispensasjonssøknad for
fem etasjer.
Tilbakemeldingene planleg-
gerne får er at folk i Hokksund
sentrum vil ha maksimum tre
etasjer. Noen vil ha flere. Men

ikke dem som har Hokksund som sin
«bakgård».

-Noen vil ha flere etasjer, så lenge det
ikke går utover nabolaget, sier
Stenshorne.

Han spør imidlertid hvem som er pre-
missleverandør for Hokksunds utvikling.
Er det de som bor i sentrum eller er det de
som bruker sentrum?
-Hokksund skal fungere best mulig for
flest mulig, sier han.

Sentrumsutsikt over elva
Parkering er et stadig tilbakevendende
tema når det gjelder Hokksund. Kan en
løsning bli at fremtidig parkeringsplasser
blir underjordiske? Gjennom byplanen
ønsker også utviklerne å knytte sentrum
og elva bedre sammen. For hadde det ikke
vært flott å kunne sitte i sentrum og sam-
tidig nyte utsikten over elven?

-Vi ønsker å gjøre elva mer tilgjengelig

og få stiene bedre frem, sier Anders
Stenshorne.
En engasjert innbygger
i Hokksund er Mikkjel
Thon. Han representer-
er seniorene ved det
faste matbordet på
Eikertun. De ser for seg
et flott utsiktspunkt
over elva øverst i
Stasjonsgata. Området
som grenser mot elva er
fortsatt ubebygd, men fungerer i dag som
parkeringsplass. Men tenk om...

-Bruhjørnet er Hokksunds ansikt utad.
Og parkeingsplassen som ligger på sydsi-
den er den neste nære tomten til elva sen-
trum har igjen. Elva er jo nerva, sier han.

-Vi ser for oss en paviljong i glass trukket
ut i skråningen ved bruhjørnet. Her
kunne det vært helårsdrift av en kafeteria
og restaurant, sier han.

-Og over paviljongen som bør bli
tilbaketrukket ser vi for oss et bygg i to
etasjer, lik bygget på motsatt side av
Stasjonsgata, nemlig Mirawa, sier Thon
og mener at det hadde vært en flott
ingangsportal til byen.

Seven-eleven
Hokksund Byutvalg ønsker også «å børste
støv» av den gamle utkikksplassen som er

taket på en gammel trafostasjon, på andre
siden av brua. Den blir
i dag, som så mange
andre flotte plasser i
sentrum, brukt til
parkering.
Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad kom med
sitt innspill til bypla-
nen, under åpningen
av det nye kontoret.

-Hokksund i beveg-
else 7-23, sa hun.
Fjerdingstad ønsker et fremtidig
Hokksund som er levende, også etter
butikkene stenger.

-Vi må få en levende by med et levende
sentrum, sa hun og kastet dermed ballen
videre.

For nå har virkelig alle innbyggere og
brukere av Hokksund muligheten til å si
hva de mener om byens utvikling, og bli
hørt. Det er bare å ta turen innom det nye
byplankontoret ved Handletorget.

Kari Sanden

Plantegninger og modell: Ved Byplankontoret i Hokksund får Kato Lunder og alle andre som ønsker informasjon eller vil gi sine innspill,  hjelp av arealplanleggere og arkitekter. Anders
Stenshorne, Anita Malmer og Nora Vinghøg holder kontoret åpent hver dag. 

BYAVISA HOKKSUND EIKERBLADET Fredag 11. oktober 201324

På det splitter nye Byplankontoret slippes tankene fritt, så
lenge de kretser rundt Hokksund. Døren står åpen for absolutt
alle. Det gjelder byens utvikling og fremtid.

Uteprat: Anita Malmer, Nora Vinghøg og Anders Stenshorne på Byplankontoret i prat med fersk innbygger
Kato Lunder. 

«Til å være en
by så er det

veldig mange
som hilser på
hverandre»

«Noen vil ha
flere etasjer, så
lenge det ikke

går utover
nabolaget»

«Bruhjørnet er Hokksunds
ansikt utad. Og parke-

ingsplassen som ligger på
sydsiden er den neste

nære tomten til elva sen-
trum har igjen»
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Åpning av byplankontoret

Under åpningen av byplankontoret kom Ordfører Ann Sire Fjerdingstad med sitt innspill til byplanen.
– Hokksund i bevegelse 7-23, skrev hun på tavla. Ordføreren ønsker et fremtidig Hokksund som er levende, også etter butikkenes stengetider.
– Vi må få en levende by med et levende sentrum, sa hun og kastet dermed ballen videre.

Hvordan skal byen utvikles?
Planavdeling i kommunen leide tidligere i
høst lokaler midt i gata ved Handletorget
i Hokksund. Avstanden mellom byens
brukere og byens utviklere har nå blitt
redusert fra å gå opp en «låvebru» til og
tråkke over en ørliten dørterskel. Det har
resultert i nye vennskap mellom kom-
munens folk og byens innbyggere.

I et stort lokale med god
takhøyde slippes mange
tanker fritt, gjerne over en
kaffekopp eller to.

Det arrangeres temamøter,
inspirasjonsseminarer og
andre aktiviteter.
Arealplanlegger Anders
Stenshorne og arkitektene
Anita Malmer og Nora Vinghøg i Øvre
Eiker kommune tar i mot innspill fra
absolutt alle; gammel som ung, yrkesak-
tiv eller pensjonist, beboer i Hokksund
eller bruker av Hokksund.

Føler seg hjemme
En av dem som gjerne kommer innom og
tar en kaffekopp er Kato Lunder. Den
tidligere askerværingen har ingen tilknyt-
ning til Hokksund, men følte seg hjemme
med en gang han og kona flyttet dit.

-Hokksund har jo alt, sier han med et
smil.

-�Stasjonsgata er jo flott, men dersom
byutviklingen kan føre til at gatas nye
lange, store bygg kan la underetasjen
brukes som parkeringsplass, med person-
heis opp til gateplan, så vil gatens �a venue�
helt sikkert fremstå som enda flottere,
mener han. �

-Og i enden av gata kan for eksempel
den gamle, fine stasjonsbygningen frem-
stå som Hokksunds svar på nye
Munchmuseet, sier han med et smil.

Lunder har i jobben som fiskeforvalter
reist mye og bodd på ulike steder i Norge.
At Hokksund da kan by på landets beste
laksefiske er et stort pluss. Men det er ikke
det eneste. Lunder skryter av samholdet i
byen. Han er engasjert i
byutviklingen.

-Til å være en by så er det
veldig mange som hilser på
hverandre. Og jeg prøver å
gjøre det samme tilbake, sier
han og synes god uttrykket
«slow-city» er treffende.

Som innflytter føler han seg
godt mottatt. I starten var det naturlig å
ha mye med utbyggeren Hobbelstad og
Rønning å gjøre.

-Det er ikke vanlig å støte på en utbygger
i Norge i dag som strekker seg så langt for
å imøtekomme en innflytters ønsker. Så
det har vært en fin opplevelse, sier Lunder.

En ting han imidlertid ikke skjønner er
at elva som renner forbi, blir kalt
Drammenselva.

-Det er mer passende å kalle den Storelva
i Eiker, mener han.

-Og det er mer taktisk sett i lys av at den
er en flomutsatt elv som blir stor, mener
han.

Flere innflyttere
I følge analyser utarbeidet av
Buskerudbyen vil det komme ganske
mange innflyttere, slik som Lunder, til
Hokksund i løpet av de neste 10-15 årene.
Veksten kan bli så mye som 30 prosent.

Det betyr en økning fra åtte tusen til elleve
tusen innbyggere. Som også betyr at sen-
trum må fortettes. Spørsmålet er hvor-
dan?
En byplan skal sette betingelsene for den
videre utviklingen av byen. Ny vekst bør
ligge innenfor en sirkel med radius på to
kilometer fra Hokksund stasjon.

Arealplanleggerne skal via
planen danne et bilde av byen
frem i tid. Skal det være «sky-
linere» eller skal småby-iden-
titeten råde? Og hva ønsker
folket?

-Det er veldig mange som
ønsker å beholde Hokksund
som en koselig småby,

forteller arkitekt Nora Vinghøg og
arkitekt/arealplanlegger Anita Malmer
ved byplankontoret.

De påpeker at det er viktig å beholde
mange av de husene som i dag har adress-
er i Stasjonsgata, for å bevare stedets iden-
titet. Spesielt Jernbanestasjonen og
inngangsportalen inn til sentrum med
både gamle bankbygget hvor det i dag er
bingo, og gamle meieriet som i dag er
apotek.

-Husene oppover gaten representerer
ulike tidsepoker, sier Anita Malmer.
Anders Stenshorne har prøvd å se for seg
Stasjonsgata uten de opprinnelige
byggene. Men det ville vært et trist
fremtidsbilde.

-For det er jo ikke bare hus. Dette er jo
bygg du har blitt glad i. Og blir de borte vil
vi gå glipp av viktig historie, mener han.

Hvor høyt?
Men om autentiske bygg skal bevares, så
skal fremtidige byggverk reises. Og hvor
høyt?

-Et av temaene vi jobber med er jo at
Hokksund skal vokse i høyden. Men hvor
høyt skal man bygge i sentrum? Og hva
ønsker beboerne seg? sier Anders
Stenshorne.

I dag gis det lov til å bygge i
fire etasjer i sentrum. Øvre
Eiker kommune godkjente i
fjor dispensasjonssøknad for
fem etasjer.
Tilbakemeldingene planleg-
gerne får er at folk i Hokksund
sentrum vil ha maksimum tre
etasjer. Noen vil ha flere. Men

ikke dem som har Hokksund som sin
«bakgård».

-Noen vil ha flere etasjer, så lenge det
ikke går utover nabolaget, sier
Stenshorne.

Han spør imidlertid hvem som er pre-
missleverandør for Hokksunds utvikling.
Er det de som bor i sentrum eller er det de
som bruker sentrum?
-Hokksund skal fungere best mulig for
flest mulig, sier han.

Sentrumsutsikt over elva
Parkering er et stadig tilbakevendende
tema når det gjelder Hokksund. Kan en
løsning bli at fremtidig parkeringsplasser
blir underjordiske? Gjennom byplanen
ønsker også utviklerne å knytte sentrum
og elva bedre sammen. For hadde det ikke
vært flott å kunne sitte i sentrum og sam-
tidig nyte utsikten over elven?

-Vi ønsker å gjøre elva mer tilgjengelig

og få stiene bedre frem, sier Anders
Stenshorne.
En engasjert innbygger
i Hokksund er Mikkjel
Thon. Han representer-
er seniorene ved det
faste matbordet på
Eikertun. De ser for seg
et flott utsiktspunkt
over elva øverst i
Stasjonsgata. Området
som grenser mot elva er
fortsatt ubebygd, men fungerer i dag som
parkeringsplass. Men tenk om...

-Bruhjørnet er Hokksunds ansikt utad.
Og parkeingsplassen som ligger på sydsi-
den er den neste nære tomten til elva sen-
trum har igjen. Elva er jo nerva, sier han.

-Vi ser for oss en paviljong i glass trukket
ut i skråningen ved bruhjørnet. Her
kunne det vært helårsdrift av en kafeteria
og restaurant, sier han.

-Og over paviljongen som bør bli
tilbaketrukket ser vi for oss et bygg i to
etasjer, lik bygget på motsatt side av
Stasjonsgata, nemlig Mirawa, sier Thon
og mener at det hadde vært en flott
ingangsportal til byen.

Seven-eleven
Hokksund Byutvalg ønsker også «å børste
støv» av den gamle utkikksplassen som er

taket på en gammel trafostasjon, på andre
siden av brua. Den blir
i dag, som så mange
andre flotte plasser i
sentrum, brukt til
parkering.
Ordfører Ann Sire
Fjerdingstad kom med
sitt innspill til bypla-
nen, under åpningen
av det nye kontoret.

-Hokksund i beveg-
else 7-23, sa hun.
Fjerdingstad ønsker et fremtidig
Hokksund som er levende, også etter
butikkene stenger.

-Vi må få en levende by med et levende
sentrum, sa hun og kastet dermed ballen
videre.

For nå har virkelig alle innbyggere og
brukere av Hokksund muligheten til å si
hva de mener om byens utvikling, og bli
hørt. Det er bare å ta turen innom det nye
byplankontoret ved Handletorget.

Kari Sanden

Plantegninger og modell: Ved Byplankontoret i Hokksund får Kato Lunder og alle andre som ønsker informasjon eller vil gi sine innspill,  hjelp av arealplanleggere og arkitekter. Anders
Stenshorne, Anita Malmer og Nora Vinghøg holder kontoret åpent hver dag. 

BYAVISA HOKKSUND EIKERBLADET Fredag 11. oktober 201324

På det splitter nye Byplankontoret slippes tankene fritt, så
lenge de kretser rundt Hokksund. Døren står åpen for absolutt
alle. Det gjelder byens utvikling og fremtid.

Uteprat: Anita Malmer, Nora Vinghøg og Anders Stenshorne på Byplankontoret i prat med fersk innbygger
Kato Lunder. 

«Til å være en
by så er det

veldig mange
som hilser på
hverandre»

«Noen vil ha
flere etasjer, så
lenge det ikke

går utover
nabolaget»

«Bruhjørnet er Hokksunds
ansikt utad. Og parke-

ingsplassen som ligger på
sydsiden er den neste

nære tomten til elva sen-
trum har igjen»

Plantegninger og modell: Ved byplankontoret i Hokksund får Kato Lunder og alle andre som ønsker informasjon eller vil gi sine innspill, 
hjelp av arealplanleggere og arkitekter. Anders Stenshorne, Anita Malmer og Nora Vinghøg holder kontoret åpent hver dag.
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Åpning av byplankontoret
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Bymodell

Det ble bygget en fysisk modell av deler av byen i skala 1:500. Modellen 
er tenkt å fungere som diskusjonsgrunnlag for videre byplanlegging og 
utvikling og skal utvikles i takt med virkeligheten. skalaen ble valgt fordi 
den er overordnet nok til å få med et omfattende område samtidig som 
husene blir store nok til å vise rom og høyder. nye utbyggere vil få krav 
om “ å framstille sitt prosjekt” slik at det kan plasseres inn i modellen.

prosessen for bymodell
av Hokksund:
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Bymodell

Arbeidet begynte med å vurdere modellens
utstrekning, som sprang ut i fra et ønske om å
vise et størst mulig område, samtidig som man
beholdt en hensiktsmessig størrelse og god
oppdelingsmulighet for transport. Valget ble
et sentrumsområde avgrenset av “Storelva”,
“Vestfosselva”, jernbanen og Østre Brugata.

Fysisk oppbygging- produksjon:
Det ble valgt et solid grunnlag for oppbygning
av terrenget, og det benyttet MDF/trefiber-plater 
som bunnplater som ble spesialkuttet av “Design 
& 3 Interiør”. Vi valgte en “ren” utforming med 
landskap i hvit papp, med blå papp til elver basert 
på plottet kartgrunnlag. Terrenget har meterskoter, 
og siden dette i utgangspunktet er misvisende
på ganske flate områder er det noe forenklet i
sentrumsområdet. Hovedveiene og jernbanen er 
på modellen er streket opp med tynn tape, men
fortauene er utelatt. Selve Hokksunds bygnings-
masse er vist med hvitmalte hus av styrofoam. 
Noen av de større og viktigste bygningene - 
Rådhuset, ungdomsskolen, den gamle banken
og jernbanestasjonen - ble bestilt produsert av 
Oslo Modellverksted, men modellen ble ellers
bygget i sin helhet på Hokksund byplankontor.

Modellens enkle produksjonsmåte gjør det mulig 
å endre den, bygge opp flere hus eller utvide med 
flere biter om ønskelig. Vegetasjon er utelatt for 
ikke å gi misvisende inntrykk av skala eller få mye 
støv og bøss på modellen.

prosessen for bymodell
av Hokksund:
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Møter avholdt før
åpningen av

Byplankontoret

- Byplanfrokost for Gårdeiere 7. juni 2013

- Eldrerådet 3. mai 2013

- Handikapforbundet 30. mai. 2013

- Helsenæring – idédugnad HO-ledergruppe 10. september 2013

Byplanmøter 
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Byplanfrokost, Gårdeiere 7. juni 2013

Møtet ble innledet av anders stenshorne som stilte åpne spørsmål om Hokksunds fremtid:
• Hvor skal folk bo?
• Hvor skal folk jobbe?
• Hvor skal folk gå på skole?
• Hvor skal kontor/næring ligge?
• Hvor skal storvarehandelen ligge?
• Hva er bykjernen?
• Hvor tåler byen og fortettes, med tanke på høyde, utnyttelsesgrad, parkering osv?
• Hvilke bygg er viktige å ta vare på?

Innspill fra møtedeltagere:
• For at vi skal kunne svare på dette må vi også kunne svare på følgende spørsmål:
 - Hva vil vi med Hokksund?
 - Ønsker vi virkelig vekst?
 - Hvilke typer mennesker ønsker vi å tiltrekke oss?
 - Hvor skal de nye innbyggerne bo?
 - Hva vil disse nye innbyggeren kreve?
 - Hva skal til for å få folk til å flytte hit?
 - Hvilken attraktivitet skal man legge til rette for?

spørsmål om hva som skjer i mellomtiden til byplanen er ferdig?
• Vi må nøye vurdere hvert enkelt prosjekt på bakgrunn av innspillene vi får underveis i prosessen.
• Vi vil være kritiske til disp.

Det ble stilt spørsmål om eventuelt nytt sykehus i kommunen.
•  Ingen avklaring i vente den nærmeste tiden.

Innbyggervekst og boliger:
• Vi må se Hokksund i et større bilde.
•  Hvor ønsker vi vekst?
• For å få folk til å flytte til Hokksund må vi ha gode skoler, bra idretts- og kulturtilbud.
 Spesielt hvis vi ønsker å trekke til oss yrkesaktive barnefamilier er det viktig at kan tilby dette. 
• Skal vi oppnå mangfold blant innbyggerne må vi ha et blandet tilbud av boliger bestående
 av forskjellige rekkehus, villaer og leiligheter.
•  Noen utbyggere tror ikke at barnefamilier ønsker å bo i bykjernen og satser derfor på
 større boligområder utenfor bykjernen. Andre har tro på kortreiste innbyggere som bruker byen.
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Hva skal en byplan inneholde?
Hokksunds Identitet:
• Vi er ikke en storby, men en landsby.
• Vi bør dyrke det vi er gode på ikke strebe etter å bli en by som Drammen.

Ting vi er stolte av i Hokksund:
• Hokksund har sjel
• Alle kjenner alle
• Elva spiller en stor rolle
• Laksebyen
• En intim by med variert bebyggelse

Boliger:
• Skeptiske til Buskerudbyen og boliger i nærheten av knutepunktene, ikke alle ønsker det.
• Ønsker leiligheter mer i utkanten av byen.
• Vi bør ta en befaringstur til Mjøndalen og se på skrekkeksemplet der, slik vil vi ikke bo.
• Ønsker ikke bare høyhus, men en mer variert bebyggelse.

Vei/samferdsel:
• Mange spørsmål om hva som skjer med jernbanetomten i fremtiden.
• Skeptisk til de tre mektige aktører som Jernbaneverket, NSB og Rom Eiendom.
• Det stilles spørsmål om de har samme interesser for området og hvordan de samarbeider?
• Veien fra jernbanen mot kirken bør løses på en mer trafikksikker måte.

Handel/næring:
• Eldrerådet har innsett at kjøpesentrene har kommet for å bli da de både dekker
 et handlebehov og et sosialt behov.
• Det er ønsker spesialforretninger (ikke kjedebutikker) i sentrum.
• Parkeringsplassene bør tydeliggjøring.
• Ønsker flere spisesteder for eldre. Som for eksempel Hermansenteret.

Møteplasser/rekreasjon:
• Synes det er synd at branntomta brukes som parkeringsplass i dag.
• Skulle heller ønsket at den ble opparbeidet som en grønn lunge/park.
• Elva er veldig viktig når det gjelder trivsel og rekreasjon.
• Et sterkt ønske om å åpne opp mot elva slik at den blir tilgjengelig for alle.
• Tilrettelegge og opparbeide turstier langs elva.
 De foreslås å inngå et samarbeid med Nedre Eiker om turstiene langs elva.
• Ønsker muligheter å krysse elva ved Hellefoss.

Gamle Ungdomskolen:
• Forslag om nytt bad for både små og store. Noe ala Furumoen (en oase i hverdagen).
• Svømmehallen på Rådhuset har gått ut på dato. Foreslår en ny svømmehall på ungdomskoletomta.

eldrerådet 3. mai 2013
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Hva skal en byplan inneholde?
Hokksunds identitet:
• Ønsker å bevare det sjarmerende landlige Hokksund ved å videreutvikle landsbyen.
• Ønske om å bevare gamle Hokksund “Sørlands-perle”.

sentrum:
• Vil ikke ha høyhus i sentrum.
• Rådhuset bør være det høyeste bygget i byen og fungere som et signalbygg for byen.
• Ønske om å ruste opp og forskjønne inngangspartiet til Rådhuset da det er lite tiltalende.

Innbyggermedvirkning:
• Spesielt positivt har det vært at ungdommen selv har kunnet vært med på å bestemme hvordan
 den nye ungdomskolen skulle bli. Gir et positivt eierskap til den nye flotte skolen sin.

Boliger:
• Viktig med god uteplass, gode solforhold og utsikt.
• Ønsker ikke høyhus som nabo, men kan selv bo i toppen av et høyhus for å få gode solforhold og utsikt.

Gamle Ungdomskolen:
• Den nye og den gamle ungdomskolen bør dra nytte av hverandres innhold/funksjoner.
 - Hva kan leve sammen og samspille med den nye ungdomskolen her?
• Tanken om et helsetun ble luftet, veldig positive tilbakemeldinger.
• Det er ønske om et stort rom med god plass for aktiviteter til utviklingshemmede
 da disse ofte ikke er med på andre organiserte aktiviteter.
• Byen trenger en “storstue”, et arbeidslivssenter.
 - I dag ligger alle disse funksjonene spredt rundt om kring.
• Forslag om nytt bibliotek på den gamle ungdomskolen.
 Det gamle biblioteket på Rådhuset har gått ut på dato og er bare greit nok.
 Det er ønske om et større bibiliotek med flere avdelinger. 
• Med bakgrunn i at Øvre Eiker har en av de første skolene i Norge ble foreslått
 å sette i stand den eldste delen av skolen til et museum.

Møteplasser/lekeplasser/parker:
• Ønske om bedre grønne lunger i byen.
 Rådhusparken er uhyggelig å oppholde seg i.
 Parken er ustelt, skyggefull, dårlig underlag og lite å aktivere seg med der.
• Savner en lekeplass til småbarn i sentrum med sittebenker til slitne besteforeldre.
 Forslag om å buke branntomta til dette.

Infrastruktur, trafikk og kollektivtransport:
• Vi må regne med flere pendlere i fremtiden og må derfor ta høyde for dette i videre planlegging.
• Byens parkeringsbestemmelser bør ryddes opp i,
 spesielt med tanke på arbeidstakere som står og opptar viktige parkeringsplasser en hel dag.
• Da branntomta binder sammen gatene på begge sider bør dette tydeliggjøres og markeres.

Hokksund Vest:
• Ønsker å fjerne bussgarasjene.
• Lite fornøyd med arealene på den andre siden av jernbanen.
• Ønsker at disse skal rustes opp på en god måte.
• Tomten mot gravlunden ønskes sikret mot skred.
• Kirkeveien bør stenges pga. trafikksikkerhet.

rådet for funksjonshemmede 30. mai 2013
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Idédugnad HO-ledergruppe
Helsenæring og byutvikling i helse og omsorgsperspektiv
Hvilke sterke sider har dagens Ho-tjenester?
- Sterk på faglig kompetanse
- Fremtidsrettet tenkning iht. samhandlingsreformen
- Sentrale føringer settes ut i praksis
- Bruker forskningsbasert kunnskap for å møte utfordringer som kommer – eks. psykisk helse
- Gode på raske endringer – endringskompetanse
- Mange frivillige som hever kvaliteten på tjenestetilbudet
- Mot til å ta opp vanskelige tema - arbeid mot overvektige barn
- Gode på å samarbeide på tvers –tverrfaglig, tverretatlig, interkommunalt
- På vei til gode internkontrollrutiner
- Det er en styrke at helse og omsorg har blitt slått sammen. Det gir et tettere samarbeid 
 formelt og uformelt
- Muligheter til å tenke fremover og visjoner uttrykt i AGP (Arbeidsgiverpolitikken)
- Tydeligere linjer – plasserer ansvar, kjennetegn
- Mange gode tjenester til barn og unge.

Hvilke svake sider har dagens Ho-tjenester?
- HO innebefatter ikke alle helsetjenestene i kommunen
- Tjenestene er ikke kjent for innbyggerne
- Tjenestene er ikke samlet under ett tak
- Mangler god info ut til innbyggere
- Mye gammel info ligger ute på offentlig kontorer osv.
- Mangler gode nettsider med oppdatert informasjon
- NAV-reformen virker mot sin hensikt (mistet sosial-tjenesten)
- Rekrutteringsutfordringer
- Mangler tilpasset boliger for psykisk syke/barn/unge/psykisk utviklingshemmede/rusavhengige,
 med bemanning hele døgnet.
- Mangler tilrettelagte arbeidsplasser – kan næringslivet hjelpe med det?
- Svake på langsiktig planlegging – bolig – politiske saker
- Står under press når det gjelder behov og økonomi

Helsenæring 10. september 2013
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Hvilke trusler står framtidens Ho-tjenester overfor?
- Det skjer innflytting av nye brukere fra nabokommuner.
- Manglende strategisk tenking hos oss! (+ manglende planlegging)
- Stor usikkerhet i forhold til framtidens økonomiske rammer!
- Statlig kontroll hindrer oss i å ta i bruk velferdsteknologiske løsninger, som en del av tjenestene.
- Demografiske utviklingstrekk:
 o Flere eldre brukere
 o Flere demente brukere
 o Flere psykisk syke brukere
- Framtidens brukere forventer mer av oss – større krav.
- Redusert rekruttering av frivillige
- Mangelfullt samarbeid mellom kommunene i regionen.
- Rekruttering av fagpersonell – vil vi klare å skaffe nok folk med riktig kompetanse?
- Et dårlig omdømme for Øvre Eiker og Hokksund kan ødelegge – bl.a. når det gjelder rekruttering.
- Et dårlig tilrettelagt botilbud for innbyggere som er vanskeligstilte i boligmarkedet.
- Manglende planlegging av egen alderdom – folk som velger å bo i en dårlig tilrettelagt bolig trenger
   flere tjenester på et tidligere stadium!
- For få unge som velge HO-yrker.

Hvilke muligheter står framtidens Ho-tjenester overfor?
- Velferdsteknologi (brukerne blir mer selvstendige, og trenger færre tjenester)
- Boliger i umiddelbar nærhet av butikk, bank, apotek, lege, etc. 
- Etablering av seniorboliger
- Folk planlegger egen alderdom
- Sykehuset hit
- Boliger som er tilpasset barns behov
- Frivillige kan løse noen av våre oppgaver – men vi må bli flinkere til å ta i mot de frivillige,
 så de føler seg verdsatt.
- Positivt omdømme
- Verdige lokaler! (Positive erfaringer med flytting av  rus/psykiatri-tjenestene til rådhuset)
- Utemiljøet – trygt og enkelt å bevege seg for innbyggere og brukere – universell utforming.
- Belysning
- Færre fortauskanter
- Trafikk-frie soner
- Gang/sykkelveier
- Leikeplass i by
- Enkel adkomst til rekreasjonsområder
- Møteplasser

Helsenæring og byutvikling i helse og omsorgsperspektiv
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plenum

- Hvilken rolle skal bysentrum ha i framtidens Ho-tjenester? 
- Hvordan legge til rette for økt samarbeid med privat sektor om
 framtidens Ho-tjenester – slik nasjonale føringer legger opp til?

oppsummerte innspill:
- Framtidens botilbud er en nøkkel for å sikre at flere kan beholde sin selvstendighet, og oppleve et redusert 
 behov for offentlige og private helse- og omsorgstjenester. Her må offentlige og private aktører spille på lag.
- Samlokalisering av tjenester er en nøkkel for å styrke fagmiljøene, øke samhandlingsmulighetene og gjøre det 
 enklere for publikum. Her må offentlige aktører spille på lag – og invitere private aktører, der det er naturlig.
- Utforming av fellesarealer/utearealer/byrommet er en nøkkel for å sikre aktivitet, bevegelse og sosialt
 samvær for alle. Her må kommunen legge premissene i byplanen og andre planprosesser.
 Sentrum må være et trygt, effektivt og sosialt alternativ.
- Hvilke tjenester skal kommunen og det offentlige tilby – og hvilke skal tilbys av private?
 Privatisering versus samarbeid med private tjenesteytere.

For øvrig følgende innspill:
- Vi trenger flere tilrettelagte arbeidsplasser slik at flere kan være i jobb– utfordring til næringslivet!
- Vi er ikke flinke nok til å bruke fysioterapeut-ressursene vi har (20 % ressurs for de med kommunal avtale)
 til å ta tak i uløste oppgaver – bl.a. økende nakke/ryggplager hos barn. 
- Barnevernet – har etablert samarbeid med private helsetjenester, bl.a. tannhelsetjenesten.
- Rådet for funksjonshemmede og Rådet for eldre bør kobles på byplanprosessen!
- Byplanen – må legge vekt på universell utforming!
- HO-tjenesten ønsker seg bredbåndutbygging i hele ØE – ta kan vi ta i bruk velferdsteknologi,
 og betjene folk der de bor.
- Handelsstanden – kan de låne ut klær for prøving – og tilby hjelp ved varelevering til innbyggere
 med nedsatt mobilitet?
- Internettbutikk-løsninger – gjør det enklere å handle for innbyggere med nedsatt mobilitet.
- Det er behov for fot-terapeuter som kan komme på hjemmebesøk.

Helsenæring og byutvikling i helse og omsorgsperspektiv
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Temamøter høsten 2013

Temamøter høsten 2013

Erfaringene er imidlertid gjennomgående gode, 
og vi opplevde et stort engasjement rundt mange 
temaer. Likevel er det ikke til å unngå at debattene 
lett blir preget av aktuelle situasjonen, eksempelvis 
høydediskusjonen og parkeringsproblematikken.
Vi opplevde likevel en vriding mot at temaer som

særpreg, parkområder, leikemuligheter og et
mer variert service- og handelstilbud fikk mer
oppmerksomhet enn tidligere. Et sentrum som lever 
en større del av døgnet og uka, spesielt når det 
gjelder mat og servering, er noe som mange trekker 
fram som viktig for et levende og attraktivt sentrum.

For å systematisere innspillene, valgte vi å arrangere egne temamøter 
med begrenset fokus enten når det gjaldt tema eller gruppe innbyggere. 
noen av møte var annonserte og åpne, andre med invitasjon. annonserte 
møter hadde varierende fremmøte, alt fra 15-70 personer. Ved en såpass 
langvarig “åpningstid” er det krevende å holde trøkket oppe. en viss
“slitasje” på innbyggerne må påregnes, og alle temaene treffer nødven-
digvis ikke like bra.
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Velkommen til vår første temakveld.

Vi ber alle engasjerte om å si sin mening om byens framtid!

Tre minutters innlegg om maksimalt tre temaer. 

Debatt rundt innspillene, kaffe og kaker.

Tid: Torsdag 19. september kl. 18:00

Sted: Byplankontoret på Handletorget

Hokksund byplankontor

!!!

Temakveld på byplankontoret:

“Speakers’ corner”!   

Temamøte: Speakers Corner
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Margit skretteberg, Hokksund Byutvalg

Byen vår er for alle
Ønsker en by for både for gammel og ung, og for de med mye og mindre penger.
Ønsker møteplasser hvor vi kan se hverandre, og som tiltrekker seg et stort spenn av aldersgrupper, 
hvor man kan møtes sommer som vinter.

Bevar småbyfølelsen
Bygg varsomt, fortett varsomt!
Sterkt ønske om å ta vare på det som gir byen historie og identitet!
Spesielt «Stasbygg» som gamle meieriet, gamle banken og stasjonen bør bevares.
Den åpne følelsen i Stasjonsgata (handlegata) med sitt «avenysærpreg» er også viktig å bevare.

Utvikling
Når det skal bygges boliger ønskes forskjellige bolig for alle typer mennesker.
Det bør også tenkes nøye igjennom hvor høyt vi skal bygge i fremtiden.

• Hvor høyt skal vi bygge?
 Ref: En uformell undersøkelse under Hokksunddagene:
 Maks 4 etg: 60%
 Maks 5 etg: 20 %
 6 etg. Pluss: 20 %
• Hvis det er billigere å bygge i høydene – er det billigere å bo i høyere hus også?
 Noen må snart si noe om dette!!!
• Hva er mest attraktivt for investorer?
• Hvordan få fart på handelsstand?

Temamøte: Speakers Corner

Illustrasjonsbilde fra magasinet STAD.

speakers Corner
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per-erik nygård

Føler seg provosert når kommunen vil omgå sine vedtatte reguleringsplaner for
å starte et byggeprosjekt som ingen ønsker bortsett fra utbyggeren selv.

Han stiller spørsmålene:
• Kommune og politikere skal vel lytte til innbyggernes ønsker,
 ikke gå de store utbyggernes ærend?
• Hvorfor vil planavdelingen gå imot det de først ønsker?
• Hvorfor forandre reglene før den nye planen er vedtatt?
• Hva er fordelen for vanlige innbyggere at det blir fortettet i høyden?
• At utbyggingsprosjektene blir mer lønnsomme er greit for utbygger, men hvem andre?
• Hvorfor skal vi ha en 100% utnyttelse av sentrum?
• Hvor er det planlagt grøntarealer i sentrum?
• Blir det plass til små grøntarealer rundt husene?
• Hvorfor skal vi da lage betongørken av sentrum?
 Når undersøkelser viser at flertallet av barnefamilier vil bo
 i småhusbebyggelse med grønne friområder og liten trafikk.

Fortetting
Han sier ja til fortetting men det må være på innbyggernes ønsker og med hensyn til eksisterende
bebyggelse. Byggetrender kommer og går. Det som er trenden i dag er ikke det samme om noen år.
Planleggerne må se helheten. Det som blir bygd i dag blir stående i mange år. Politikere virker til å
godta alt som blir foreslått av de store utbyggerne.

Medvirkning
Tilslutt oppfordrer han alle til å bry seg om hvordan Hokksund skal bli i framtida.
Folk i Hokksund må komme på banen. Kom med innspill NÅ.
Det er for sent å gå rundt å klage når vedtaket er gjort.

Temamøte: Speakers Corner

arne sanden

Grøntarealer og lekemuligheter
Det finnes gode lekemuligheter på campingplassen og Skriverparken som ikke utnyttes. 

Gatebelysning
I dag mørke gater.
Ønsker seg bedre gatebelysning.

Tungtransport
Belastende tungtransport i Stasjonsgata.
Kan de kjøre en annen vei om Loesmoen?

elva
Fler bruer over elva vil være med på å aktivisere turmulighetene.



29

Torunn aarkvisla, Handelsstandsforeningen

parkering
Tilgjengelighet er viktig for kundene.
Folk vil hest parkere rett utenfor døra.
Arbeidsplassparkering opptar mye av sentrums parkeringsplasser i arbeidstiden.
Et eksempel er branntomta som er full 08.00-16.00, fra 16.00 står den tom.
Stiller spørsmål om hvis branntomta bebygges, hvor kommer tivoliet da?

Boliger
Viktig at vi bygger for fremtiden
Byen for alle med forskjellige boliger (leiligheter og rekkehus) til de forskjellige innbyggerne.
Ønsker boliger til barnefamilier med tilgang til grøntanlegg.
Ønsker også å bygge boliger for unge nyetablerte.

Mangfold
Ønsker bransjemangfold.
Samarbeid mellom de forskjellige aktørene er positivt.
Viktig at gårdeiere, kommunen og handelsstanden er på samme lag.

Gudrun styve Varlo

Jernbaneundergang
Byen er begrenset av jernbanen og elva, derfor er det viktig å åpne den nye jernbane undergangen 
snarest slikt at man får koblet de to bydelene sammen.

Trafikknutepunkt
Hvis Hokksund jernbanestasjon skal bli det trafikknutepunktet som slik Buskerudbyen snakker om 
må den offentlige transporten samordnes, timeekspressen bør kjøre innom stasjonen. Stasjonsområ-
det bør rustes opp, ønske om et offentlig toalett på området.

Bevare småbyen
Ønsker å bevare Hokksund som småby.
Hokksund må ikke bli en forstad til Drammen på samme måte som Mjøndalen.

samlingsted for eldre
Ønsker seg et samlingssted for eldre som f.eks. Hermansenteret i Mjøndalen.
Hva med å ta i bruk kantina på rådhuset?

Temamøte: Speakers Corner
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Temamøte: Speakers Corner

Mikkjel Thon

Ungdomskoletomta
Ønsker seg en spennende regulering av den gamle ungdomskoletomta.
Det er en inneklemt tomt som ikke er egnet til forretning.
Foreslår boliger med en utvidet sokkel under boligene.
Sokkel kan inneholde parkeringskjeller (avlastende arealet for byen).
Sokkelen skal også inneholde en samling av nyttige tjenester som
bibliotek, filmvisningssted, eldresenter, salg av kortreist mat (bla. laks fra Hellefoss), sykkelsalg, div kontorer, 
fri rettshjelp….

elva
Elva er nerva for Hokksund!
Det har lenge vært et ønske om en bru over fra Loesmoen til campingen.
Han stiller spørsmål om midlene som ble avsatt til dette formålet i 2011?
Kan disse snart frigis?

Helårspaviljong
Forslag om en helårspaviljong v/bruhjørnet.
Kan bli et fint samlingssted med utsyn mot elva, byen og campingen.

stasjonsgata
Bevare Handelsgata/Stasjonsgata.
Kan gata reguleres fra branntomta til stasjonen med enveiskjøring og skråparkering?
Forslag om tak over Stasjonsgata, butikker vil da fungere slik de gjør på et handlesenter.

Jernbaneundergangen
Kommunen må ikke la seg styre av Jernbaneverket.
Undergangen bør komme på plass snarest, slik at vi får tilgang til den andre siden av byen.

Ved elvebredden: Mikkjel Thon vil knytte elva til sentrum med en 
paviljong av glass.

en utsikt: Et nydelig utsiktpunkt i by´n. Men fungerer som
parkeringsplass.
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Jan sandberg

Utvikling og fortetting av byen
Dagens trend er å fortette ved å bygge i høyden. Mener denne trenden er fremdrevet av utbyggere
og politikere. (Utbyggere hensikt er å tjene penger, politikere hensikt er å spare penger.)

Han ønsker seg mangfold i sentrum, ikke slik som Mjøndalen som er for de velstående eldre.
Ønsker å bygge slik som barnefamilier ønsker å bo. En by for alle.
Han refererer til Berlin som er en stor tett by, en mangfoldig by som har en plass til alle typer mennesker. 

Nybygg ønskes velkommen, men må ikke gå utover nabolaget.
Vi som bor i Hokksund er glad i byen vår.
Det er alltid godt å komme hjem til Hokksund etter man har vært ute og reist.

svein lien

støy fra jernbanen
Bor i Elveparken, er plaget av støy fra jernbanen, spesielt høy tuting fra toget. 

sentrum
Stiller spørsmål om byggehøyder og utnyttelse i sentrum.
Barn som ikke bor i Elveparken er ofte på besøk på områdets lekeplass.
Han synes det er hyggelig men lurer på om det ikke plass til slik i sentrum også?

Turmuligheter
Ønsker en sti langs elva og en bru med mulighet til å komme ut på øya (Øra).
Flere bruer over elva vil aktivisere turmulighetene
Stien langs elva bør opparbeides, fine turmuligheter.

Usikrede planovergang
Han ønsker at den usikrede planovergang stenges før det skjer alvorlige ulykker der.
Foreslår å fortsette stien under jernbanen langs elva.

Temamøte: Speakers Corner
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De nye utbyggerne og representanter for kommunen

vil fortelle om utbyggingen av Harakollen!

Tid: Torsdag 26. september kl. 18:00

Sted: Byplankontoret på Handletorget

Velkommen!

Hokksund byplankontor

Temakveld på byplankontoret:

Hva skjer i

Harakollen

Temamøte: Harakollen 1
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når det gjelder boligutvikling i Hokksund settes nå fokus på Harakollen. 
De nye eiere med lokal tilknytning kjøpte opp området i 2013. ola Kvale 
fra Harakollen Boligutvikling as ledet møtet og informerte om følgende 
temaer: 

Hva skjer?
Planen for området ble godkjent i 2005. Etter en lang forutgående prosess har de som utviklere kommet inn 
“på oppløpssida”. Men de vil ikke si “nå begynner vi å bygge” før det står en gravemaskin på tomta.
De jobber fremdeles med å kartlegge utfordringer.

Hvem er de?
De er tre stykker som skal gjennomføre dette som ny utvikler og nytt selskap:
- Tor Ivar Lundteigen; Har jobbet som eiendomsutvikler.
- Per Hobbelstad; Har fartstid innen infrastruktur, og er i dialog med entreprenør om hvem
 som skal gjøre det tekniske.
- Ola Kvale; Er utdannet bygningsingeniør.

Hva vil de?
De ønsker å ivareta de som var innom tidligere i størst mulig grad, men noen vil tape
De prøver å ta hensyn til så mange som mulig. De er en lokal bedrift som ønsker å benytte lokale krefter,
og bruker f.eks. Sparebanken Øst. De fikk denne sjansen fordi de kjenner og liker området, og vil ivareta dets 
kvaliteter. Kvale sier han har en personlig interesse siden han også har tenkt til å bo der. Når de har kjenn-
skap til flere aspekter ved området sitter de med flere “hatter”.

Hva har skjedd?
Harakollen Boligutvikling AS kom inn i bildet etter jul, og fikk en endelig avtale i juni.
De takker kommunen for omfattende kompetanseoverføring om Harakollen, som har gjort at ting har gått
raskt. Den prosjekterende biten, gjort av SWECO, var til dels på plass, og STI har arbeidet med det tekniske.
Endringer er:
- Utfartsparkering: Flyttes lengre bort.
- Tømmerbelte: Flyttes lengre bort og skal ikke oppta utfartsparkeringens område.
- Høydebasseng: Det blir to i stedet for ett, siden de da blir mindre. De blir også noe skutt inn i terrenget. 
 Den tidligere prosjekterte løsningen hadde vanskelig driftsvei.
- Annen infrastruktur: Når det gjelder overvann ser de mer på frie flomveier enn det er gjort i tidligere
 planer. Nye værdata med opplysninger om ekstremvær påvirker derfor planen, selv om man ikke kan
 dimensjonere for de mest ekstreme forhold. I planen skal hver eiendom fordrøye vann på egen tomt.

Temamøte: Harakollen 1

Harakollen 1
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prosjektets faser:
Byggingen er definert i en fase 1 og fase 2.
Fase 1 er området vest for bekken, og det er her de starter nå. De har et mål om å komme i gang med 
gravingen 1. november. Først opparbeides veien, deretter skal høydebasseng bygges. Det er prosjektert fra 
rundkjøringa og opp, og rammesøknaden ble sendt i dag (26.sept).

entreprenør
De er i dialog med entreprenører som både de har tiltro til og kommunen har gode erfaringer med.
De er i dialog med Isaksen, den største aktøren i området. Om de velges går det unna når det settes i gang, 
for de er en profesjonell aktør med stor maskinpark. Men de er også i dialog med to mindre entreprenører.

salg av tomter
De har startet salget av de 27 tomtene. 18 tomter var tinget bort i første runde, og vel 15 har valgt å gå
videre med disse med et nytt tilbud etter dagens priser, mens noen andre også har kommet inn. Det er
en interesseliste på 6-7 stykker, og 3-4 ledige tomter. Når mandagen kommer antas det at det ikke er
noen tomter igjen. Det er ingen hemmelighet at de som har skrevet kontrakt har innfrielse på første
betaling 3. kvartal 2014.

regulering
De resterende tomtene krever detaljregulering. Harakollen Boligutvikling ser et stort behov for å regulere
ett felt til som eneboliger. Det er ønsket mindre friområder rundt tomtene for å få en tettere utnyttelse.
Det er snakk om 350 boenheter i Harakollen, og selskapet har ikke sett på en hardere utbygging.
Når det gjelder barnehagetomta er selskapet i dialog med kommunen om behov.

B0: Etter innspill fra kommunen ser de på muligheten for et lavpristilbud for nyetablerere her.
B4, 5 og 6: Eneboliger og tomannsboliger. Selskapet har sett på liknende prosjekter som Knivåsen i Drammen 
og Gressåsen i Kongsberg. De prøver å styre dette til å bli et homogent felt, der boligene kan ha en utleielei-
lighet (utleiedel på maks 50m2). Eneboligfeltene har ganske gode priser, på 1,25 til nesten 3 millioner for en 
tomt. Størrelsen er i snitt 1000m2 per tomt. Her er det tenkt mer konsentrert bebyggelse, med for eksempel 
kjedede eneboliger. Området ligger rett ved 12 mål med grøntareal.

På spørsmål om når disse tomtene kommer for salg er svaret at de må se hva etterspørselen er.
Men området har gode solforhold og bra beliggenhet. Ola Kvale vil i denne sammenheng stjele et
sitat om “Nær marka, men i byen”.

Utbygger er genuint opptatt av å beholde områder for dyrking og til turområder.
Tømmerdriftsveier kan opparbeides så de er skitraseer vinterstid. 

Anders Stenshorne:
Fokus på Ormåsen har gjort at østsiden har kommet litt i bakevja.

Kommentar fra tilhører:
Han synes det er moro at det er lokale gutter som bygger ut, og mener det er kjempeviktig. Han har ventet 
på dette, og mange trodde det ikke ble noen utbygging.
Han påpeker to forhold; det ene er skolesituasjonen, det andre er førstgangsetablerere.
Det sistnevnte får de pluss i margen for å jobbe med.
Når det gjelder turområder mener han kommunen bør utvikle det barnevennlige platået med stisystem nær 
Knivedalen, som er et fint område med 4 vann på samme plan.

Temamøte: Harakollen 1
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Anders Stenshorne:
De ser på hvor stor barneskolen skal bli, men dette må politikerne bedømme. Når det gjelder turveier kom 
boligfeltet på Ormåsen før slikt ble utbygd, og det samme kan nok skje her – slik at man binder sammen løy-
per. De skal i gang med detaljplanlegging, og områder nærmest krysset tenkes tettere, så man kan etablere 
seg uten bil. I Ormåsen er det nesten nødvendig med to.

Spørsmål fra tilhører:
Hvor bratt blir veien?

Ola Kvale:
Området strekker seg over omtrent 100 høydemeter og 1000 meter i lengde, så noen steder blir det 10% 
stigning.

Anders Stenshorne:
I planen er det en forutsetning at Eikerkroken skal stenges. Det blir godt å få passasje under veien og å få 
pendlerparkering. Han vil ikke si for mye da han ikke har sett alle tegningene, men de har en god dialog der 
de tidligere utbyggerne strevde.

Spørsmål fra tilhører:
Hva med Lauvtjernveien og ny adkomstvei?

Ola Kvale:
Veien blir heist litt opp for at den skal bli bedre å kjøre.

Spørsmål fra tilhører:
Det var tidligere snakk om tømmerkjøring – hva er frekvensen på dette i dag og i fremtiden?

Ola Kvale:
Han spøker først om at hvis det blir som i dag blir det ikke mye… Veien opp er en driftsveg der man kan få 
lastebil med henger som tar tømmeret som lagres.

Anders Stenshorne:
Det blir nok ingen årlig hogst. En bil tar kanskje 30-40 kubikkmeter, så det kan kjøres ut på få dager.
Planen er som nevnt at utfartsparkeringen økes og tømmervelting flyttes.

Ola Kvale:
Faren drifter mye av tømmervirksomheten, og de jobber systematisk med planen for best resultat for kom-
munen og boligene.

Spørsmål fra tilhører:
Hvordan blir salgsprosessen når det kommer nye felt?

Ola Kvale:
Hittil har det vært noe spesielt, siden det var en forutgående prosess og interesselister.
Det er tenkt fastpris og førstemann-til-mølla-prinsippet.

Temamøte: Harakollen 1
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Har du interesse for de neste boligfeltene, turmulighetene

eller områdets visuelle uttrykk fra avstand, ber Harakollen

Boligutvikling deg komme og si din mening. 

Tid: Torsdag 28. november kl. 18:00

Sted: Byplankontoret på Handletorget

Velkommen!

Hokksund byplankontor

Temakveld på byplankontoret:

Gi råd om videre utvikling av

Harakollen

Temamøte: Harakollen 2
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Temamøte: Harakollen 2

Ola Kvale ble inspirert av filmvisningen til Erling Okkenhaug om bruker-
medvirkning. Hans ønske er å få innspill så tidlig som mulig i prosessen. 
Med dette som bakgrunn inviterte Harakollen Boligutvikling alle som 
har et ønske om å bidra med sine innspill og tanker til videre utvikling
av Harakollen.  Dette gjelder de som ønsker å bo der, de som benytter 
det som turområde, de som engasjerer seg for byutvikling osv.

For å oppnå det beste resultatet er det viktig for Harakollen Boligutvikling å får tilbakemeldinger på hva folk 
ønsker, slik at de kan prøve å etterleve dette i best mulig grad. Harakollen Boligutvikling har mange ideer 
og tanker som de ønsker å vise, men først og fremst ønsker de å høre om de interessertes ideer, tanker og 
ønsker for Harakollen.

Ola la frem statusoppdatering om utbyggingen, og tok i mot spørsmål.
Han informerte om oppstart, tetthet, fremdrift, turmuligheter osv.
Deretter ble interessentene oppfordret til direkte kontakt med Ola, slik at han får opplysninger om akkurat 
deres ønsker. Det var ivrig diskusjoner mellom de ulike inviterte partene og tomtebesitterne seg imellom.
Det var også positive tilbakemeldinger på differensierte boligtyper, tomtestørrelser og
i ulike prisklasser.

Mange gleder seg til å følge med på Harakollens utvikling i fremtiden.

Harakollen 2
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Temamøte: Harakollen 2
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Temamøte: Harakollen 2
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Hvordan planlegge området mellom jernbanen

og kirkegården i forbindelse med byplanen? 

Vi inviterer alle til å komme med innspill.

Tid: Torsdag 3. oktober kl. 16.00 - 18:00

Sted: Byplankontoret på Handletorget

Velkommen!

Vi ønsker oss kreative ideer! 

Hvordan utvikle sentrum vest? 

Hokksund byplankontor

Følg oss på Facebook: Hokksund byplankontor

Temamøte: Hokksund sentrum vest
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Byplankontoret inviterte innbyggere for å komme med kreative innspill 
til utviklingen av Hokksund sentrum vest. Temamøtet ble innledet ved
at byplankontoret la frem stiv Kulings forstudie fra 2011. Vi gikk ikke i 
detalj slik at den ikke skulle begrense ideene som komme opp, forstudien 
fikk positiv tilbakemelding.

sammenheng til byen
Diskusjonen om sentrum vest sporet lett av til andre byplanproblemstillinger, da området er stort og tomt
og har alle muligheter. Utviklingen av Hokksund vest må ses i sammenheng med resten av byen.

Bebyggelse
Hva bør bygges her, hvor tett og hvor høyt?
Det var lett raskt å si at “her kan det bygges hva som helst, for det forstyrrer ingen”, men ved nærmere
ettertanke var det enighet om at dette ikke ville skape en god bydel. Det var et ønske om et boligtilbud
for en blandet befolkning, og et variert utrykk i høyde og utforming. Boliger til forskjellige innbyggere
i forskjellige prisklasser, spesielt for nyetablerte.

Temamøte: Hokksund sentrum vest

Hokksund sentrum vest
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Trafikk
- Kirkegata bør ikke stenges så all trafikk fra både sentrum vest og Frognes kommer i den belastede
 rundkjøringen. Her er knutepunktet for Eikertun – et sentralt og viktig område med mye trafikk,
 brannstasjon/legevakt, og Sundmoen.
 Uttalelse fra to beboere Haugveien som ser all trafikken daglig.
- Ønske om begrenset bilbruk på området, satse på sykkel og kollektivtransport.
- Hokksund er belemret med et par gjennomgangsårer med en rekke blindveier knyttet til.
 Flest mulig veier bør knyttes sammen og holdes åpne.
- Kommunikasjoner til, fra og gjennom området er avhengig av den planlagte nye undergangen.

næring
- Større bedrifter bør heller ligge på Sundmoen enn i sentrum vest.
- Den nye bydelen må ikke konkurrere med sentrum om hvor folk skal handle.
 Når det gjelder mindre butikker er Stasjonsgata allerede full av forsikring, eiendomsmeglere,
 banker og dameklær. 
- Hokksund sentrum vest må kunne tilby noe spesielt som trekker folk hit.
- Det er godt mulig det overhodet ikke må komme butikker i Hokksund sentrum vest.
- Det er ofte for stive priser på utleielokaler i nye bygg, ønske om gunstige leiepriser.

stasjonen og jernbanen
Mot øst avgrenses tomteområdet av jernbanen som er en barriere i bystrukturen.
Dette kan skape utfordringer for bebyggelsen med hensyn til støy og utsikt.

Temamøte: Hokksund sentrum vest

Utsikt mot jernbanen.
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parker, uterom og lekeplasser
- Det er nødvendig at man føler seg sikker i byen. Små oversiktlige parker er derfor bedre alternativer
 enn store områder som man ikke har oversikt over.
- Det må ikke være store tomme plasser som ikke kan aktiviseres. 
- I byer er det hyggelig å stadig ramle over en liten grønn park med en små caf  éer.
- Uteområderne må settes av før utbyggingen starter.
 Dette gjelder både grønne og grå møteplasser.
- Viser til eksempel “Smetten” ved Støperiveien er en stor og fin plass som godt kan være park.
- Det må sørges for at barnefamilier har gode lekeplasser.

parkering
- Det reageres på mangel på parkeringskjellere i byen.
 Derfor bør det legges tilrette for parkeringskjeller i sentrum vest.
- Det bør komme parkeringshus tett på adkomstene til stasjonen.
 
roM eiendom
De vil utarbeide et program med parametere som arealer til handel og boliger, som et begrenset antall 
arkitektkontorer blir valgt ut til å komme med forslag på.

Temamøte: Hokksund sentrum vest

Forholdet til Haug kirke og gravlunden må hensyntas ved utbygging av Hokksund sentrum vest.
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Hokksund byplankontor - Torsdag 17.oktober, kl.18:00

Hokksund byplankontor

- Hvordan kan lokalsamfunnet videreføre

 sine lokale stedskvaliteter?

- Hvordan kan folk flest delta

 i stedsutvikling?

- Hvordan fungerer lokaldemokratiet

 i utbyggingssaker?

Dokumentarfilmen “Sørlandsrefseren”.

Skal byutvikling respektere opprinnelige stedsmiljøer

og inkludere lokalbefolkningen i prosessene, eller

har politikere og utbyggere carte blanche med

arkitekter som våpendragere?

InnbyggermedvirkningTemakveld: Filmvisning og debattmøte om

Velkommen til filmvisning

med påfølgende debatt.

Tid: Torsdag 17. oktober, kl.18:00

Sted: Hokksund byplankontor

 Handletorget, Stasjonsgata 73

 3300 Hokksund

Arrangører filmvisningen:

Les mer om filmen Facebooksiden:

“Dokumentarfilmen Sørlandsrefseren”

eller www.winsentfilm.no

Mer informasjon: www.stedskraft.no

Følg oss på Facebooksiden:

“Hokksund byplankontor”

Del av den nasjonale turnèen

STEDSKRAFT 2013/2014

Filmen er støttet av:

Lars Elton (kultur-, kunst-, arkitekturkritiker): “ .....en storartet filmopplevelse som følger aktivist Erling Okkenhaugs 

kamp for Risør og andre lokalsamfunn. Filmen demonstrerer hvorfor lokaldemokratiet ikke fungerer.”

Temamøte: Innbyggermedvirkning
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skal folk bry seg når sentrale utbygginger vil påvirke stedets særpreg, eller er
dette kun et anliggende for utbyggere, politikere og byråkrater?  stedsaktivisten 
erling okkenhaug har i 25 år kjempet for at byutvikling skal respektere de
opprinnelige stedsmiljøene, inkludere lokalbefolkningen i prosessene, og ikke
overlate reguleringsplanen til utbyggerne og deres arkitekter. 

Den brysomme østlendingen Erling Okkenhaug gir seg ikke På Tørre Møkka (PTM-metoden) når han ser 
at Risørs særpreg blir truet av utbyggere som vil utvikle ensartede leilighetsblokker i en av de best bevarte 
trehusbyene i Europa. Selv om lokalbefolkningen fikk se og høre om planene på et eget møte er det ikke godt 
nok for Okkenhaug, da hele arkitektkonkurransen ble arrangert uten at de fikk være aktive i utviklingsproses-
sen. Derfor mener han at Risørs innbyggere er ført bak lyset av utbyggerne og enda mer alvorlig; av sine egne 
folkevalgte politikere. Riksantikvaren er også satt i sjakk matt av Fylkesmannens Kulturminneavdeling fordi 
de ikke hadde noen innsigelse til reguleringsplanen, som for øvrig ble ført i pennen av vinnerne av arkitekt-
konkurransen. Når så de samme arkitektene får sparken av utbyggerne øyner Okkenhaug nytt håp for et helt 
nytt prosjekt og reguleringsplan. Han får med seg noen lokale entusiaster og sammen setter de inn en lang-
spurt for noe som er i tråd med den variasjon i format, størrelse, stil og selvgrodde uttrykk som preger Risør. 

Men kan Okkenhaug og co overvinne store, mektige utbyggere? Den lille mann matcher dem i hvert fall på 
utholdenhet, pågangsmot, kreativitet og mediatekke. Om det holder helt inn i en av mange uendelig lange 
byutviklingsløp vil vise seg. SØRLANDSREFSEREN følger fem av disse årene med opp og nedturer for den 
brysomme østlendingen.

Temamøte: Innbyggermedvirkning

Innbyggermedvirkning
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Temamøte: Innbyggermedvirkning
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Temamøte: Innbyggermedvirkning

Sammendrag av paneldebatt, med hovedsakelig ordrett essens og utelatte deler vist (...):

erling okkenhaug sa de i Risør i for liten grad hadde bestemt: “Hva er Risør? Hva kan vi tolerere?”,
og mente: “Hvis man har en dårlig bestemmelse på hvem man er så er det veldig fort gjort å knefalle for 
investorer og arkitekter som kommer og foreslår noe. Da har vi ikke noe apparat å møte dem med (...)
Utfordringen for Hokksund er å si: I denne byen har vi noen “i hvert fall- regler”. De “i hvert fall- reglene”
skal være så strenge at ikke noen kan komme og finne på noe som bryter tvert (...) Det er ikke en diskusjon 
om hva som er gammeldags og nytt, klassisk og tradisjonelt mot moderne arkitektur, men mye mer om: 
Hvordan kan denne byen bli kompakt og variert nok? (...) Det er helt unødvendig å provosere det flotte
bysentrumet her med for høye bygg. Da gjelder det ikke bare høyder, men som i Oslo der det var en
liggende skyskraper; man må ha variert nok bebyggelse på gateplan. Dette skal bli en av de flotte landsbyene 
langs Drammens-/Storelva, og hvordan kan det bli det? Da må man ikke gjøre den feilen man gjør alle andre 
steder; å bygge ugjennomtenkte, svære kasser. Da er det kommunens oppgave å lage et sånt regelverk -
i reguleringen - at man unngår det. (...)”

På spørsmål om hvilke områder byplanen omfattet var Stenshornes svar Hokksund, Røren og Loesmoen: 
“Innenfor der skal vi prøve å løse utfordringene og ønskene vi har. Og så snakker vi etter hvert om en sen-
trumsplan, og da vil vi snevre oss inn.”

nils petter Hobbelstad ville ha utvikling, og ta vare på god kvalitet og egenart. Det viktige da var land-
skapet; ikke bare skauen, elva og jordene, men bygningslandskapet: “I Hokksund har vi et bygningslandskap 
med en egenart - hus, avstander, høydeforskjeller osv - som jeg mener det bør tas hensyn til i videre plan-
legging (...) Det er veldig viktig at kommunen ser det må komme bygg som harmonerer - ikke det at du skal 
bygge likt - men harmonerer og fungerer i den symbiosen det blir mellom forskjellige bygg. Det må vi prøve 
å få til, så vi ikke får sånt som vi har sett noen tilfeller av, som bryter fullstendig.” Han ønsket kommunene 

paneldebatt

ordstyrer anders stenshorne syntes det var bra at så mange ble igjen 
etter filmvisningen, lurte på hva Hokksund kunne lære av filmen
til pål Winsents, og presentere panelet: erling okkenhaug - filmens
hovedperson, Carl erik Utengen - arkitekt, ola Kvale - utbygger i
Harakollen Boligutvikling, og Gard Firing - politiker fra arbeiderpartiet. 
Han ba Erling reflektere rundt byens utfordringer og prosesser de måtte 
tenke på i videre arbeid.
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hadde noe innflytelse på utforming av “sjablong-bygg” - ensartede bensinstasjoner/varehus - så de ikke
ble sår i byen. Anders ytret at han hadde lovt å si at Erlings lydopptaker lå her for å dokumenterer turneen,
og Nils Petter sa kjapt “Da tar jeg tilbake alt jeg sa!” til latter i salen.

Gard Firing: “(...) Vi har veldig fokus på at Øvre Eiker er en “sammen med”-kommune, og det skal være
gjennomsyrende helt ut i tuppene. For noen som er opposisjonelle - for eksempel en utbygger - så kan 
“sammen med”-prinsippet føles vanskelig; at man ikke blir hørt. Men jeg håper at alle sammen kan komme 
nå med innspillene våre til byplanprosessen. (...) Jeg skal være, på en måte, megleren mellom utbyggers
ønsker, hva befolkningen ønsker, og hva jeg tror - for jeg vet ikke - og håper er det beste for utviklinga
av byen Hokksund og samfunnet rundt oss. Og så vil vi ha flest mulig på sidelinja som prøver å påvirke
oss politikere, da får vi inn så mange innspill, råd og veiledninger vi kan for å ta riktige avgjørelser.”

per- erik nygaard ville også ha en differensiert bygningsmasse: “(...) Når det blir lyst så still dere midt på 
torget her - her har vi hele spekteret .Så kan dere bestemme dere hvordan dere vil at det skal se ut; om det 
er den typen, den typen eller den typen - eller om det er en miks. (...).”

anders stenshorne: “Grei refleksjon fra en som bruker byen mye. Carl Erik, når du får et oppdrag, kan du si 
litt om: Hvordan er prosessen? (...) Hva slags motstand gir du utbyggeren?”

Carl erik Utengen: “(...) Vi har et oppdrag fra en som betaler oss for å gjøre en jobb. Det er en reell sak i det, 
som enhver annen handel som alle mennesker driver med. Vi prøver å gjøre det beste ut av det rammeverket 
vi har å jobbe innunder, og i den sammenheng er planverket - altså de bestemmelsene som ligger til grunn 
for et område som skal utvikles - Alfa og Omega. (...) Prosessen som ligger forut for den reguleringsplanen 
er uhyre viktig. Det er det som skjer i Hokksund nå, hvor dere etablerer dette byplankontoret hvor folk kan 

Temamøte: Innbyggermedvirkning

Debattpanelet:
Arkitekt: Carl Erik Utengen, Stedsaktivist: Erling Okkenhaug, Utbygger: Ola Kvale og Politiker (AP): Gard Firing
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komme innom med sine meninger. Og de blir i hvert fall sagt - at de blir hørt 100% er jo helt umulig, for det 
er veldig mange meninger - men man blir hørt. Så kommer man frem til det at man vedtar en plan, og da må 
den gjelde! (...)” Stenshorne spurte om han noen gang hadde sagt: “Dette vil jeg ikke være med på, her må du 
finne deg en annen arkitekt?”, noe han bekreftet.

erling okkenhaug tok opp igjen det å ha en solid bestemmelse om hvem man er med et eksempel fra 
Kragerø, hvor Niels Torp tegnet en fantastisk bydel som var “sånn litt Kragerø-aktig i størrelsen”. Ulykken var 
at reguleringsbestemmelsene var så uspesifikke at det bare høyder og volumer som var definert. Utbyggeren 
solgte prosjektet videre, og de som kjøpte “måka opp åtte blokker på rekka der hvor Niels Torp hadde tegnet 
en fin utvidelse. Ganske enkelt fordi det kunne de gjøre. Skal man bestemme dette som en fantastisk landsby 
ved Storelva, så må man faktisk ha ganske detaljerte beskrivelser på hva man kan tillate seg å gjøre.”

Margit skretteberg, leder i byutvalget: “ (...) Mange som bor i sentrum er redd for at det skal bli for tett og 
høyt og det vi snakker om, og vi er også veldig opptatt av at det skal bevares som en fin småby. (...) Det ble 
stilt spørsmål om det blir for mange gamle/godt voksne mennesker som har råd til å bo i sentrum. Men alle, 
også de gamle, er veldig opptatt av at det skal bo unge mennesker, og at vi skal ha alle aldre og grupper, i 
sentrum. Så lurer jeg litt på; du som gammel reklamemann, hva tenker du om utbyggere som markedsfører 
seg med samfunnsansvar, for det har vi stusset litt ved at de overhodet ikke gjør i Hokksund. Det blir bare 
snakk om “hvordan skal vi få bygge mest til best mulig pris?””

erling okkenhaug: “Det er noe som irriterer oss 
idealister veldig; det er at våre favør-ord blir brukt av 
spekulanter med motsatt fortegn. (...) Vi kan si,
for eksempel: “Harmoni, vi ønsker det skal være

harmoni bygninger imellom”, og så kan noen kolleger av deg finne på å si: “Vi skal ha harmoni gjennom 
kontrast”. Hva slags diskusjon skal man ha da? Man har ikke begreper - man har ikke språk. (...) Tilbake til den 
detaljerte beskrivelsen av hva Hokksund må være; det må være sånn at man ikke kan prate det bort. Og det 
med samfunnsansvar, det er bare et ord noen har tatt. (...) Det blir veldig mye diskusjon om form; Hva ser ålreit 
ut? Selvfølgelig så må man også diskutere innhold; Hva skal byen være? Det er klart at det jeg kaller monokul-
tur, hvor det er bare én type kjøpere, blir kjedelige steder. (...)” Erling snakket om Hokksund som vekststed 
med nærhet til Oslo og Drammen, og mente de trange stedene på Sørlandet ville bruke lang tid på det målet 
denne byen kunne nå fort, men at risikoen da var at trykket fra utbyggerne kunne bli for stort. Innhold og 
funksjon var viktig, og at det må foregå noe på gateplan for å få et levende sted.

Carl erik Utengen hadde innspill til dette: “Erling nevnte et sentralt punkt hvor han sier “Hokksund som et 
vekststed”, og det henger sammen med det som politikerne her i kommunen har hengt seg på; Buskerudbysa-
marbeidet, som gir visse forpliktelser om at man skal legge til rette for kollektivtransport. Her har man jern-
banen i umiddelbar nærhet (...) Da blir det et press på sentrum. Det må det nødvendigvis bli hvis man mener 
noe med samarbeidet - altså at folk skal bo nær kollektivknutepunkter - og det ligger det til rette for her i 
Hokksund. Og da må man tørre litt da! Da må man tørre litt i de sentrale sentrumsområdene. Som et svar på 
det med litt variert alder på beboerne så ligger det ganske godt til rette for at man ikke skal ha bare gamlinger 
her, det er ett kvartal så er det småhusbebyggelse mot Drammens-/Storelva - som er eneboligområde med 
eplehager og sånn - hvor det kan bo barnefamilier som er to minutters gange unna... (...)
Men skal man ha boligbebyggelse i sentrumsområder så er det noen krav, og det er absolutte krav; det er 
gode uteområder. (...)”

Temamøte: Innbyggermedvirkning

  “ Hva skal byen være? 
” 
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Stenshorne: “Ola, jeg husker at første gangen jeg møtte dere som utbyggere her så begynte du å snakke 
varmt om Harakollen, og så sa du noe om at du hadde lyst til at det skulle bli et ålreit resultat - noe du kunne 
stå for. (...) Hva tenkte dere når dere skulle sette avtrykket deres der oppe og måtte overta en plan som var 
utarbeidet allerede?”

ola Kvale: “(...) Det var veldig inspirerende å se den filmen her i forhold til det tidspunktet hvor vi er. Som 
utbygger er det veldig mye som skjer hele tida, og du er nødt til å handle ganske raskt (...) Ting er nødt til å 
skje i forhold til å ivareta den kapitalkostnaden som begynner å fly. Det er et viktig aspekt, og det er en ting 
som ligger i bunn. Men så skal en ikke la det styre prosessen (...) Vi er oppvokst i et miljø som er veldig åpent 
og fritt, og vi ønsker å gi andre som skal bygge i Harakollen den friheten og den frihetsfølelsen det er å bo i 
nærheten av marka, samtidig som du har den fordelen av å være i byen. (...) Jeg har lært en del av Nils Petter, 
som er veldig på det å ha overordna planer (...) Hvem skal komme med dem? Strengt tatt er det egentlig 
kommunen (...) Hva gjør man da når det er de som kommer med pengene som hyrer inn arkitekter for å lage 
disse planene og detaljplanene? Da må kommunen sette seg tilbake i førersetet og bruke mer tid på den 
overordna planen. (...) Det må være en hovedplan så det ikke blir sånn - som Okkenhaug påpeker og som er 
veldig riktig - at det kommer inn folk med penger og styrer sine planer ut i fra sin investering. For da får man 
det løpet, og så henger kanskje kommunen litt på hæla, og så sier de at “ja, da må vi godkjenne dette fordi 
folk presser på å kjøre videre”.”

anders stenshorne hadde tenkt på det Gard sa om at han likte å få innspill fra folk: “(...) Har du mye kontakt 
fra eksempelvis utbyggere eller noen lokale stedaktivister á la Erling som prøver å overbevise deg om at de 
ideene og tankene som kommunestyret eller dere i formannskapet skal stemple er feil - eller riktig?”

Gard Firing: “Ikke så ofte som vi ønsker. Og jeg snakker - det er jeg helt sikker på - på vegne av alle poli-
tikere her, at vi ønsker de innspillene. Vi blir gjerne kontaktet der en debatt blusser opp i aviser. Debattene 
kommer alltid for seint - da er mye i gang. Og så blir vi stort sett kontaktet av de som er i opposisjon til en 
plan (...) Det er da jobben vår å veie hva vi tror er representativt. Vi sitter litt på vektskåla. Det er derfor det er 
litt synd at engasjementet genereres når - veldig ofte - reguleringa er vedtatt og i ferd med å bli effektuert, 
og så ser man “oj, sånn ble det”, og så er løpet kjørt.”

Hanne, lokallandskapsarkitekt. (...) En setning jeg har sittet på telefonen og sagt til en god del berørte parter 
er; “Ja, du får se planen når vi har jobbet med den, og da kan du uttale deg konkret til innholdet”. Da er fø-
ringa mye lagt; altså når vi legger frem noe som planleggere så låser man tankegangen til folk snarere enn at 
man kanskje åpner opp for gode innspill. Jeg har lyst til å ta litt tak i det du sa, Ola, om overordna planer. For 
det er noe jeg også ser, hvordan kommunen og tettstedene egentlig ikke har klart å virkelig gjøre den job-
ben godt; legge de gode rammene på kommuneplannivå. Det er det utrolig viktige grunnlaget for nettopp 
å få styringa og kontrollen på den reguleringsplanprosessen som man da slipper enkeltaktører mer løs i. Det 
er en utfordring til dere som sitter i kommunene. Erling, du som er en sånn byplanaktivist, har du sett den 

Temamøte: Innbyggermedvirkning

  “ Fins den optimale reguleringsplanen? 
” 
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ideelle reguleringsplanen som gir ramme for den byplanen som skal komme ut av den - at du faktisk har en 
reguleringsplan som legger alle føringene? For den er ikke enkel, det skal jeg si fra mitt ståsted! (...) Det har 
vært nevnt at planprosesser i Norge, det er traurige greier, for det tar alt for lang tid. Og jeg må innrømme at 
som privatperson - selvfølgelig med min faglige bakgrunn, som da preger meg og det jeg mener - så bekym-
rer det meg, fordi når jeg ser hvordan lokaldemokratiet lett overkjøres av tyngre, eller mindre tunge, aktører 
i planprosessene - spesielt i en reguleringsplanprosess - så tror jeg ikke at et tøffere tempo vil gjøre det 
enklere for allmennbefolkningen å komme med innspill i tide.”

Gard Firing: “Hvis planprosessene skal gå raskere så krever det også raskere engasjement fra innbyggere for 
å kunne komme med sin mening. Det ser jeg på som en stor utfordring, for det å skape engasjement blant 
innbyggerne tar i utgangspunktet kanskje for lang tid, siden man kommer på hæla - så skal man kjøre pros-
essen raskere tror jeg ikke man blir engasjert noe fortere, så da kommer vi enda mer på hæla. Da må vi være 
flinke til å si ifra at “nå skjer det ting, nå må dere komme med innspill”.”

steinar eirik Fjærvoll: “Jeg representerer Velenes Fellesorganisasjon, en overbygning for velforeninger
og nærmiljøforeninger i Norge. Det ble etterlyst innspill og lokalt engasjement, og en sterk velbevegelse - 
sterke nærmiljøforeninger - er vel den grasrotaktiviteten som kan influere best på resultatet. Jeg er formann 
i Asker Velforbund, og vi har en samarbeidsavtale med Asker kommune som spesifiserer aktivitetene; hvor vi 
skal høres, hvor vi skal være med (...). Jeg vet jo at man har en del velforeninger i Øvre Eiker, og jeg vil bare 
anmode dem om å være aktive. (...)”

anders stenshorne påpekte at byutvalget var til stede, og tok opp en tidligere tråd: “Fins den optimale 
planen i din verden, Erling?”

erling okkenhaug: “Dessverre er det ikke et eneste eksempel i Norge å vise til, der man har laget en god 
by, siden Harald Hals på 20-tallet i Oslo. Og det eksisterer ikke byplaner i Norge, slik jeg ser det, med sånne 

Temamøte: Innbyggermedvirkning

Engasjerte innbyggere.
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typer kvaliteter, så hvis Hokksund fikk til det så vil man være først ute. (...) Slik at det er dessverre ikke noe ek-
sempel, men så har vi hatt noe som heter plansmier. Du kan si det er som dette kontoret, bare at man jobber 
kjempeintenst i en uke og har alle rundt bordet. Det er også et internasjonalt begrep som heter charrette, 
som gjøres veldig mange steder. Det spesielle med en plansmie i forhold til et sånt møte som dette - og for 
så vidt et kontor som dette - eller i forhold til høringer, folkemøter eller det man syns er demokrati, det er 
at i plansmiene så er det politikere som er med og vedtar; altså, det er en forpliktende politisk prosess den 
uka. (...) De skulle bygge et svært kjøpesenter i Nord-Trøndelag, på Fosen. Der var jeg og holdt et foredrag 
for historielaget om byutvikling. Så kom de tilbake, og da var det utbyggeren som bestilte plansmie. Hvorfor 
bestilte utbyggeren plansmie? Jo selvfølgelig, fordi da får utbyggeren en forutsigbar plan å holde seg til. Hvis 
man har bestemt seg for hvem man er, så vil jo ikke planprosessen ta lang tid (...)”

anders spurte om Erling hadde råd om Nils Petters bekymring for kjedebutikkene, og nevnte en observasjon 
fra kjøring i Norge: “I Lom har jeg registrert at Rimi-butikken - tror jeg - er lite grann annerledes enn den er 
vanligvis. Vi hadde et forsøk på Rema 1000, det var ikke så veldig heldig. Hvordan gjør vi det?” Fra salen: “Har 
ikke Rema egen arkitekt?”

erling okkenhaug: “Det verste som kan skje er at Rema ansetter Snøhetta til å lage butikkene sine rundt om 
i Norge. Da er du garantert å få den der brutale kontrasten som ikke har noe med stedet å gjøre. For de er 
sånne brand-selskaper som selvfølgelig skal ha sin identitet, akkurat som McDonalds. Men McDonalds har et 
ganske interessant eksempel - i hovedgata i Salzburg kjørte de ikke de der svære lysreklamene sine, der var 
det et smijernssystem med en liten gull McDonalds-M i det smijernet. Fordi Salzburg sa “vi kan ikke ha de 
jævla reklameskiltene deres her”. “Neineinei, det skal jo være midt i gata, så det skal jo være vakkert”. Så det 
går an.”

Hanne landskapsarkitekt: “(...) For Hokksund sin del så håper jeg at hele planutvalget sitter her i kveld, for det 
er utfordringa til politikerne; å klare å lytte til lokaldemokratiet når dere får sånne tunge aktører som puster 
dere veldig mye hardere i nakken. Som privatperson er det en klar oppfordring; husk lokaldemokratiet i den 
fasen dere tar avgjørelsene.”

Temamøte: Innbyggermedvirkning

McDonalds reklameskilt i Salzburg som er tilpasset de eksisterende omgivelsene.
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per Hobbelstad var for å definere hva man vil være først. Men han reagerte på at hver lille detalj må ut 
på høring i en planprosess: “(...) Jeg tror faktisk vi skal stole litt på utbyggerne vi får innenfor et område. I 
Hokksund har vi mange lokale utbyggere. Skal vi få en utvikling så må vi ha folk som er villige til å bruke 
noen penger og satse på det. Det er klart en tjener noen penger hvis det går bra, men det er ganske mye 
risiko i disse prosjektene. Vi kan sikkert diskutere om alt har blitt riktig og pent og alt det der, men - tross 
alt - for at vi skal få en utvikling så må vi legge forholdene til rette så de som vil investere tør å investere. Eller 
så dør vi, det er fakta. Jeg mener prosessen må gå fortere. Jeg tror vi må ha overordna rammer, og vi må vite 
hvem vi vil være, og så må vi gi litt frihet innenfor der. (...)”

Anders mente temaet traff siden publikum var tålmodige og lydhøre denne lange kvelden. Han syntes over 
70 stykker i lokalet var bra, og spurte om noen ville si noe før panelet rundet av. Per Erik Nygård hadde et 
innspill til den nye planen, slik han sa en var oppfordret til å komme med: “I dag sier planen at tomtene i 
sentrum kan utnyttes 100%. Det synes jeg skal forandres på, rett og slett fordi vi skal få litt mer plass rundt 
oss - at det skal bli muligheter til å få litt grøntområder i sentrum.”
Stenshorne: “Det var et tydelig innspill. Hva er det du, Gard, ser på som dine utfordringer, og hva er det du vil 
legge vekt på, når du får et byplanforslag?”

Gard Firing: “Jeg er vel så enkel at det er innbyggerinnspillene som veier tungt. Jeg vil få sagt med en gang; 
til neste år er det ti år siden vi startet ordningen med by- og grendeutvalg, der er det vel verdt å engasjere 
seg. Det er utvalg der uttalelsene blir lagt veldig vekt på i de områdene de blir bedt om uttalelser, og det er 
mange forskjellige saker. Gangen som går nå; vi tar og føler litt på de rundt oss gjennom prosessen vår, og 
så kommer Anders til slutt - når vi har gått mange runder - med forslag til en byplan for Hokksund. Da starter 
balubaen virkelig for oss! Det er da vi blander det jeg prøvde å innlede med - innspill, fornuft og følelser -
til en byplan. Jeg er helt åpen for hvordan vi skal føre byen Hokksund videre, så jeg er veldig spent på
prosessen fremover. (...) jeg er genuint opptatt av - og det har jeg en følelse av at mange av oss som sitter
og tar avgjørelser er - innspill og innbyggernes interesser. (...)” (...)

Temamøte: Innbyggermedvirkning

Stasjonsgata.

  “ Hva er riktig, pent, osv.......? 
”
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Temamøte: Innbyggermedvirkning

Carl erik Utengen: “Jeg sa vel egentlig mye av det jeg har lyst til å si i stad, men jeg syns det som politikerne 
i Øvre Eiker har bestemt seg for - å være en del av Buskerudbysamarbeidet - har en direkte konsekvens. Dere 
må legge til rette for det, eller så må dere si nei til å satse på kollektivtrafikk og at det er andre ting som 
gjelder. Hvis man skal gjøre noe med det så må man tørre, og man må våge - selv om man misliker det - å 
utvikle sentrum som et bysentrum, og da går det på utnyttelse. Det er nødvendig at folk skal kunne gå til jer-
nbanestasjonen. (...) Jeg opplever Hokksund som en positiv by å komme til. Det er en god del kvaliteter her; 
dere har to fantastisk flotte gater med trerekker og sånn som er viktige å ta vare på. Det gir volum og luft å 
bevege seg i, spesielt handlegata (...).”

Tom abrahamsen: “(...) Når jeg har sittet og hørt på hva som har blitt sagt her i dag handler det om å sky-
nde seg langsomt, og lokal medvirkning. Jeg synes dere i kommunen skal ta en liten tur på kammerset og 
revurdere den beslutningen om å endre en reguleringsplan for å slippe til noen få utbyggere - her er det et 
rotterace - på kort sikt. Start heller den tankegangen på nytt.”

ola Kvale: “(...) Vi som utbyggere - og relativt ferske utbyggere - ønsker å bruke det kontoret her som en 
møteplass for å diskutere hva dere i Øvre Eiker ønsker dere av bokvaliteter i feltet. Vårt motto til nå er at vi 
ønsker å ha et felt for alle, og feltet er stort nok til det - det er forskjellige arealer som kan innfri alles for-
ventninger (...) Hvis Anders lar oss bruke lokalene kan vi samle de som er interessert i å komme med noen 
meninger og innspill til videre planprosesser. Da må man komme med innspill, og så må planen bli vedtatt, 
og så kjører vi derfra - for da er strek satt. Mitt siste innspill til dere er å få spredd det mandatet som en reg-
uleringsbestemmelse har; det er en juridisk bindende plan. (...).”

anders stenshorne sa det var godt å se folk utenifra Hokksund denne kvelden, og at han savnet innspill fra 
dem om hvilke tjenester og opplevelser de etterspør i byen (...)
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Temamøte: Innbyggermedvirkning

erlig okkenhaug: “Dette her har vært veldig fint. Det er klart at store ord og fett flesk blir det alltid - syre-
testen er hvordan dette blir. Det er alltid ålreit å være ålreit i sånne møter, og så er verden annerledes. Det 
mest skremmende er jo at man har så respekt for utbyggernes økonomiforventninger - deres profittfor-
ventninger, det er det de driver med. Det er derfor vi har politikk, det er derfor vi har samfunn; fordi vi har 
et fellesskap, og vi har noen interessenter som går inn i fellesskapet. (...) Så man kan ikke knefalle for utbyg-
gernes krav om avkastning på det de gjør på så stor måte som man tror man kan. Det er det man har politikk 
til - det er faktisk politikerne som skal si “sånn har vi det her”. Det med knutepunkt for Drammensregionen 
og sånne ting - det er ikke dermed sagt at det skal være skyskrapere i Hokksund fordi det skal være effektivt 
nærmest toget. Det er ikke det det handler om, og du vet det du som er arkitekt; det lar seg fint gjøre å byg-
ge veldig arealeffektiv karrébebyggelse i en by. Selv jeg som ikke er arkitekt kunne gått rundt og pekt hvor 
det er plass. Det er masse plass, og det må ikke være høyder og volumer som truer denne byen. (...)”

Som avslutning ga Pål Winsents de på byplankontoret, som
tidligere i debatten ga bort “Hokksund byplankontor”- T-skjorte
og krus, liknende tilbake - påskevet “på tørre møkka”.
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For at alle skal få muligheten, må tiden den enkelte får til 

rådighet styres ut fra hvor mange som vil prate med Ordføreren!

Det serveres kveldsmat. 

Velkommen!

Temakveld:

“Small-talk”
Torsdag 24. oktober mellom kl. 18 og 20

kan du møte Ordføreren på Byplankontoret. 

Hokksund byplankontor
ØVRE EIKER
KOMMUNE

Alle som ønsker får en prat med 

Ordfører Ann Sire Fjerdingstad - 

og kan fortelle hva de er opptatt 

av når Hokksund sentrum skal 

planlegges for fremtiden.

Temamøte: Small-talk med ordføreren
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Temamøte: Small-talk med ordføreren

Da den beryktede «låvebrua» ikke har blitt noe kortere, ville vi stille
byplankontoret til disposisjon for en direkte samtale mellom innbyggere 
og ordfører. Hennes engasjement for byen var grunnlaget for møtet,
da vi syntes det var tid for å få ordføreren tilbake etter åpningen av
kontoret. De fremmøtte fikk muligheten til en personlig samtale ved
et tomannsbord, mens praten gikk livlig mellom de ventende og byplan-
kontorets ansatte. nedenfor er det listet opp et kortfattet utdrag av
temaene som ble drøftet mellom innbyggere og ordføreren. 

“small-talk”

ragnhild ranheim

parkering
Branntomta er viktig som p-plass for innbyggere.
Jernbanen må ta ansvar for egne p-plasser, ønsker ikke oblatparkering.

parker
Viktig at de parkene vi allerede har rustes opp.
Ønsker flere benker i parkene.
stasjonsgata
Ønsker ikke stenging av Stasjonsgata.
Sitat: Stasjonsgata må ikke bli som Strømsø Torg “Den Himmelske Freds Plass”.

per erik nygård

• Synes det er mange fine prosjekter på gang i sentrum.
• Ønsker ikke ungdomskoletomta ut på anbud.
• Stiller spørsmål om hvorfor det “presses” igjennom en ny sentrums/reguleringsplan.

Morten rustetuen

petanquebane
Forslag om Petanquebane i Rådhusparken.
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Temamøte: Small-talk med ordføreren

arne sanden

Fortauet på Hokksundbrua mot campingen
Fortauet er for smalt og uten videreføring mot Hokksund sentrum,
bør stenges for syklister.

skriverparken
Parken brukes av barnehager og skoleelever, tømmerstokkstativet bør derfor sjekkes.
Parken trenger noen enkle lekeapparater.

Berit solum

• Stiller spørsmål om Øvre Eiker Kommune ikke ønsker eneboliger i sentrum?
• Er for at vi må tenke nytt og utvikle Hokksund.
• Hokksund sentrum bør ses på i sammenheng med resten av sentrum.
• Stiller spørsmål om utnyttelsen av tomten til den nye ungdomskolen
 når det gjelder høyder og parkering i kjeller.
• Ser frem til en helhetlig sentrumsplan.

Gudrun styve Varlo

Gangbru
Ønsker en gangbru over jernbanelinjen ved Hokksund Sag.

Gangvei
Lettere adgang til Loesmoens gangvei langs elva, slik at det også blir et tilbud
for Gressbanen og Langebru området.

opprydding
Ønsker å fjerne skrot og bilvrak slik at innreisen til Hokksund bli hyggeligere.

Chick larsen

parkering
Parkeringsplasser er viktig for sentrumshandel og beboere.
Det må stiller krav til p-plasser ved utbygging, foreslår minst 2 plasser pr. enhet.
Parkeringshus er et “must”.

Byggehøyder
Ønsker maks 4 etasjer i Rådhusgata og Stasjonsgata.
Verdier
Utviklingen av Hokksund sentrum er viktig, men vi må ta vare på det vi allerede har.

Bruhjørnet
Ønsker park og småbåtbrygge ved bruhjørnet.
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Temamøte: Small-talk med ordføreren

elin og Bjørn-egil Kristofferen

stasjonsgata
Opptatt av å bevare den hyggelige sentrumsgata. Kritisk til utforming av nye bygg,
eks NAV-bygget med sin kalde fasadevegg. Påpeker at det er viktig å tenke på utforming
og arkitektur av nye bygninger for å opprettholde det gode inntrykket av handlegata.

sentrumsnære områder:
Mener at i sentrumsnære områder det allerede er opprettet et veletablert mønster av bygninger
skal ikke nybygg bryte med øvrig bebyggelse. Områder som ennå ikke er utviklet som for eksempel 
området mellom jernbane og kirkegård kan det tilpasses litt høyere bebyggelse.

aktivitet i sentrum
Hokksunds visjon om å skape liv i sentrum oppnås neppe med å tilrettelegge av boliger for
pensjonister. Man bør heller satse på boliger for nyetablerte småbarnsfamilier.  

områder utenfor sentrum
Harakollen vil berike Hokksund i positiv retning, alt trenger ikke bare skje i sentrum. Det snakkes om
at bilbruken skal reduseres og at meste utbyggingen skal skje rundt knutepunktene. Men da må tog
og busskapasiteten også økes. Ønsker en forutsigbar byplan som beboere, innbyggere og politikere kan 
leve med.

Opptatt av å ta vare på sjarmen Hokksund har og synes politikere i Øvre Eiker kommune må ta innover 
seg og prøve å leve opp til “Sammen skaper vi”.



60

Elevrådet ved
Hokksund ungdomsskole
5 stk.  fra 8. trinn
5 stk. fra 9. trinn
5 stk. fra 10. trinn

Workshop: Ungdom i sentrum, 19. november 2013
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1. Hvilke aktiviteter benytter du deg av i sentrum?
 8. klasse:
- Skolen (skateparken/håndball i sentrumshallen)
- Uteområdet ved Mix (skating på Handletorget
- Fotballbingen (fotball/aktiviteter)

9. klasse:
- Skolen (skatepark/sentrumshallen)
- Biblioteket
- Stryken (fisking)

10. klasse:
- Skolen (sentrumshallen)
- Volleyballbanen
- Fotballbingen

2. Hvor i sentrum har du oppholdt deg i løpet av de to siste ukene?
8. klasse:
- Matbutikkene
- Skolen
- Mix
- Svømmehallen
- Byplankontoret
- Interflora
- Valuta grill
- Skateparken

9. klasse:
- Matbutikkene

10. klasse:
- Skolen, Sentrumshallen
- Matbutikkene
- Bakeren    

Diskusjon:
Ungdommene er ikke i sentrum etter skoletid eller i helgene, da bussforbindelsen er dårlig. Hvis en ikke har
mopedlappen eller sjåførforeldre kommer man ikke frem. Ungdommene går til matbutikkene når de kjeder seg. 
De går ikke dit for å kjøpe, men bare “kikke” da det ikke er annet å gjøre for ungdommer i byen.

Workshop: Ungdom i sentrum, 19. november 2013

Ungdom i sentrum
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3. Hvilke kvaliteter synes du Hokksund har og bør tas vare på?
 
8. klasse:
- Den nye ungdomsskolen
- Matbutikkene

9. klasse:
- Den nye ungdomsskolen

10. klasse:
- Den nye ungdomsskolen
- Skogen (Disk.: Med bilvei nesten helt til Lauvtjønn ble det ikke “skogstur” å gå dit)
- Elva/laks 

Diskusjon: 
Skolen er en kvalitet fordi alle kan være der. Uteområdene er gode, men kan gjerne bli større.

4. Hva savner du i Hokksund sentrum?
 
8. klasse:
- Kino der den gamle skolen er (for de i nærområdet, f.eks. Mjøndalen, Steinberg, Vestfossen)
- Flytte parkeringsplasser
 (Alle parkeringsplassene er rundt skolen, når hallen/rådhuset er i bruk er det masse biler overalt)
- En større skatepark ved skolen (liker den i Drammen)
- Treningssenter for ungdom (13-18år)
- Oppdatert svømmehall (Den slitne hallen er ikke til å brukes, Drammen er bra)
- Litt mer jenteklærbutikker f.eks. Bik Bok

9. klasse:
- Kino
- Flere klesbutikker (Diskutert: H&M, skobutikk)
- Brygge ved elva
- Kafe
- Beachhåndballbane

10. klasse:
- Mer grøntmiljø
- Noe parklignende
- Café for ungdom utenfor skolens område
- Treningsmuligheter
- Treningsstudio i sentrum
- Bystrand med en liten kiosk, f.eks. ved Stryken

Workshop: Ungdom i sentrum, 19. november 2013
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Diskusjon:
Sentrum og Eikersenteret er tilpasset pensjonister. Hva er det her nå? Fem frisører – eller10?
Det frister ikke å være på skolen eller i sentrum etter skoletid. Vi drar heller til Drammen. Der er det kjøpe-
senter og butikker tilpasset ungdom! Karl Johan nevnes som et eksempel på et sted som har masse for alle 
og variasjon. Før hadde man Arbeideren, og siden de vil bort fra skolen bør det kanskje være ungdomsklubb 
et annet sted.

5.a. Hva ønsker du på den gamle ungdomsskoletomta?
- Kino (Drammen er det nærmeste) – det kan være én sal, men det må være nye filmer.
 Hvorfor ikke bruke kultursalen? En høyttaler er feilplassert, og skjermen er skrukket etter å ha blitt rullet
 skjevt. Dessuten vil de ut av skolen etter skoletid.
- Kjøpesenter. (Det kan nevnes her at det ble sagt at Eikersenteret har for stor parkeringsplass)
- Park (vil ha park i sentrum) – helst med en café, der de gjerne skulle hatt høy musikk så ikke pensjonistene
 tenker “å, vi må prøve det nye stedet” og overtar.
- Gjerne skatepark eller en bane – men den må kunne brukes til flere ting, som skøytebane vinterstid.
 (Kort snakk om fotballbane på Loesmoen, det ble kommentert at der fins det ikke matbutikk)
- Flere butikker for ungdom – ingen drar til Hokksund for å shoppe…

5.b. Hva ønsker du på branntomta?
- Skatepark
- Caf  éer tilpasset ungdom, eks. Starbucks eller McDonalds

Diskusjon:
Hvorfor blir alle ledige tomter parkeringsplasser?
Ledige tomter bør bli noe for ungdommen – de gamle har nok!
De stilte også spørsmål ved hvor tivoliet skulle komme om det ikke var plass her.

Workshop: Ungdom i sentrum, 19. november 2013

Branntomta som brukes som parkeringsplass.
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Byplanverksted for Hokksund Gårdeierforening 
og politikere fra Fagkomite 1 og 3

Dato: 4.12, kl 18-21.
Sted: Byplankontoret
Inviterte: Medlemmene i Hokksund Gårdeierforening (14)
 Politikere fra fagkomite 1 og 3 (4)

Program
Innledning v/plansjef Anders Stenshorne (10 min)
	 •	Om	byplanprosessen,	milepæler,	beslutningsfaser
  og hørings- og medvirkningsfaser.

Med arkitektens øyne - dagens og fremtidens kvaliteter i Hokksund sentrum
 v/Carl Erik Utengen(20 min)
	 •	Hvilke	kvaliteter	har	Hokksund	sentrum	som	er	vel	verdt	å	ta	vare	
på?
	 •	Hvilke	kvaliteter	mangler	vi	og	bør	dyrke	fram?

Gruppearbeid	del	1	–	prioritert	sone	for	bolig-	og	næringsvekst
  i Hokksund i 2025 (40 min)
	 	 Verktøy	–	kart	over	Hokksund	sentrum	m/bydeler
	 •	Rammene	for	planarbeidet,	prioriterte	soner	for	boligvekst,
	 	 arbeidsplassvekst	og	sentrumsavgrensing.
  Innledning v/Anders Stenshorne
	 •	Gruppearbeid.	Tegn	forslag	til	soneinndeling	for	Hokksund,
	 	 med	utgangspunkt	i	Hokksund	stasjon	som	trafikk-knutepunkt.	
	 •	Kort	oppsummering	av	innspillene	i	plenum.

Pause (20 min)

Gruppearbeid	del	2	–	Prioritert	arealbruk	i	Hokksund	sentrum	i	2025	(90	min)
   Verktøy – kart over Hokksund sentrum
	 A.	Tegn	inn	forslag	til	arealer	for	handel.
	 B.	Tegn	inn	forslag	til	annen,	kontorbasert	sentrumsnæring
	 	 	 (helsetjenester	og	annen	publikumsrettet	tjenesteyting
   og forretningsmessig virksomhet).
	 C.	Hvilke	arealer	under	A	og	B	bør	utvikles	først-	og	hvilke
   til slutt i planperioden?
	 D.	Tegn	inn	forslag	til	parkeringsarealer	for:	pendlere,
	 	 	 arbeidsplassene	i	Hokksund	sentrum,	besøkende	til
   Hokksund sentrum? 
	 E.	Hvilke	parkeringsarealer	bør	utvikles	først	og	sist?
	 F.		Skisser	hvor	byens	fremtidige	torgfunksjoner	og	møteplasser
   kan utvikles, og kom med eksempler på hva de kan inneholde.
	 G.	Kom	gjerne	også	med	innspill	til	andre	tema	for	arealbruk,
    som oppleves som viktig for kvalitetene ved Hokksund sentrum
	 	 	 og	viktige	for	lokalt	næringsliv.	

Hokksund byplankontor ønsker hjertelig velkommen!

Byplanverksted: Hokksund Gårdeierforening, 4. desember 2013
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Byplanverksted: Hokksund Gårdeierforening, 4. desember 2013

Korte innlendinger om arbeidet fra planavdelingen og næringskonsulent.
arbeidet i foregikk i tre grupper med en representant for planavdelingen i hver 
gruppe. oppsummeringen under tar i hovedsak utgangspunkt i hovedkonklus-
jonene i presentasjonen som den enkelte gruppa gjorde i plenum, ispedd noen 
momenter fra gruppediskusjonene. Det understrekes at diskusjonene i gruppene 
var mer nyanserte og at det var forskjellige oppfattinger i gruppene om hvilke 
løsninger og idéer som er best.

Det er i stasjonsgata at hovedsatsing og “trøkket” for detaljhandel og næring skal være!
Stasjonsgata er ei lang gate som har mange tomme vinduer og mye ledig areal. Det er viktig å fokusere på 
fortetting som kompletterer de eksisterende virksomhetene, slik at alle opplever et kompakt sentrum med 
“opplevelser” som ligger tettere enn de gjør i dag. Viktig at tilbudene henvender seg mot gata, slik at vi 
unngår at etableringer som eksempelvis Vinmonopolet, som ligger innvendig i bygg. Som en konklusjon
på at Stasjonsgata skal ha prioritet, må Hokksund vest planlegges uten detaljhandel.

Ungdomsskoletomta
Det er ingen hast med å utvikle denne tomta. Viktig med en grundig vurdering for hvilke funksjoner tomta 
skal ha. Det listes opp både utvidelsesmuligheter for skolen, parkeringsplasser, boliger og handel. Tomta 
forutsettes detaljreguler og må inngå som et av vurderingstemaene i byplanen.

Gårdeierforeningen
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“Branntomta”
Både aktuell som park, parkering og som byggeområde – utvidelse av Rådhuset? Det er mulig å flytte
Skolegata mot “Torgersenbygget”, slik at tomta eventuelt kan knyttes mer opp mot Rådhuset.

Handelstorget
Fungerer dårlig! Bør finne de riktige funksjoner og bygges om. Også forslag om å åpne toget for
gjennomgangstrafikk igjen.

Hokksund Vest 
Dårlig egnet til boligbygging – lite sol. Bør heller utvikles til nærings-, kontorformål.– obs. ikke detaljhandel!
Bør kunne ta noe av innfartsparkeringen til Hokksund sentrum – for de som arbeider eller tar kolletivtransport.

Høyder
Ikke entydig konkludert, men sentrum kan være variert med hensyn til høyder! Noen områder kan vokse i 
høyden. Eksempelvis området mellom Rådhuset og den gamle sparebanken. Hokksund Vest kan også tåle 
høye bygg. Viktige temaer når høyder skal planlegges er lysforholdene for eksisterende bygg og gata. Byg-
gene må trappes opp/ned jf. sola. Kan Stasjonsgata videreføres i samme bredde fra “Martas Have” til gamle 
Eiker Sparebank?

• Definisjon av hva som er sentrum (se vedlagte kartskisse)

Byplanverksted: Hokksund Gårdeierforening, 4. desember 2013



67

Utvidelse av sentrum?
Sentrum
Sentrum vest, boliger?
Tilbakeføres til boliger
Plasskrevende handel

SENTRUMSAVGRENSNING

Byplanverksted: Hokksund Gårdeierforening, 4. desember 2013
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Innspill:

UKe 37:

12.9.13:
- Ønske om søppelkasse ved enden av broa.
 Ungdom som handler og spiser på veien kaster avfall der.
- Varmelamper på torget for å forlenge uteoppholdstiden.
 Planene for opprusting av torget ønskes vist på byplankontoret.
- Skobutikk, parfymeri og lekebutikk savnes. Husleien er for dyr.
- Ønsker mer liv på handletorget, ikke bare i andre enden av gata.
- Barneskolen og ungdomsskolen skulle helt ha byttet plass.
 Bakken opp til barneskolen er tung, og brøytes sent vinterstid.

13.9.13:
- Ønsker tilgang til elva.
- Hvis Hokksund skal utvikle seg må bussene stoppe innom – dette krever bussterminal.
- Hva er definisjonen på høyhus?
- Synes det er bra med petanque.
- Vil åpne kantina på rådhusplassen.
- Lindetrærne langs jernbanen blir årlig syke.
 Asalene langs kirkegården er vakre, og et godt alternativ om lindene skal byttes.
- Vil ha skøytebane i sentrum vinterstid.
- Andre tenkelige kveldstilbud er konserter/kino.
- Utkikkspunkter ved elva.
- Park fra handletorget mot jernbanen, mellom Rimi og Loebygget.
- Liker ikke trafikksituasjonen på østsiden av handletorget.
- Synes det er kjekt med parkeringskjeller, men savner noen gjesteparkeringsplasser.

Innspill byplankontoret høsten 2013

Vi fikk en god del innom kontoret som ønsket å komme
med innspill. Mange av inn spillerne ønsket ikke å ha navnet 
sitt på “trykk”, og mange av innspillene er derfor gjengitt 
kun med henvisning til den datoen vi hadde besøket innom 
oss. opplistingen gir et godt stemningsbilde på hva folk i 
Hokksund og besøkende til byen var opptatt av å formilde 
til oss høsten 2013.

søppelkasse

varmelamper

butikker

handletorget

skole

elva
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høyde

petanque
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elva

park

trafikk

parkering



69

UKe 38:

18.9.13:
Innspill fra beboer i Drammensveien 14

- Beboeren sier trafikken forbi legehuset har økt mye de siste sju årene.
 Kjøringen gjør det vanskelig å sitte ute om sommeren.
 Loe/Teigen burde kjøre over brua.

- Folk som skal til legehuset parkerer i gata.
 Dette gjør at rullestolbrukere ikke kommer forbi.
 To hendelser med sperret fortau har blitt påklaget politiet.
 Legehuset burde ha flere parkeringsplasser.
 
- Oppkjøringen fra parkeringskjeller kommer ut rett på fortauet, og har for dårlig plass
 slik at en må bråbremse. Om det står parkert biler i gata foran legehuset har man ikke
 sikt til høyre. Legehuset er nok litt lite.

- Ønske om park mellom Stasjonsgata og Vestre Nøstegate.

- Etterlyser oppmerksomhet om bygningenes “baksider”.
 Store grå betongvegger med tekniske installasjoner er ikke tiltalende.
 Støy i sentrum nå er mest ventilasjonsanlegg.

- Hvorfor dette hastverket med fortetting i høyden? Det er jo plass nok i byen.
 Det er greit med fortetting, men på hvilke premisser?

- Hva ønsker majoriteten i Hokksund av boliger?

- Berømmer skøytebanen som har vært anlagt vinterstid.

- Hva skjer med den gamle ungdomsskolen?

Innspill byplankontoret høsten 2013
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Innspill byplankontoret høsten 2013

19.9.13:

- Ønsker skobutikk, butikk med herreklær og sportsbutikk.

- Positivt med bussforbindelse – er realistisk til at de ikke kan ha et større tilbud
 enn det fins etterspørsel for.  Men Ormåsbussen burde gå i helgene.
 Det er negativt at enkelte busser ikke korresponderer med tog.

- Lurer på hva som skjer med branntomta og den gamle ungdomsskolen?
 På sistnevnte kan foreslås billige leiligheter, om dette er mulig.
 Leilighetene i Drammensveien 14 er veldig små – noen har kjøpt to og slått de sammen.

- Ønske om mer bypreg i Hokksund og tilrettelegging for mer liv i sentrum.

- Byen har overetablering av enkelte bedrifter – nevner at det fins minst sju frisører.

- Positiv til  leilighetene over Rimi.

- Ønsker lengre åpningstider i sentrum – folk drar til Eikersenteret siden de stenger 20:00.

- Ønske om sykkelsti fra Vestfossen til Hokksund.

- Det er mye trafikk i Stasjonsgata, ønske om å begrense dette – kanskje ved å ha
 deler som gågate. 
 
- Vil ikke at det skal bli betaling for parkering i Hokksund. 
 
- Positivt med løpebane på gymnaset.

- Det burde være en ny bru over elva.

- Vellykket med bakeri på rådhustorget og at posten kom på Rimi etter at postkontoret
 ble lagt ned.

- Innbygger kikket på plansjen “Kvartalet mellom Rådhusgata og Stasjonsgata”,
 og er positiv til de seks etasjene.

- Dårlig tilgjengelighet for motorisert rullestol enkelte steder og ved enkelte anledninger.
 Innbygger viser til eksempel der han var invitert til et møte i rådhusets kantine, og HC- 
 toalettet var låst. Heiser er ofte for små for motorisert rullestol - Lensmannskontoret nevnes.

- Der det er tunge branndører trengs det elektriske døråpnere.

- Ved brann står heisene – hvem rykker ut og hvor lang stige har de?
 Om stigebilen bare rekker til tredje etasje er dette kanskje en hensiktsmessig makshøyde.

- Mener det ikke er behov for seks etasjer i Hokksund – det er ikke behov for så mange
 boliger. Hokksund har store hager som det kan bygges på.

- Hjemmesykepleien er et ok tilbud, hjemmehjelp er ikke like bra – med én time
 hjelp pr fire uker.

- Alle fortau er godt tilrettelagt for rullestol.
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UKe 39:

23.9.13:

- Ønsker park i byen tilrettelagt for aktiviteter som ballspill og minigolf.
 Den bør helst komme på branntomta, der det nå er parkering.
 Byen trenger mer grøntarealer. Et eksempel på god hage er
 “Den synkende hage” i Victoria i Canada.

- På gamle ungdomskoletomta kan det tenkes et parkeringshus samt offentlig toalett.

- Et problem vintertid er at selv om både veiene og fortauene er brøytet er det vanskelig
 å krysse brøytekantene som sperrer. Dette gjelder for både de med elektrisk rullestol
 og alle med rullatorer.
 
- Angående tilgjengelighet er det ett sted ved inngangen til stasjonen det er for bratt
 til å kjøre ned med rullestol.

- Innbygger er mest bekymret over boligmangelen.
 Midlertidige tilbud som leie på campingplassen går ut over depositumspenger,
 og er ikke et dugelig alternativ fra NAV. Mange er i en sårbar situasjon og
 opplever at denne benyttes av husverter.

- Hvis kommunen forsetter å ta flyktninger inn innbyggerens nåværende leieforhold
 med Eiker Eiendomsutvikling kan det være bra – leien forblir billig, og leilighetene
 trenger ikke være så moderne. Det er nødvendig med enkle, rimelige boenheter for
 både salg og utleie.

- Innbygger vil verne byens identitet, liker ikke Mjøndalens utvikling.

- Utviklingen av byen skal ikke være profittdrevet.
 Det er viktig å skape arbeidsplasser – gjør kommunen noe for dette?

- Inspill om å anlegge drivhus på den gamle ungdomsskoletomta for dyrking
 av grønnsaker til et Farmer’s Marked.

- Spare Bankens spisse hjørne er ikke fint, kledningsmaterialet hun liker best er tre,
 selv om tegl kanskje er mer praktisk.

Innspill byplankontoret høsten 2013
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UKe 41:

09.10.13:
- Ønsker oppmerking på den store parkeringsplassen, så den utnyttes bedre.
 Påpeker at det er mye dårlig parkering i Hokksund, men det har blitt bedre.
 I Vestre Nøstegate kritiseres parkering på fortauet, som opptar halvparten av fortauet
 som gjør det ubehagelig å bruke. Dette er et problem for gående, syklende og
 kjørende, mener det trengs parkeringshus.

- Hokksund er en veldig hyggelig by, har alt og er akkurat passe stort.
 Fire etasjer bør derfor være maksimal høyde.

11.10.13:
- Synes det godt kan komme seks etasjer mot Stasjonsgata, hvis det først skal fortettessom by.
 
- Skjønner ikke at folk ikke liker Mjøndalen, synes selv det har blitt pent.
 Liker godt Kiwibygget, det har stor plass og mye grønt rundt.

- Liker vinnerforslaget for Dynge.

- Forslaget for kvartalet mellom Stasjonsgata og Rådhusgata kan fungere bra med
 leiligheter, men man må passe på at man ikke blokkerer for sola. Kanskje byggene med
 seks og fire etasjer skulle vært byttet om. Det er også viktig å få sol til leilighetene.

Innspill byplankontoret høsten 2013

27.9.13:
- Byen mangler et kjøpesenter i sentrum.

-  Folk flytter ut av sentrum, man må lage noe attraktivt å tilby byens innbyggere i sentrum.

- Forslag om et par etasjer over det bygget der postkontoret var.

- Det er dårlig med parkering, man bør ha parkeringskjeller.

- Har tidligere fått spørsmål om hvor høyt man kan bygge, og har sagt maks åtte etasjer.

- Ønske om hotell på branntomta. Sanden ligger for langt fra sentrum.
 Han har vært en del i Finland, og selv i bittesmå byer lå store hoteller.

- Det er koselig med småbutikker, men man kan ikke leve av bare det. Sentrum er så lite,
 og man bør hekte sammen delene. I Florø er det eksempelvis gangbruer over veien.
 Slik får man brukt sentrum som en helhet.

- Hva med utkjøringen fra Tangengata – det er bare plass til en bil av gangen?

- Foreslår en del hogst på Prestøra og en sti langs elva.
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UKe 42:

15.10.13:
- Kvartalet mellom Rådhusgata og Stasjonsgata bør inneholde offentlige gårdsrom,
 gjerne med cafe eller liknende. Mener den gamle sentrumsplanen viste dette,
 og ønsker at det skal bli et godt kvartal her. Samtidig må ledige lokaler i sentrum fylles.

- Branntomta er et aktuelt sted for park, slik kan man beholde den visuelle kontakten
 mellom Rådhusgata og Stasjonsgata.

- Gamle ungdomsskoletomta er egnet for blandet program, gjerne også med noe grønt.

- Ønsker en ferdselsåre langs elva, iallfall tilgang til den.

- Lurer på når ny vei under jernbanen kommer, for det er lite med en vei inn til sentrum.

16.10.13:
- Elvekanten fra broa og nedover bør pyntes på.
 Forslag om å fylle opp nede ved elva og steinsette for å lage tursti.

- Forslag om bro til Prestøra og videre til gangveien langs Loesmoen.
 Uttynningen av vegetasjon mellom denne turstien og veien har gjort at bilistene får se
 elva, og det er positivt. Sorenskriverlandet var også uryddig med kratt med søppel,
 dette har blitt ordnet pent.

- Risøra er vakker og bør også stelles. Kan tenke seg at man fyller bukta innenfor,
 som nå bare er gjørme, og lager park eller kanskje sandstrand.

- Negativ til fem etasjer i sentrum rett ved eneboligområdet, her passer det med tre etasjer.

- Skeptisk til plasseringen av Ungdomsskolen med hensyn til feil arealbruk av store
 områder i sentrum.

- På den gamle ungdomsskoletomta foreslås lav blokkbebyggelse i maks tre etasjer,
 trekker frem blokkene i Brugata som et eksempel. Området bør også ha en del
 beplantning som egner seg for både eldre og unge med lekeområder.

- Det er viktig med parkeringsplasser i byen, selv om man ikke alltid kan forvente å stoppe
 rett utenfor inngangsdøra.

- Den gamle banken er et fantastisk bygg som bør restaureres.

- Savner nå møteplassen for dem “på vestsiden”, da Elvehuset som er klubbhus
 midlertidig er leid bort til NAV.

Innspill byplankontoret høsten 2013
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Innspill byplankontoret høsten 2013

16.10.13:
Inspill fra Wenche skaug Flata i Frelsesarmeen 

- Hun påpeker manglende varsling om at veien ble stengt,
 og synes dette er ekstra kjedelig da de er et forsamlingslokale.

- De har et drop-in-tilbud for ungdom, og syntes det var litt rart at ungdomsskolens 
 tilbud ble lagt på samme dag og tidspunkt.

- Kan det gjøres mer i Skriverparken? Den er noe tom.

- Nedre Eiker har Badeland som henvender seg til elva, er et fint siden det holdes
 bursdager ol. Svømmehallen i Hokksund er ok, men kjedelig. Unge må ha noe som
 er morsomt for alle, da det er ikke alle som driver med håndball osv.

- Det er viktig å ha ting i sentrum. Om vi vil ha sykehuset hit trenger vi fasiliteter.

- Stien oppover elva på denne siden er hyggelig, nedover elva er den litt skummel.

- Det er dødt i sentrum lørdag ettermiddag, ønsker å få liv mer liv i sentrum.
 Det stilles spørsmål om en bowlinghall er tingen? Burger King i Nedre Eiker har
 lekeslott ikke det at maten er den beste, men det er et samlingssted.

- Innbygger har tidligere bodd en del år i Nedre Eiker, hun synes de er flinkere til å ha
 noen publikumsmagneter der. Men generelt syns hun at Øvre Eiker er flinkere til å se
 fremover, eksempelvis på skoleutbyggingen.

- Sentrum vest er ikke sentralt nok, ligger i bakevja.
 Området kunne gjerne hatt “nr 1”-boliger for barnefamilier.

- Det bør bygges ut opp mot Hellefoss.

- Hun liker å gå i gata fra butikk til butikk i Stasjonsgata og føle på været.
 Liker også plasser mellom gata og husene, så man kan ha bord og liv.

- Hun har ikke noe stort behov for park i byen, hun vil ha liv!
 Men litt grønt for plass til aktiviteter som lek og cafe er greit,
 så man kan kjøpe en is på søndagstur.

- Hvor høyt kan man bygge i en by som Hokksund?
 I mange gamle byer bygges det høyere og høyere ut fra et lavt sentrum.
 Hun synes det blir feil med høyhus langs elva.
 Med åpen bebyggelse er det ok med fire etasjer i sentrum.
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UKe 43:

21.10.13:
Inspill fra to lokale småbarnsmødere

- Småbarnsmødrene påpeker at trivsel handler ikke så mye om hvilke tilbud som faktisk
 eksisterer, men mer om hvor kjent man er på et sted og med mulighetene. Den ene av
 de to småbarnsmødrene sier at hun har bodd her nå i tre år, og benytter seg mye
 bedre av tilbudene nå. De verdsetter begge babycafe og babysang. Det er synd man
 ikke kan ha med barnevogn inn. Det er trist at alt stenger klokka 16-17.
 
- De bor begge ved Eikersenteret, og de savner en lekeplass, eller en park – eventuelt en
 krakk. Tidligere var det lekestativ ved fotballbanen. Nå er den nærmeste ved kirka og
 ved barnehagen. Ved Langebru er det en nå forfallen lekeplass ved boligfeltet.
 Det er én lekeplass i gamle Hokksund. De foreslår iallfall å ha en lekeplass i hver
 “bydel”, så en litt større krets kan samles. Lekeplassen i Drammen nevnes – det trengs
 ikke noe som er så stort, men noe. Problemene i Drammen er at man omtrent må stå i kø.

21.10.13:
Inspill fra to besøkende fra Tyskland
- De besøkende gikk tur i og rundt Hokksund, og påpekte mangel på benker.

- Hokksund er en fin by, og begge trives. De syns byen er mye bedre enn f. eks.
 Vestfossen eller Mjøndalen. 

- Om det er behov for noe annet kjører de bare andre steder, det er enkelt å bruke bilen.
 
- Savner ikke leke-/barnebutikk eller skobutikk. Savner mer å finne ting til seg selv,
 det er bare damebutikker i byen. Det er heller ingen butikk der man får kjøpt postkort.
 
- Biblioteket er koselig, men det er ønskelig at det var noe større og moderne.
 Det hadde vært fint med steder å sette seg ned, gå på forestillinger osv.
 Utenifra er det bare et meget lite skilt – biblioteket syns ikke!
 At de får tilsendt bokpakke er et pluss.
 
- Bra med svømmehall. men noen det er kaldt der og dette er avskrekkende når
 svømmehallen i tillegg er ganske gammel. Babysvømming hadde vært bra.
 Men da må det være mye varmere vann.
 
- Ungdomslekeplassen berømmes, og hun ene har tantebarn som kommer
 fra Krokstadelva og Mjøndalen dit. Men den er bare  for uteaktivitet,
 hva med en klubb for ungdommen?
 Man må tenke på dem, barn og unge er fremtiden.
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22.10.13:
Innspill fra innbygger fra Fiskum
- Når man kommer til Kongsberg og Drammen står det skilt som sier “Velkommen til …”,
 men her er det ingenting. Ønsker skilt som sier “Velkommen til Hokksund by”

- Hun bor på Fiskum, og har bodd der hele livet. De har noen ganger stilt seg spørsmålet:
 Skal vi flytte til Hokksund? De har omgangskrets her, og det er sentralt.
 Men det skjer ikke, da hun vil ikke flytte inn i en “kasse”.

- Erfaring med at enkelte selger villaen og flytter i leilighet, og etter et halvt år finner de
 ut at de misliker at det er lyd i byen.

- Hun leste om noen som ville ha seniorcafé. Hva fanken skal vi med det??
 Vil de eldre bare sitte med andre gamle kan de gå på Eikertun.
 Hun vil at man skal fokusere på individer, ikke aldersgrupper.
 Man blir ikke en bestemt type menneske selv om man blir eldre – 
 men blir kanskje bare heller mer seg selv. Om det skal gjøres noe så bør
 kunstforeningen revitaliser!

- Hun er tidligere politiker og har vært varaordfører, og hun har fått med seg at
 grendeutvalgene ble stiftet. De holder kanskje i for stor grad på med sitt, og må være
 mer med på laget. Man må spørre de direkte om innspill om byen som felles fokus.
 På Fiskum er grendeutvalget dyktig, men de har litt stort fokus “utendørs”.

- Hun har et slagord: “Det jeg ikke får tak i i Hokksund, det trenger jeg ikke”.

- Kokekurs på Handletorget kunne være en bra ting.

- Hun savner de kontinuerlige tilbudene – ikke bare events…

- Hvor er kinoen (teater/opera) eller hendelsen alle torsdagskvelder?

- Hva er urbant? Noe må få lov å være “truende urbant”.

- Belysning er er viktig i byen.

- Gratis parkering er ett av Hokksunds store fortrinn, og hun mener at i stedet for å nå
 skulle “ta” alle som bryter tidsrammen skal man vente en stund og la dem få sjansen
 til å ta ansvar (og gjerne stirre stygt på dem).

- Forslag om lekeplass på parkflekken ved Rådhuset – der er det plass til sklier, sandkasse
 og noen benker. Parken blir jo ikke brukt til noe i dag og står med tomt basseng. 
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24.10.13:
- Kan godt tenke seg høye hus i Hokksund. Buskerudby-samarbeidet legger opp
 til det og man skal ikke stoppe utviklingen. I så henseende er det ønske om at
 nåværende utbyggingsplaner i Hokksund får gjennomslag.

- I Mjøndalen har Hermansenteret vokst og det begynner å få kapasitetsproblemer. 
 Det er ikke bare for de eldre, men for folk som er ensomme.
 Seniorsenteret i Skui har fint opplegg, det er senter oppe og ungdomsklubb i
 kjelleren. Dette fungerer bra, med mange aktiviteter. Noe lignende ønskes i
 Hokksund.

- Han vurderer om det gamle Postkontoret kan være et aktuelt lokale for eldre,
 men det er spørsmål om midler. Bruken må tilrettelegges for de aktuelle brukerne.
 Hermansenteret har suksess med å servere norsk mat.

- Han mener det bør vurderes å stenge Stasjonsgata – den største utfordringen i
 Hokksund er å få bort bilparken. Man må være så tøff at man tenker bysentrum
 uten biltrafikk. Det blir ikke trivelig om bilene kveler oss.

- Høyhusdebatten er ikke svart/hvit, det kommer an på hvor husene er.

høyde

senior og

ungdomstilbud

postkontoret

stasjonsgata

høyde

park
Ønske om park i byen
Byen trenger mer grøntarealer. Innbygger ønsker seg en park i byen, tilrettelagt for
aktiviteter som ballspill og minigolf. Den bør helst komme på branntomta, der det nå
er parkering. Et eksempel på god hage er “Den synkende hage” i Victoria i Canada.
Parken trenger ikke være så stor, men det er fint med lav og variert beplantning.
På tomten ved ungdomsskolen (der det i dag er parkering og hvor veien under
jernbanen kommer) kan hun tenke seg et parkeringshus samt offentlig toalett –
det sistnevnte er en skam ikke å ha når det er en by.
Hun har lest om seniorsenter og mener det er viktig med liv i sentrum!
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UKe 44:

28.10.13:
- Ønsker seg muligheten for å treffe andre barnefamilier – gjerne på lekeplasser.
 Ved Vollstadveien er det ingen lekeplasser. Nå er i tillegg den midlertidige barn-
 hagen borte, men det kommer jo flere barnefamilier. Lekeplassen på Fiskebru er
 gjengrodd, så det er ingenting på den siden. Hun påpeker at det ikke er sosialt for
 voksne med lekeplass i hver sin hage, og ikke så enkelt for de minste barna heller.

- Savner mer søppelkasser, særlig der hvor folk ofte ferdes.
 Eksempler er Vollstad og turstien langs Loesmoen.

- Babycaféen roses, og det understrekes at den må bestå når Hokksund har et
 sånt flott tilbud.

- Oppfordring til ikke å bruk tid, energi og penger på denne siden av elva,
 men forleng stien nordover fra hotellet og opp til Risøra. Denne strekningen bør
 forsterkes som Hokksunds kulturakse.

- Det øvre sundet er det mest historiske byen har, og det å knytte det sammen med
 strekket for laksefiske, hotellet og tusenårsstedet er utviklingen som kan skje for
 Hokksund øst.

25.10.13:
- Undergangen ned Thorstadbakken (ved renseanlegget) er nedtagget – det er ikke
 ok ting å lese – og stygg. Han skal vise venner hvor fint det er i Hokksund, og så er
 det så pinlig! Innbygger sier han kan godt kjøpe maling og male selv hvis han kan
 sende regning på malinga til kommunen…

tagging

lekeplasser

søppelkasser

babycafé

elva

Utsikt over elva mot Hokksund camping.
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UKe 45:  

Forslag om Tuftepark
Han ønsker seg treningspark for street workout, og skrev søknad til kommunen i 
helga. Han jobber på Fitness1 treningssenter, men har drevet med street workout i 
Asker og i Oslo. Han trekker frem Lasse Tufte og Tufteparken i Asker som drivkraft 
for sporten i Norge, som er stor i USA og har blitt ganske utbredt i det siste.

Det er mye ungdom som er positiv til dette, og sporten representerer en sunn livsstil. 
Fordelen med sporten er at det er lite som skal til for at det skal bli et tilbud  – alt 
som trengs er noen jernstenger. Aldersgruppen er anslagsvis hovedsakelig 15-30, 
men det er en lav terskel for å bruke parken uansett styrke siden man bare bruker sin 
egen kropp og tyngde, og for både små og store “apekatter”.

Han har hatt med seg grupper til Loesmoen for spesifikke treningstimer, der turn-
foreningen en gang satte opp en rekke stenger etter hverandre. Det er et fint tiltak, 
men han er kritisk til plasseringen. Minuset med stengene er at de er av tre, med 
området at det er utsatt for flom, og ikke hensiktsmessig å bruke når det er snø.
En park kan for øvrig brukes hele året.

Hvor er parken tenkt? Først og fremst i sentrum, kanskje på uteområdet ved ung-
domsskolen – eventuelt ved den gamle. Eiker VGS, Eiker Kvikk er andre muligheter, 
og han liker mitt forslag om Skriverparken kan være aktuell. Et område på 5x9m 
kunne nok holdt. På bakken er det i Tufteparken bark, men med betong under, og 
det er ganske hardt å falle på.

stikkord:
Barstarzz USA kommer og holder workshop i Norge.
Fitness1 Calisthenics har egen FB-gruppe startet i mai.
TeamPhySix (kommer kanskje på NRK snart?) er et lag han kunne vært med
men han vil egentlig lage en egen gruppe.

Innspill byplankontoret høsten 2013

Bilder fra St. Hanshaugen, der det ble åpnet Tuftepark 30.10.2013.
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18.11.13:
- Hokksund kunne trenge en ishall eller en bowlinghall.
 Savner nye aktiviteter som kan samle folk, som et flerbrukssenter der hele familien
 kan komme. Det må være slik at det ikke er væravhengig, og ha servering.
 Det nevnes for eksempel et senter med både bowling og pizzarestaurant.

- Biblioteket i Drammen er også lagt opp til litt flerbruk – mens vårt har gått ut på dato.

- Det finnes ikke nok store utleielokaler i byen til å huse det for eksempler konfirmasjoner.  

- Det har kommet en thaimassasje til i Hokksund.
 Vet kommunen hva som skjer bak dette?
 Hun synes ikke det ser så bra ut med flere slike i byen.

- Avisa skrev om Eiker Eiendomsutviklings forkjøpsrett av den gamle ungdomsskolen – 
 det må komme noe for fellesskapet her!

- Redd for at det bygges videre innover mot Lauvtjønn fra Harakollen,
 slik det er bygd langt til skogs på Konnerud.

20.11.13:
- Vi har Damenes aften her i Hokksund, hvorfor ikke ha Ungdommens aften?

Innspill byplankontoret høsten 2013

UKe 46:

12.11.13:
- Siden skateparken på Loesmoen ble revet i høst er det nødvendig å finne arealer for
 en ny park. Denne ønskes plassert mer sentrumsnært. Det er snakk om et område på
 ca 800m2, utformet som en “Plaza”.
 I prioritert rekkefølge har disse tomtene kommet opp som muligheter:
 - Branntomta
 - Området mellom ungdomsskolen og jernbanen
 - Borgebygg-tomta (minus med at det er på andre siden av jernbanen)
 - Bak Arbeider ’n (minus med at det er på andre siden av elva)
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Utvidet aktivitetstilbud i Ungdomscafe

Asbjørn Henriksen (JazzBjørn); spiller gitar, bass, trommer og Djembe; han har i mer 
enn 35 år vært lidenskapelig aktiv hobbymusiker. I flere år har han hatt gleden av å 
lære bort musikalske «ting» til andre, spesielt til ungdom som har gitt han mye glede.

Han ønsker å skape et kreativt og inspirerende miljø for ungdom. Ungdomscaféen 
kan være et sted der ungdommen føler tilhørighet, liker å være sammen, dyrkesine 
interesser og oppleve mestringsfølelse. Innredningen i cafeen bør være dus og triv-
elig. Han ser for seg noen brukte sittegrupper, diverse aktivitetsbord (foto, tegning, 
gaming, chatting osv), et greit lydanlegg, en krok med TV-skjerm for film, fremvisning, 
data, gaming osv. Noen rom med instrumenter og enkle lydanlegg er også viktig å ha 
tilgjengelig for undervisning og øving. Han mener det er viktig at ungdommene selv 
deltar i formingen og utviklingen av deres «andre hjem», dette for å få og føle et slags 
eierskap og ansvar for cafeen/klubben. Ungdomscafeen bør være i et lokale som ikke 
er til sjenanse for naboer. Det kan selges brus, toast, vafler, kaffe ol., I ungdomscafeen/
klubben kan det arrangerer jams, konserter, andre populære events osv.

Når det gjelder fortsettelsen videre; antar han at man bør kunne klare å hente noe
midler fra sponsorer og handelsstanden, i tillegg til hva kulturetaten kan stille med.
Han stiller om nødvendig med endel utstyr, men ser også nødvendigheten av anskaf-
felse av noen instrumenter, utstyr, brukt inventar osv. Han stiller gledelig opp som 
pådriver, leder, inspirator og tilrettelegger.

Som instruktør er han teknisk, løsningsorientert og «handy» og vil gjerne være med
å utforme lokalet/ klubblokale/ungdomscafe, som vil bli deres «base» i tillegg til
hjemmet.

Asbjørn vet at mange brenner for at ungdommen skal få et eget sted de trives. Felles
er at alle må bidra frivillig inntil vi ser at interessen er tilstede. Når ungdomscafeen/
klubben er i gang og viser tegn til suksess, kan/bør man i felleskap se på om det er 
behov for noen stillinger; enten deltid eller full tid.

Han er håpefull og full av entusiasme og klar til å engasjere seg for og sammen 
med ungdommen.



82

UKe 1:

03.01.14:
- Gata i Mjøndalen kalles “rullatorgata”, sånn bør vi ikke ha det her!

- Hokksund bør tiltrekke seg yngre innflyttere.
 Hva med studentboliger? Flere steder har studentbyer, og her kunne det vært
 et rimelig alternativ.

- Ønske om billige tomter for førstegangsetablerere.
 Hun mener jobbene flytter vekk – selv pendler hun til Drammen.

- Det er stor prisforskjell på bussbillett til Oslo herfra iforhold til  fra Nedre Eiker.
 Det bør være et samarbeid mellom selskapene her.

- Det positive i Hokksund er at det er godt med parkeringsplasser for de som reiser
 kollektivt.

- Det er et problem at de som jobber her i Hokksund opptar parkering i gata som burde
 ha vært til besøkende av butikkene.

- Bygges den gamle ungdomsskoletomta ut nå har vi et problem, blir det parkering her 
 løses dette.

- Hun liker at det er “Damenes by” med Damenes Aften, hvor man kan parkere rett
 utenfor butikken. 

- Hun er patriotisk mot byen, og bruker tjenester her så langt det lar seg gjøre.

Innspill byplankontoret høsten 2013

UKe 50:

13.12.13:
- Kirkeveien skulle vært fjernet – ikke utvidet. Det er ikke hyggelig med en vei som
 skiller kirken fra kirkegården. Det spiller ingen rolle om den har vært der lenge,
 nå som det blir mer trafikk burde bilene kjøre andre veier.
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- Da ungdomsskolen ble bygget burde den ha fått en etasje til, selv om det ikke var
 noe program å fylle den med. Skolen må jo utvides, og for øvrig gjelder det å tenke
 kreativt. Spesielt er nytenkning mot ungdom viktig – det kunne kanskje opprettes
 linje for bilmekking?

- Hvor er planene? Hun savner å se en tydelig 3års- og 5års-plan.
 Langsiktige planer er viktig! Hun lurer på hvor byen vil og hva det skal være:
 Trehus eller murhus, høyder, parkering… 

- Byen må ha et levende sentrum og en helhetlig tanke.

- Det bør skje ting for de unge, men hun ønsker at det er mer som skjer for
 de eldre også.

- Kongsberg er “teknologibyen”, hva med avdelinger her?

- Hun er redd for tomme lokaler om det bare blir senter utenfor byen.

- Hokksund var på god vei med handlegate, men så stoppet det opp.

- Igjen påpekes at det må komme en god plan, selv om den trenger å justeres.

ungdomskolen

planer

ungdom og senior

tilbud

arbeidsplasser?

tomme lokaler

handlegate

plan

Et eksempel på en velykket park/møteplass i Kina.
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Hvis resultatet skal bli bra så må det lages en plan som må følges. Planleggingen må være langsiktig og ikke 
basert på kortvarige trender. Planen som ble lagt for endel år siden med miljøgater og grønnelunger har vært 
veldig bra så langt. Den tar vare på det særegne med Hokksund, med en handlegate og småhusbebyggelse. 
Jeg håper det grønne blir satt i fokus fremover i Hokksund og at vi får en by som vi kan være stolt over, og 
som er litt anderledes med mange fine grønne lunger.
Jeg bistår gjerne med ytterligere tanker og ideer dersom dette er ønskelig.
 
Med vennlig hilsen
ståle nygård

Tegneorklaring:
Veier
Forretninger/leiligheter
Parkering
Rekkehus/terasseleiligheter
Grønne lunger og parkanlegg
 



85

For en tid siden så var det et åpent møte i Hokksund hvor man kunne si hvilke tanker 
og ideer som en har for Hokksund i fremtiden. Etter møtet så har jeg tenkt og reflektert 
litt over dette og jeg tar meg herved den frihet å komme med noen innspill.

Innspill til byplanprosessen høsten 2013

Den Grønne Byen ved elven

1. Maks byggehøyde over bakken bør være 3 normale etasje høyder.

2. Kjøpesenter og leilighetskomplekser må bygges med parkeringskjeller.

3. Generellt forretninger i 1.etg og leiligheter evt kontorer i 2. og 3 etasje.
 Kontorer i 1.etasje burde ikke være lov da dette viser et “dødt” bygg fra fortau/gaten.

4. Gatene Stasjonsgata, Rådhusgata, med tverrgater mellom disse og ny vei langs jernbanen (markert med brunt)
 lages med samme utforming som Stasjonsgata. Trær på begge sider av veien så det blir som en allé.
 Veien mellom Rådhuset og branntomta burde stenges, og hele arealet med branntomt og vei burde lages
 om til parkanlegg med mulighet for gang og sykkelgjennomgang mellom Rådhusgata og Stasjonsgata.

5. Bilene må fortsatt være i sentrum. Historien viser at alle bilfrie sentrum dør ut. Parkeringshus der telegrafen
 er i dag, to etasjer under bakken og tre etasjer over. Øverste og nederste etasje reservert til kommunens 
 ansatte og næringslivansatte. Kommunens ansatte og ansatte i forretningen bør ikke opptar parkeringsplasser 
 utenfor forretningene i f.eks Stasjonsgata. Gjesteparkering til kommunens besøkende på “låvebrua”.

6. Bygget mellom Rådhusgata og jernbanen som er formet som en trekant bør ha 2 etasjer med parkerings-
 kjeller og butikker på bakkeplan og 2 etasjer med parkering over butikkene. Dette for å ha god parkering
 til handlende og tilreisende med kollektivtransport.

7. Terasseleiligheter på Sundmoen ved siden av jernbanen. Lages undergang inn til sentrum (merket med brunt).

8. Ungdomsskolen rives og lages til parkanlegg. Langs Brugata og ny vei kan det bygges forretninger i første
 etasje og eldreleiligheter i 2. og 3. etasje. Ved å samle de eldre innbyggerne i kommunen på dette området
 vil det være en besparelse for hjemmesykepleien etc. De eldre vil få kort vei til butikk (1.etg) og de vil få fin
 utsikt til parkanlegget. Parkering er viktig å få med her også, til beboere og besøkende.

9. ”Martas have” og gamle “Langerudbygget” burde være parkområdet. Dette for at avstanden mellom hvert
 parkområde ikke blir for stort og gir et inntrykk av korridor, betong og mur.

10. Tangengata (merket med rosa) kan det bygges ett eller to rekkehus i to etasjer med parkeringskjeller.
 Dette for å gi mulige kjøpere alternativer til blokker. Dette et området er preget av småhus som er en stor
 del av historien til Hokksund. Det er mer enn nok plass til leiligheter andre steder.

11. Kjøpesenter i fra Tangengata og til branntomta slik som Carl Erik Utengen presenterte. Det bør bygges med
 parkeringskjeller under hele bygget og med butikker i 1.etasje. Leiligheter evt kontorer i 2. etasje og en 3.etasje 
 hvor det bygges leiligheter langs ytterveggene på bygget. Et stort areale i midten kan være grøntanlegg/
 parkanlegg hvor det kan være planter, trær og kanskje springvann. Ikke tak over grøntanlegget. Veggene på
 hele senteret bør ha en jevn helling fra fortauet i bakkeplan og inn mot midten på toppen av veggen i øverste
 etasje. (Lamda?). Dette vil gi en åpen følelse når man ser nedover gaten og korridorfølelsen vil være fraværende.
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Tur-/trim- og sykkelløyper i Hokksund.
Hokksund Arbeiderforening foreslår at det i planen legges opp til tur-/trim- og sykkelløyper i nærområdene 
til Hokksund sentrum. Det bør lages egen folder m/kart som angir løypetilbudene.

Begrunnelse
Med tidens teknologiske utvikling bruker vi nå mere tid f.ks. bak PC’en etc. enn noensinne. Det er viktig at 
samfunnet er med å legge til rette for fysisk fostring og påvirker både enkeltmennesker og grupper til å 
holde kroppen i form. Dette gir ikke bare helsegevinst for den enkelte, men samfunnet oppnår samtidig en 
økonomisk gevinst ved at folk holder seg friske. Passifisering er en uting.

Hokksund bevares som en trivelig småby
Hokksund arbeiderforening ønsker å bevare Hokksund som en trivelig småby med lave kombinerte foretnings-
/leilighetsbygg på maksimalt 3 etasjer. I områder der dette ikke er skjemmende (inn mot skråninger/høyder) 
kan det tillates høyere bygg så lenge disse ikke ødelegger småby preget. Videre ønsker vi å åpne opp byen
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Hokksund arbeiderforenings 
innspill til byplan

Drammenselva, utsikt mot Hokksundbrua.
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Begrunnelse
Hokksund framstår i dag som en trivelig småby med 
kombinerte foretnings-/leilighetsbygg med også 
noen eneboliger. For ikke å ødelegge dette preget 
og samtidig bevare mulighetene for alle til utsyn og 
i stor grad sikt mot kirken og horisonten mener vi 
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Sorenskrivergården

Stasjonsgata
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1. Byen vår er for alle!
 Hvordan skal vi få innbyggere fra 0 – 100 år?

2. Hvor skal folk bo?
 Bygg varsomt, fortett varsomt!

3. Hvilke kvaliteter skal vi ta vare på?
 Utvikling er viktig, bevaring av «småbyfølelsen» er like viktig.

4. Hvilket uttrykk skal byen ha?
 Gjennomtenkt ny arkitektur og bevaring av gamle «bevaring av gamle «stasbygg» er viktig!
 Hvordan det ser ut rundt oss gjør noe med oss som bor her!

5. Hvor høy skal byen bli?
 Hvor mange etasjer er maksgrensa?
 Den åpne følelsen i Stasjonsgata er Hokksund sentrums varemerke, den må vi ta vare på!

6. Hvilke type- og hvor skal handel og service-tilbud plasseres?
 Vil vi ha et sentrum-senter, eller skal den typen ligge utenfor byen?

7. Møteplasser. park/grøntanlegg og lekeplasser i sentrum, eller utenfor?
 Viktig med steder som tiltrekker seg alle aldersgrupper.

8. parkering
 Skal vi fortsette med gateparkering, eller finnes det andre/bedre løsninger?

9. Åpning mot elva
 En av Norges fineste lakseelver – bør den bli en mer sentral del av bybildet?

Innspill til byplanprosessen høsten 2013

Hokksund Byutvalgs
innspill til byplan
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«Snakkiser» i byen
Hokksund Byutvalg er talerør for engas-
jerte innbyggere. Utvalgsmedlemmene
får mange tilbakemeldinger
fra byens innbyggere.
Engasjementet rundt byens
utvikling er stort.

-Byggehøyden i sentrum er
en stor sak for mange, sier
lederen i Hokksund
Byutvalg, Margit Skretteberg.

Høyden en het potet
Tidligere i år ga kommunestyret utbygger
Hobbelstad & Rønning dispensasjon fra
reguleringsplanen, slik at de kunne øke
byggehøyden med en etasje på et nytt
bygg i sentrum. Det ble mange protester.
Kommunens avgjørelse ble klaget inn til
fylkesmannen, som ga
klageren medhold. Hvor
mange etasjer det etter hvert
skal bli, avhenger mye av en
byplan. Den utarbeides nå av
Øvre Eiker kommune, i tett
kontakt med innbyggere.

Hokksund Byutvalg holdt
tidligere i år en uformell
spørreundersøkelse, hvor de
spurte 100 personer om hvor mange etas-
jer de ønsket i sentrum.

-Av disse var det 60 prosent som stemte
for fire etasjer. 20 prosent krysset av for

fem etasjer, mens de siste 20 prosentene sa
ja til seks etasjer eller flere, forteller

Skretteberg.
Hun får tilbakemeldinger fra
folk som gjerne vil bo sen-
trumsnært, men som ikke
klarer å konkurrere med de
høye boligprisene på lei-
lighetene i sentrum.

-Vi savner at utbyggere markedsfører seg
selv med et større samfunnsansvar enn de
gjør i dag. Selvfølgelig skal de jo tjene
penger. Men vanlige folk skal jo også ha
råd til å bo her, sier hun.

«Indrefilet» til ungdommen
Diskusjonene er mange om hva arealet,
hvor den gamle ungdomskolen ligger,

skal brukes til. Arealet
omtales som selve
indrefileten av byens
tomter. Skolebygget er i så
dårlig stand at det må rives.
Men folket har likevel en
klar oppfatning av hva som
hadde vært en bra erstatning
for det som tidligere var en
kunnskapsbase for ungdom.

-Et nytt og moderne bibliotek.
Biblioteket har ventet mange år på å få
utvide, og der vil det ligge sentralt, sier
Skretteberg.

Byutvalget har også stor tro på at dette er
den riktige beliggenheten, i forhold til
den nye ungdomsskolen.

-Foreldre til ungdomsskoleelever sier at
de ønsker mer liv rundt området, etter
skoletid. Et bibliotek vil holde åpent
utover kvelden, sier hun.

Byutvalget mener at deler av utearealet
ved den gamle skolen bør beholdes som

grøntområde. Området bør også tenkes på
til et aktivitetshus for ungdom. Og som
uteområde for den nye ungdomsskolen.

Kari Sanden

Et sted for ungdommen: Hokksund Byutvalg og leder Margit Skretteberg får mange innspill fra innbyggere i byen. Ett av dem er å flytte biblioteket inn på området hvor den
gamle ungdomsskolen ligger. 
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I Hokksund er det flere «snakkiser» om byens utvikling. For
hvor mange etasjer skal det bygges? Hva skal det være på
branntomta? Og hva skal vi gjøre med den gamle ung-
domsskolen? 

«Branntomta» blir i dag
brukt som parkeringsom-
råde. Byutvalget håper på en
grønt parkområde. 

Hokksund Byutvalg håper parkerte biler
blir byttet ut med noe som kan skape mer
liv for myke trafikanter.
-Denne tomta vil vi veldig gjerne skal bli
en type møteplass, en park, som vil ligge
mellom den nye ungdomsskolen og
Stasjonsgata, sier Margit Skretteberg.
Hun mener at det ville vært fint å kunne
gjøre den nye ungdomsskolen synlig fra
Stasjonsgata.

Vil ha park - på park-
eringstomt

«Byggehøyden i
sentrum er en

stor sak for
mange»

«Vi savner at
utbyggere

markedsfører seg
selv med et større
samfunnsansvar

enn de gjør i dag.»
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hvor mange etasjer skal det bygges? Hva skal det være på
branntomta? Og hva skal vi gjøre med den gamle ung-
domsskolen? 

«Branntomta» blir i dag
brukt som parkeringsom-
råde. Byutvalget håper på en
grønt parkområde. 

Hokksund Byutvalg håper parkerte biler
blir byttet ut med noe som kan skape mer
liv for myke trafikanter.
-Denne tomta vil vi veldig gjerne skal bli
en type møteplass, en park, som vil ligge
mellom den nye ungdomsskolen og
Stasjonsgata, sier Margit Skretteberg.
Hun mener at det ville vært fint å kunne
gjøre den nye ungdomsskolen synlig fra
Stasjonsgata.

Vil ha park - på park-
eringstomt

«Byggehøyden i
sentrum er en

stor sak for
mange»

«Vi savner at
utbyggere

markedsfører seg
selv med et større
samfunnsansvar

enn de gjør i dag.»

«Snakkiser» i byen
Hokksund Byutvalg er talerør for engas-
jerte innbyggere. Utvalgsmedlemmene
får mange tilbakemeldinger
fra byens innbyggere.
Engasjementet rundt byens
utvikling er stort.

-Byggehøyden i sentrum er
en stor sak for mange, sier
lederen i Hokksund
Byutvalg, Margit Skretteberg.

Høyden en het potet
Tidligere i år ga kommunestyret utbygger
Hobbelstad & Rønning dispensasjon fra
reguleringsplanen, slik at de kunne øke
byggehøyden med en etasje på et nytt
bygg i sentrum. Det ble mange protester.
Kommunens avgjørelse ble klaget inn til
fylkesmannen, som ga
klageren medhold. Hvor
mange etasjer det etter hvert
skal bli, avhenger mye av en
byplan. Den utarbeides nå av
Øvre Eiker kommune, i tett
kontakt med innbyggere.

Hokksund Byutvalg holdt
tidligere i år en uformell
spørreundersøkelse, hvor de
spurte 100 personer om hvor mange etas-
jer de ønsket i sentrum.

-Av disse var det 60 prosent som stemte
for fire etasjer. 20 prosent krysset av for

fem etasjer, mens de siste 20 prosentene sa
ja til seks etasjer eller flere, forteller

Skretteberg.
Hun får tilbakemeldinger fra
folk som gjerne vil bo sen-
trumsnært, men som ikke
klarer å konkurrere med de
høye boligprisene på lei-
lighetene i sentrum.

-Vi savner at utbyggere markedsfører seg
selv med et større samfunnsansvar enn de
gjør i dag. Selvfølgelig skal de jo tjene
penger. Men vanlige folk skal jo også ha
råd til å bo her, sier hun.

«Indrefilet» til ungdommen
Diskusjonene er mange om hva arealet,
hvor den gamle ungdomskolen ligger,

skal brukes til. Arealet
omtales som selve
indrefileten av byens
tomter. Skolebygget er i så
dårlig stand at det må rives.
Men folket har likevel en
klar oppfatning av hva som
hadde vært en bra erstatning
for det som tidligere var en
kunnskapsbase for ungdom.

-Et nytt og moderne bibliotek.
Biblioteket har ventet mange år på å få
utvide, og der vil det ligge sentralt, sier
Skretteberg.

Byutvalget har også stor tro på at dette er
den riktige beliggenheten, i forhold til
den nye ungdomsskolen.

-Foreldre til ungdomsskoleelever sier at
de ønsker mer liv rundt området, etter
skoletid. Et bibliotek vil holde åpent
utover kvelden, sier hun.

Byutvalget mener at deler av utearealet
ved den gamle skolen bør beholdes som

grøntområde. Området bør også tenkes på
til et aktivitetshus for ungdom. Og som
uteområde for den nye ungdomsskolen.

Kari Sanden

Et sted for ungdommen: Hokksund Byutvalg og leder Margit Skretteberg får mange innspill fra innbyggere i byen. Ett av dem er å flytte biblioteket inn på området hvor den
gamle ungdomsskolen ligger. 

BYAVISA HOKKSUND EIKERBLADET Fredag 11. oktober 201314

I Hokksund er det flere «snakkiser» om byens utvikling. For
hvor mange etasjer skal det bygges? Hva skal det være på
branntomta? Og hva skal vi gjøre med den gamle ung-
domsskolen? 

«Branntomta» blir i dag
brukt som parkeringsom-
råde. Byutvalget håper på en
grønt parkområde. 

Hokksund Byutvalg håper parkerte biler
blir byttet ut med noe som kan skape mer
liv for myke trafikanter.
-Denne tomta vil vi veldig gjerne skal bli
en type møteplass, en park, som vil ligge
mellom den nye ungdomsskolen og
Stasjonsgata, sier Margit Skretteberg.
Hun mener at det ville vært fint å kunne
gjøre den nye ungdomsskolen synlig fra
Stasjonsgata.

Vil ha park - på park-
eringstomt

«Byggehøyden i
sentrum er en

stor sak for
mange»

«Vi savner at
utbyggere

markedsfører seg
selv med et større
samfunnsansvar

enn de gjør i dag.»

«Snakkiser» i byen
Hokksund Byutvalg er talerør for engas-
jerte innbyggere. Utvalgsmedlemmene
får mange tilbakemeldinger
fra byens innbyggere.
Engasjementet rundt byens
utvikling er stort.

-Byggehøyden i sentrum er
en stor sak for mange, sier
lederen i Hokksund
Byutvalg, Margit Skretteberg.

Høyden en het potet
Tidligere i år ga kommunestyret utbygger
Hobbelstad & Rønning dispensasjon fra
reguleringsplanen, slik at de kunne øke
byggehøyden med en etasje på et nytt
bygg i sentrum. Det ble mange protester.
Kommunens avgjørelse ble klaget inn til
fylkesmannen, som ga
klageren medhold. Hvor
mange etasjer det etter hvert
skal bli, avhenger mye av en
byplan. Den utarbeides nå av
Øvre Eiker kommune, i tett
kontakt med innbyggere.

Hokksund Byutvalg holdt
tidligere i år en uformell
spørreundersøkelse, hvor de
spurte 100 personer om hvor mange etas-
jer de ønsket i sentrum.

-Av disse var det 60 prosent som stemte
for fire etasjer. 20 prosent krysset av for

fem etasjer, mens de siste 20 prosentene sa
ja til seks etasjer eller flere, forteller

Skretteberg.
Hun får tilbakemeldinger fra
folk som gjerne vil bo sen-
trumsnært, men som ikke
klarer å konkurrere med de
høye boligprisene på lei-
lighetene i sentrum.

-Vi savner at utbyggere markedsfører seg
selv med et større samfunnsansvar enn de
gjør i dag. Selvfølgelig skal de jo tjene
penger. Men vanlige folk skal jo også ha
råd til å bo her, sier hun.

«Indrefilet» til ungdommen
Diskusjonene er mange om hva arealet,
hvor den gamle ungdomskolen ligger,

skal brukes til. Arealet
omtales som selve
indrefileten av byens
tomter. Skolebygget er i så
dårlig stand at det må rives.
Men folket har likevel en
klar oppfatning av hva som
hadde vært en bra erstatning
for det som tidligere var en
kunnskapsbase for ungdom.

-Et nytt og moderne bibliotek.
Biblioteket har ventet mange år på å få
utvide, og der vil det ligge sentralt, sier
Skretteberg.

Byutvalget har også stor tro på at dette er
den riktige beliggenheten, i forhold til
den nye ungdomsskolen.

-Foreldre til ungdomsskoleelever sier at
de ønsker mer liv rundt området, etter
skoletid. Et bibliotek vil holde åpent
utover kvelden, sier hun.

Byutvalget mener at deler av utearealet
ved den gamle skolen bør beholdes som

grøntområde. Området bør også tenkes på
til et aktivitetshus for ungdom. Og som
uteområde for den nye ungdomsskolen.

Kari Sanden

Et sted for ungdommen: Hokksund Byutvalg og leder Margit Skretteberg får mange innspill fra innbyggere i byen. Ett av dem er å flytte biblioteket inn på området hvor den
gamle ungdomsskolen ligger. 

BYAVISA HOKKSUND EIKERBLADET Fredag 11. oktober 201314

I Hokksund er det flere «snakkiser» om byens utvikling. For
hvor mange etasjer skal det bygges? Hva skal det være på
branntomta? Og hva skal vi gjøre med den gamle ung-
domsskolen? 

«Branntomta» blir i dag
brukt som parkeringsom-
råde. Byutvalget håper på en
grønt parkområde. 

Hokksund Byutvalg håper parkerte biler
blir byttet ut med noe som kan skape mer
liv for myke trafikanter.
-Denne tomta vil vi veldig gjerne skal bli
en type møteplass, en park, som vil ligge
mellom den nye ungdomsskolen og
Stasjonsgata, sier Margit Skretteberg.
Hun mener at det ville vært fint å kunne
gjøre den nye ungdomsskolen synlig fra
Stasjonsgata.

Vil ha park - på park-
eringstomt

«Byggehøyden i
sentrum er en

stor sak for
mange»

«Vi savner at
utbyggere

markedsfører seg
selv med et større
samfunnsansvar

enn de gjør i dag.»



90

Innspill til byplanprosessen høsten 2013

Gamle banken som ble bygget i 1915, er i dag bingo. Hokksund stasjon fra 1897.
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«Branntomta» blir i dag
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Hokksund Byutvalg håper parkerte biler
blir byttet ut med noe som kan skape mer
liv for myke trafikanter.
-Denne tomta vil vi veldig gjerne skal bli
en type møteplass, en park, som vil ligge
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Hun mener at det ville vært fint å kunne
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Her ønsker Hokksund Byutvalg noe som kan skaper mer liv i byen.
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Ti på byen!

Halvard Foss
Hokksund
(avbildet med Aurora V. Foss)
Det at Hokksund har bestemt at de
skal være en by mener jeg burde
innebære noen konsekvenser. Man
må se for seg høyer bygg i sentrum,
men tenker at vi må holde oss til 3-4
etasjes bygg.

BYAVISA HOKKSUND EIKERBLADET Fredag 11. oktober 201332

Byplanleggingen er i gang:

Hvordan mener du at Hokksund skal se ut i fremtiden?

Karin Hoen
Hokksund
Jeg tenker lite på det. Jeg er så gam-
mel at jeg ikke kommer til å oppleve
det. Men jeg håper at gågata vil fort-
sette å være som den gjør i dag

Anne Line Berglia
Hokksund
Jeg ønsker meg flere grøntområder
her i sentrum og at man kan binde
sammen ungdomskolen og
Stasjonsgata på en bedre måte. Også
tenker jeg at sentrum trenger flere
leiligheter. I en prisklasse som kan
dra unge mennesker til å bosette seg
her. Det er greit å bygge litt mer i høy-
den i gågata. Ikke veldig høyt, men 3-
4 etasjers bygg gjør ingen ting.

Aud Kristensen 
Hokksund
Ønsker at det kom flere fontener,
gjerne omgitt av blomster her i sen-
trum. Pynte opp for innbyggere og
turister som kommer hit om som-
meren. Byggene kunne også trenges å
restaureres litt, men synes gågate skal
få beholde det utseende det har i dag.
Også en kafé til og mer handelsvirk-
somhet. Skulle også ønske at det var
muligheter for de som hadde et hjem-
mearbeid og få  komme til gågata og
prøve seg med en salgsbod.

Astrid Kasin
Hokksund
Jeg synes Hokksund har vært veldig
flinke med å utvikle sentrum så
langt. Det har vært storforandringer
på de årene jeg har bodd her og det
har blitt veldig pent. Derfor synes jeg
man burde prøve å holde høyden på
byggene i sentrum litt lavt og ikke
bygge høyere en de høyeste byggene
vi har i gågata i dag.

Inger Hagen
Hokksund
Jeg synes Hokksund er veldig bra
slik det er. Vi har en veldig fin
gågate. Jeg synes vi må passe oss for
at Hokksund ikke blir som
Mjøndalen og Drammen med bare
leiligheter i sentrum.

Betzy Rakkestad 
Oslo 
(tidligere Hokksund- innbygger)
Siden Hokksund har bystatus burde
Hokksund ha litt mer bypreg i
fremtiden. Man må se for seg høy-
hus, men samtidig er jeg for at vi må
bevare den koselige atmosfæren som
er her i Hokksund.

Frank Hoveland
Hokksund
Det første som burde gjøres i plan-
leggingen av  Hokksunds fremtid er
å bli kvitt de tomme butikklokalene
vi har her i gågata. De er alt for
mange av dem. Også burde vi holde
oss til max 3-4 etasjers bygg her i
sentrum. Så synes jeg at begge tor-
gene i sentrum burde bli få opp
noen lekeapparater så det blir mer
barnevennlig her.

Joakim Halvorsen
Hokksund
I fremtiden burde Hokksund bli
best mulig! Synes det er bra her som
det er. Jeg trives her i Hokksund.
Tenker det Hokksund er by og at det
er greit å bygge i høyden, men vi
trenger i skyskrapere  her akkurat.

Gudrun Solberg
Skotselva
Det er viktig for Hokksunds-
fremtid at det forsetter å være
avgiftsfri parkering her. Hvis man
må begynne å betale for parkering
her tror jeg de vil bety kroken på
døra for handelsstanden. Det er vik-
tig for byen vår med en handlegate.
Det er mye hyggeligere å handle i en
gate enn på disse store sentrene. Det
er også hyggeligere med  lave bygg
en høye. Håper også at det i fremti-
den vil bli flere ting åpent på kveld-
stid, spesielt spisesteder.

:
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har blitt veldig pent. Derfor synes jeg
man burde prøve å holde høyden på
byggene i sentrum litt lavt og ikke
bygge høyere en de høyeste byggene
vi har i gågata i dag.

Inger Hagen
Hokksund
Jeg synes Hokksund er veldig bra
slik det er. Vi har en veldig fin
gågate. Jeg synes vi må passe oss for
at Hokksund ikke blir som
Mjøndalen og Drammen med bare
leiligheter i sentrum.

Betzy Rakkestad 
Oslo 
(tidligere Hokksund- innbygger)
Siden Hokksund har bystatus burde
Hokksund ha litt mer bypreg i
fremtiden. Man må se for seg høy-
hus, men samtidig er jeg for at vi må
bevare den koselige atmosfæren som
er her i Hokksund.

Frank Hoveland
Hokksund
Det første som burde gjøres i plan-
leggingen av  Hokksunds fremtid er
å bli kvitt de tomme butikklokalene
vi har her i gågata. De er alt for
mange av dem. Også burde vi holde
oss til max 3-4 etasjers bygg her i
sentrum. Så synes jeg at begge tor-
gene i sentrum burde bli få opp
noen lekeapparater så det blir mer
barnevennlig her.

Joakim Halvorsen
Hokksund
I fremtiden burde Hokksund bli
best mulig! Synes det er bra her som
det er. Jeg trives her i Hokksund.
Tenker det Hokksund er by og at det
er greit å bygge i høyden, men vi
trenger i skyskrapere  her akkurat.

Gudrun Solberg
Skotselva
Det er viktig for Hokksunds-
fremtid at det forsetter å være
avgiftsfri parkering her. Hvis man
må begynne å betale for parkering
her tror jeg de vil bety kroken på
døra for handelsstanden. Det er vik-
tig for byen vår med en handlegate.
Det er mye hyggeligere å handle i en
gate enn på disse store sentrene. Det
er også hyggeligere med  lave bygg
en høye. Håper også at det i fremti-
den vil bli flere ting åpent på kveld-
stid, spesielt spisesteder.

:Ti på byen!

Halvard Foss
Hokksund
(avbildet med Aurora V. Foss)
Det at Hokksund har bestemt at de
skal være en by mener jeg burde
innebære noen konsekvenser. Man
må se for seg høyer bygg i sentrum,
men tenker at vi må holde oss til 3-4
etasjes bygg.
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Byplanleggingen er i gang:

Hvordan mener du at Hokksund skal se ut i fremtiden?

Karin Hoen
Hokksund
Jeg tenker lite på det. Jeg er så gam-
mel at jeg ikke kommer til å oppleve
det. Men jeg håper at gågata vil fort-
sette å være som den gjør i dag

Anne Line Berglia
Hokksund
Jeg ønsker meg flere grøntområder
her i sentrum og at man kan binde
sammen ungdomskolen og
Stasjonsgata på en bedre måte. Også
tenker jeg at sentrum trenger flere
leiligheter. I en prisklasse som kan
dra unge mennesker til å bosette seg
her. Det er greit å bygge litt mer i høy-
den i gågata. Ikke veldig høyt, men 3-
4 etasjers bygg gjør ingen ting.

Aud Kristensen 
Hokksund
Ønsker at det kom flere fontener,
gjerne omgitt av blomster her i sen-
trum. Pynte opp for innbyggere og
turister som kommer hit om som-
meren. Byggene kunne også trenges å
restaureres litt, men synes gågate skal
få beholde det utseende det har i dag.
Også en kafé til og mer handelsvirk-
somhet. Skulle også ønske at det var
muligheter for de som hadde et hjem-
mearbeid og få  komme til gågata og
prøve seg med en salgsbod.

Astrid Kasin
Hokksund
Jeg synes Hokksund har vært veldig
flinke med å utvikle sentrum så
langt. Det har vært storforandringer
på de årene jeg har bodd her og det
har blitt veldig pent. Derfor synes jeg
man burde prøve å holde høyden på
byggene i sentrum litt lavt og ikke
bygge høyere en de høyeste byggene
vi har i gågata i dag.

Inger Hagen
Hokksund
Jeg synes Hokksund er veldig bra
slik det er. Vi har en veldig fin
gågate. Jeg synes vi må passe oss for
at Hokksund ikke blir som
Mjøndalen og Drammen med bare
leiligheter i sentrum.

Betzy Rakkestad 
Oslo 
(tidligere Hokksund- innbygger)
Siden Hokksund har bystatus burde
Hokksund ha litt mer bypreg i
fremtiden. Man må se for seg høy-
hus, men samtidig er jeg for at vi må
bevare den koselige atmosfæren som
er her i Hokksund.

Frank Hoveland
Hokksund
Det første som burde gjøres i plan-
leggingen av  Hokksunds fremtid er
å bli kvitt de tomme butikklokalene
vi har her i gågata. De er alt for
mange av dem. Også burde vi holde
oss til max 3-4 etasjers bygg her i
sentrum. Så synes jeg at begge tor-
gene i sentrum burde bli få opp
noen lekeapparater så det blir mer
barnevennlig her.

Joakim Halvorsen
Hokksund
I fremtiden burde Hokksund bli
best mulig! Synes det er bra her som
det er. Jeg trives her i Hokksund.
Tenker det Hokksund er by og at det
er greit å bygge i høyden, men vi
trenger i skyskrapere  her akkurat.

Gudrun Solberg
Skotselva
Det er viktig for Hokksunds-
fremtid at det forsetter å være
avgiftsfri parkering her. Hvis man
må begynne å betale for parkering
her tror jeg de vil bety kroken på
døra for handelsstanden. Det er vik-
tig for byen vår med en handlegate.
Det er mye hyggeligere å handle i en
gate enn på disse store sentrene. Det
er også hyggeligere med  lave bygg
en høye. Håper også at det i fremti-
den vil bli flere ting åpent på kveld-
stid, spesielt spisesteder.

:
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Ti på byen!

Halvard Foss
Hokksund
(avbildet med Aurora V. Foss)
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etasjes bygg.
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sentrum. Så synes jeg at begge tor-
gene i sentrum burde bli få opp
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Hokksund
I fremtiden burde Hokksund bli
best mulig! Synes det er bra her som
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Tenker det Hokksund er by og at det
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Skotselva
Det er viktig for Hokksunds-
fremtid at det forsetter å være
avgiftsfri parkering her. Hvis man
må begynne å betale for parkering
her tror jeg de vil bety kroken på
døra for handelsstanden. Det er vik-
tig for byen vår med en handlegate.
Det er mye hyggeligere å handle i en
gate enn på disse store sentrene. Det
er også hyggeligere med  lave bygg
en høye. Håper også at det i fremti-
den vil bli flere ting åpent på kveld-
stid, spesielt spisesteder.
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Byavisa Hokksund, Eikerbladet Fredag 11. oktober 2013

På Byplankontoret i Hokksund henger det flere
forslag til hvordan byen kan se ut i fremtiden.
Ett av dem er laget av Arkitektgruppen
Drammen AS, og viser hvordan det kan se ut i
området Tangengata, som ligger mellom
Stasjonsgata og Rådhusgata. Grunneier her er
Øvre Eiker kommune. Ut mot Stasjonsgata går
forslaget ut på å bevare de gode forholdene for
gående og ved å  ha parkering i gata kan nye

næringsarelaer utvikles på bakkeplan og kontor
eller boliger oppover. Bygget får varierende høy-
der og overstiger ikke fire etasjer ut mot handle-
gaten. Det legges også opp til parkeringskjeller
under bakken. Andre spennede forslag inne på
kontoret er blant annet sentrum vest og vin-
neren av en arkitekkonkurranse  om et nytt
boligfelt på Dynge i Gamle-Hokksund.

-Dette er forslag som vi stiller ut for å engasjere
innbyggere til å komme med innspill, forteller
arealplanlegger Anita Malmer.

Forslag: Arkiteksgruppen Drammen har laget forslag til hvordan bygge i Hokksund sentrum. På
Byplankontoret kan innbygge studere de. 
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Byavisa Hokksund 2013

Grip mulighetene!

Denne utgaven av Byavisa
Hokksund er en aldri så liten
jubileumsavis. For femte året på
rad gir vi ut en avis som kun tar
for seg Hokksund. Det betyr seks
utgaver så langt. Hvert eneste år
har vi plukket frem personer,
bedrifter, steder og aktuelle
saker det er verdt å skrive om. Og
det er nok å velge mellom. For
Hokksund er byen i endring og
det skjer stadig noe nytt. Enten
det er nye butikker, nye men-
nesker, nye kommunale planer
eller nye bygg. Det gjelder å
gripe tak i det som skjer. Og det
gjelder å gripe mulighetene! 

Slik som nå, hvor Øvre Eiker
kommune har åpnet et eget
Byplankontor midt i hjertet av
byen. Her står døren åpen for
alle. Og det er nå dere har sjansen
til å si din mening. Hvordan skal
fremtiden se ut i Hokksund?
Skal for eksempel et attraktivt og
unikt område ved et bruhjørne,
og med utsikt over elven, brukes
til parkeringsplasser? Eller skal
de rustes opp til noe mer lev-
ende? Hokksund Byutvalg har
satt fokus på dette.

Arealplanleggerne etterlyser
meninger fra spesielt barnefami-
lier i forbindelse med den nye
byplanen. Så la deres mening bli
hørt, det gjelder også barnas
fremtid i byen. 

Ungdommen har blitt hørt.
Tidligere i høst ble ungdoms-
kaféen i den nye ung-
domsskolem åpnet med brask og
bram. Men trives dem der?

Vi vet i hvert fall at mange

trives på Loesmoen. Dette, pluss
mye mer, vil dere lese om i by-
avisa.

Og vi håper at dere gleder dere
over en avis som ikke bare
inneholder redaksjonelle saker
om Hokksund. Formålet med
avisen er også å gi dere lesere
mulighet til å komme
«nærmere» næringslivet i byen,
ved å se på alle annonsene i
avisen. Og selvfølgelig lokke
dere ut til byen!
Vi har også gjort noe helt nytt i
«jubileumsåret». Som avis har vi
delt ut blomst og kake til noen
som virkelig fortjener det og som
er byens blomsterildsjeler. De er
unike!
Tilslutt vil vi minne dere på at
hver og en av oss er unike! På side
tre presenterer vi årets innsam-
lingsaksjon under Damenes
aften i Hokksund. Kampanjen
«Jeg er unik» er rettet mot ung-
dom i Øvre Eiker. En under-
søkelse viser at ungdom i vår
kommune sliter med selv-
følelsen. Hva er vel bedre enn å
minne dem om, og oss selv som
rollemodeller, at vi er noe ingen
andre er! Nemlig unik!

Akkurat som denne sjette
utgaven av Byavisa Hokksund,
laget av en engasjert gjeng i
Eikerbladet.

Kos dere med lesingen!

Kari Sanden

«Skal attraktive og unike områder i sentrum
brukes som parkeringsplasser eller skal de bli
mer tilgjengelig for folket?»

Arkitekter har tegnet flere forslag
til spennende bygg i Hokksund.
sentrum. 

Fremtids-
scenarie
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Å bygge et lokalsamfunn

Å bygge et lokalsamfunn 4B Røren barneskole, mai 2014

4B ved røren barneskole har gjennomført programmet
“Ungt entreprenørskap” og ble i den forbindelse utfordret til
å bygge et lokalsamfunn.

Elevene ble delt inn i grupper på 5-6 stk. De fikk utdelt plantegninger med tomteområder og veinett. Deretter 
fikk de utdelt 100 “byggepoeng”, disse kunne de veksle inn i bolighus (5 poeng), butikker (10 poeng) og andre 
større bygninger (15 byggepoeng) som f.eks. brannstasjon, skole, rådhus, sykehus m.v. Åpne uteplasser som 
parker, skog, parkeringsplasser, torg m.v. kostet ingen byggepoeng. Når de hadde vekslet til seg bygningene 
bestemte de seg for plassering, gatenavn og andre nødvendige elementer i lokalmiljøet. 
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Å bygge et lokalsamfunn

Å bygge et lokalsamfunn 4B Røren barneskole, mai 2014

Vårt lokalsamfunn er en oppdagelsesferd på
samspill mellom mennesker, næringsliv og

offentlige tjenester i et lokalmiljø. 
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Det var spennende å følge diskusjonene i de 4 gruppene. Innenfor grensen på 100 byggepoeng fikk
alle gruppene plass til både boliger, butikker, større bygninger og åpne arealer. Diskusjonene gikk på
prioriteringer; Hvor mange boliger i forhold til butikker, hva med grøntarealer og parkeringsbehov, er det 
viktigere å få plass til en skole eller et rådhus, bør lokalsamfunnet ha et kjøpesenter eller mindre butikker?

Hovedinntrykket var at gruppene underveis i arbeidet forsto mer og mer av hva som er viktig for å skape
et godt lokalsamfunn, og prioriterte bort ting som like gjerne kan være tilgjengelig utenfor eget samfunns-
område. 

Å bygge et lokalsamfunn 4B Røren barneskole, mai 2014
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Gjennom gruppearbeidet fikk elevene god trening i kommunikasjon, samarbeid, prioriteringer
og tallforståelse.
- De lærte seg å beskrive viktige elementer i et lokalsamfunn.
- De ble bevisst på forskjellen mellom hva man må ha i et lokalsamfunn og hva man kan ha.
- De lærte seg at det er viktig å  samarbeidet om prioriteringer for å bygge opp et lokalsamfunn.
- De erfarte hvordan ei gruppe på svært begrenset tid kan komme fram til omforente løsninger.
- De så at det de hadde bygget opp representerte nødvendige elementer i et ordentlig lokalsamfunn.

Arbeidsøkten ble avsluttet med at elevene presenterte sine lokalsamfunn og begrunnet valgene sine
for resten av klassen.

Å bygge et lokalsamfunn 4B Røren barneskole, mai 2014
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Masteroppgave Jeanett Skaar Christiensen, juli 2014

Denne masteroppgaven innenfor masterstudiet: Byutvikling og urban design inneholder et design-
forslag i form av en masterplan knyttet til Hokksund sentrum i Øvre eiker kommune, norge. 
Masterplanen har som mål å skape en ny bydel i Hokksund sentrum som vil imøtekomme de frem-
tidige behovene til byen, samtidig som gode og velfungerende  byrom skapes. Utformingen foreslår 
blant annet å implementere restauranter i de bevarte sveitserhusene på prosjektområdet. Den nye 
bydelen er utfomet som en flyt mellom kulturelle funksjoner, kontorer, næring, leilighetsbygg og 
kommersielle gater. Dette for å tilfredstille både beboerne og brukerne av området. Bevaring av
viktige bygninger er gjort for å ta vare på historien og for å forsterke de romlige følelsene de danner. 

Hokksunds fremtidige utvikling

Masterplan

Branntomta og ungdomskole-
tomta er bundet sammen med 
en fysisk bro mellom rådhuset og 
mediebygningen. Broen er lukket, 
utformet i glass og strekker seg 
over Råhusgata i tredje etasje.
Forbindelsen gir rådhuset et 
ekstra lokale i mediebygningen  
på ca 1600m2. Dette er tiltenkt 
kontorer da rådhuset trenger mer 
plass for å ekspandere.

Torg nord

Torg vest

Masterplan
Forlengelsen av sideveien nordøst for prosjektområdet 
vil strekke seg over Rådhusgata videre inn på området 
mellom de to sveitserhusene for så og fungere som en 
transportør av offentlige rom og bygninger gjennom 
hele området. Videre vil den koble seg på gang og 
sykkelveien som strekker seg langs jernbanen sørvest 
på området. Dette vil være selve hovedgaten i det nye 
kvartalet og fungere som en kobling mellom de allerede 
eksisterende sveitserhusene i nord og den nye bebyg-
gelsen. 
 Torg nord som lokaliserer seg nord på prosjektom-
rådet kan defineres som “people places”, dvs et sted 
som er ment brukt av mennesker, vanligvis i form av 
uformell bruker eller gjennom den spontane hverda-
gen. 1-2 helger i måneden vil det arrangeres marked på 
denne plassen. Her kan man finne alt fra lokal mat til ut-
stillinger fra Nøstetangen museum. Markedet vil kunne 

tilby både innbyggerne i Hokksund og besøkende et 
nytt og spennende tilbud. 
 All parkering på området vil bli flyttet under bakken i 
parkeringskjellere. Dette for å fjerne bilene fra gatebildet 
og for å få en større grad av utnyttelse i sentrum. 

På branntomta øst for den gamle ungdomskolen er 
den eksisterende mategaten fra Råhusgata og inn 
til Stasjonsgata flyttet helt sør på  tomta. Dette for å 
bevare og styrke siktlinjen og forbindelsen mellom 
disse to gatene. Ved å legge veien her tar man vare 
på den viktige aksen fremfor den nye ungdomskolen. 
Det nye bygget på branntomta er plassert sørøst 
på tomten med parkområdet mot vest, noe som vil  
gi parken rikelig med sol fra morgen til ettermid-
dag/kveld. Parken vil fungere som en bypark midt 
i Hokksund sentrum og vil koble den nye bydelen 
sammen med den eksisterende i Stasjonsgata.
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Masteroppgave Jeanett Skaar Christiensen, juli 2014

Bildet 1 og 2 gir deg en følelse av hvordan du vil 
møte det nye byområdet når du entrer området 
i nord. Bildet er tatt med en gang du kommer ut 
av portalen og inn på området. Til venste på il-
lustrasjonen ser du en av restaurantene på torget 
og dens tilhørende terrasse. Torg nord som ligger 
rett fremfor deg er et sosialt møtested, både for 
de besøkende og de som bor her. Torget knytter 
seg til de eksiterende sveitserhusene som ligger på 
området og oppfattes som grønt, intimt og koselig.  
Gaten som ligger fremfor deg forbinder hele pros-
jektområdet fra nord til sør. 

Bilde 3 tar deg videre nordover gjennom prosjek-
tområdet. Bildet gir deg et intrykk av hvordan de 
ulike nivåforskjellene vil oppfattes dersom du bev-
eger deg gjennom gågaten. Det grønne området til 
høyre på bildet er leilighetskompleksets uteareal og 
skiller seg fra gågaten. I kobberbygningen til høyre 
kan du finne det nye hotellet i Hokksund sentrum. 
Hotellet består av resepsjon og et loungeområde 
i første etasje. De øvrige etasjene er utstyrt med 
hotellrom med egent treningssenter som kan be-
nyttes av både hotellets gjester og vanlige innbyg-
gere. Hotellets tak består av en stor uteterrasse 
med mulighet for utendørsservering i tilknytning til 
restauranten som er lokalisert i samme etasje. 
 Kontorbygningen hvor gågaten skjærer igjen-
nom er utstyrt med en foss over inn og utgangen 
mot torg vest. Fossen er med på å skape en beroli-
gende følelse med tanke på det sildrende vannet 
samtidig som det er en fin inn/utgang til prosjek-
tomådet. 

Bilde 4 gir deg en oversikt over begge aksene  i 
den nye bydelen. Aksen til venstre tar deg gjennom 
gågaten og ender i torg nord, mens aksen til høyre 
tar deg gjennom mediekvartalet og ut på busshold-
eplassen tilknyttet Rådhusgata. 

Bilde 5 illustrerer hvordan det vil bli på den nye 
branntomta. Området vil fungere som en liten park 
midt i sentrum av Hokksund. Sørøst på branntom-
ta vil det oppføres en bygning bestående av tre 
etasjer. Første etasje vil bestå av utleielokaler, andre 
etasje av kontorer og tredje etasje av boliger. 

Bilde 5

Bilde 1

Bilde 2

Bilde 3

Bilde 4
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I Buskerudbysamarbeidet er gange sammen med sykkel utpekt som satsningsområde 
for å nå målet om mindre biltrafikk. I en rapport om utvidet kunnskapsgrunnlag
om gange er det laget kart som viser gangavstander til kollektivknutepunkt, skoler
og barnehager innenfor avstand på 1 kilometer og gangtid inntil 10 minutter. Dette 
plangrunnlaget vil være en viktig rettesnor for planlegging i sentrum i Hokksund og 
Vestfossen. prosjektene vil senere kunne realiseres gjennom samarbeidet i Buskerud-
byen og i tråd med målene i vedtatt areal- og transportplan.

Tilrettelegging for gange

Gode og trygge gang- og sykkelveier er en forutsetning for å få flere til å velge å sykle eller gå. Foto: Buskerudbyen.no

Tilrettelegging for gange
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Etterord
Mange skal takkes, og aller mest innbyggere som har gitt oss innspill, råd, ros og ris! 
Noen “støttespillere” bør nevnes spesielt: Per Erik Nygård som kom med forslaget
om et kontor utenfor rådhuset. Gudrun Styve Varlo som fast møtedeltager og god 
ambassadør på vegne av den eldre garde. Carl Erik Utengen som arkitekt og innspiller 
som vi brukte på flere møter, og som også stilte ut et forslag til et sentrumsprosjekt. 
Eiker Eiendomsutvikling for utstilling av boligprosjekt i Gamle-Hokksund. ROM Eiendom 
med Steffen Markussen som stilte opp i flere sammenhenger. Harakollen utbygging som 
arrangerte flere møter. Hokksund Byutvalg og den nystartede Gårdeierforeningen for 
innspill og aktiv bruk av lokalene.  

Vel blåst!

Nora, Anita og Anders


