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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

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

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

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

handel, service, tjenester, kultur og opplevelser.  

 

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

løse parkeringssituasjonen i sentrum. Per i dag har Hokksund flere store uregulerte parkeringsfla-

ter på midlertidig ledige arealer som er planlagt utviklet fremover. Disse parkeringene er godt 

belagt utover døgnet. I tillegg er dagens pendlerparkering ved stasjonen full. Kommunen er da 

bekymret over hvordan parkeringssituasjonen vil bli når de midlertidige arealene utvikles.  

 

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

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

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

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

ner for Hokksund, samt verifisere eller oppdatere innholdet i disse. 

 

1.2 Målbeskrivelse 

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

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

fremtidig Hokksund:  

• Tilstrekkelig antall parkeringer i sentrum til besøkende 

• Ryddig parkeringssituasjon og respekt for p-restriksjonene 

• Tilstrekkelig pendlerparkering for togreisende nær stasjonen 

• Tettere og mer effektiv utnyttelse av arealer 

• Attraktivt sentrum med plasser og torg som gir økt byliv og godt næringsstand 

• Rolig, trygg og sikker trafikksituasjon 

• Styrket grunnlag for lokal og regional kollektivtransport  

• Flere gående og syklende samt kollektivreisende 

 

 

1.3 Planavgrensning 

Områdeavgrensningen for parkeringsutredningen tar utgangspunkt i sentrumsreguleringens av-

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

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

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

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

parkeringsutredningen.  
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Figur 1 Planavgrensning for sentrumsregulering og parkeringsutredningen. 

 

1.4 Overordnede dokumenter og planprosesser 

1.4.1 Gjeldende kommuneplan 2015-2027 

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

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

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

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

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

dette arbeid.  

 

1.4.2 Gjeldende parkeringsbestemmelser (ur kommuneplanen) 

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

sjekter og der ikke annet fremgår av eldre reguleringsplaner. Bestemmelsene angir 



 

Hokksund sentrum  

 

 

 

 
 
 

  

3 av 13 

minimumsantall for parkeringsplasser for angitte formål. Parkeringsplassene skal være minimum 

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

mede.  

 

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

 

Formål Minimum antall p-plasser 

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

Leilighetsbygg BRA 45 – 75 kvm 1 plass 

Enebolig 2 plasser 

 

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

 

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

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

for fastlåsning.  

 

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

 

1.4.3 Normal for vei og gateutforming 

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

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

plasser på parkeringsområder.  

 

1.4.4 Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Gulskogen - Hokksund 

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

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

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

bindelse, ny bussoppstilling og taxiholdeplass. Mulighetsstudien for ny stasjon er ikke igangsatt 

per januar 2018.  

 

1.5 Tidligere parkeringsutredninger 

To tidligere parkeringsutredninger som omhandler Hokksund er utarbeidet. Nedenfor beskrives 

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

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

trum.  

 

1.5.1 Parkeringsutredning for Hokksund, 2002 

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

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

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

for videreutvikling av parkeringsordningen, med inspirasjon fra andre kommuner.  

 

1.5.2 Grunnlag for en samordnet parkeringspolitikk for Buskerudbyen, 2010 

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

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

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

 

1.5.3 Endringer i parkeringssituasjonen etter tidligere parkeringsutredninger 

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

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

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

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

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

stod. Her er det plass til omtrent 150 biler, og p-plassene er i dag uregulerte.  

 

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

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

plass til ca. 80 biler og er skiltet med maks to timers ståtid.  

 

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

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

offentlig parkering.  
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2. DAGENS PARKERINGSFORHOLD 

2.1 Trafikkforhold og reisevaner 

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

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

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

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

etasjer samt plasser og torg (Figur 2).  

 

Både Stasjonsgata og Rådhusgata er blitt rustet opp de siste 10 årene. Stasjonsgata har veksel-

vis beplanting av trær og gateparkering langs gatens østside, og det er fortau på begge sider. I 

nord har Rådhusgata det samme tverrsnittet som Stasjonsgata. Sør for ungdomsskolen er det 

dobbeltsidig beplanting av trær med fortau innenfor trerekken. De tre tverrgatene har smalere 

tverrsnitt, men har dobbeltsidig fortau og noe gateparkering. Bilder fra kommunen? 

 

ÅDT i Stasjonsgata var 

2 600 bilturer i døgnet i 

2016. ÅDT i Rådhusgata 

var 4 300 bilturer per 

døgn i 2015. Fylkesvei 

35 (Vestre Brugate) som 

knytter sentrum til E134 

har en ÅDT på ca. 

12 000 bilturer per døgn.  

 

Det er reell ingen grunn 

til å tro at trafikkmeng-

dene har forandret seg 

merkbart siden registre-

ringene ble gjort.  

 

 

  

Figur 2 Oversiktskart med viktige målpunkt. 
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I parkeringsutredningen for Buskerudsamarbeidet fra 2010 beskrives det at omtrent halvparten 

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

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

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

 

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

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

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

andelen bland kommunene i Buskerudbyen. I nabokommunen nedre Eiker er den samme andelen 

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

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

tilbudet ikke har så høy frekvens i dag.   

 

2.2 Oversikt dagens parkeringsområder 

Hokksund sentrum har per i dag en god del overflateparkering i sentrum. Det er ca. 600 offentlig 

tilgjengelige parkeringsplasser bare i sentrum. I tillegg er det ca. 200 parkeringsplasser ved 

Hokksund stasjon som er til for togpendlere på Banenors sin eiendom. Det er antatt at det også 

er ca. 300 private parkeringsplasser i sentrum.  

 

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

Derimot er de fleste p-plassene langs sentrumsaksen skiltet med maks to timers ståtid.  

 

Kartskisser når info kommer fra kommunen 

 

2.3 Registrert belegg 

Venter på input fra kommunen, da kartskisser 

Full pendlerparkering 

Høyt belegg på uregulerte nærmest sentrum 

Noe lavere belegg på gateparkeringene langs Stasjonsgata 

 

2.4 Utfordringsbildet 

Med gratis parkering i sentrum i umiddelbar nærhet til butikker og service gjør det enkelt å par-

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

man i praksis kan parkere ut makstiden på korttidsparkeringene uten konsekvenser. Siden pend-

lerparkeringen har vært fullbelagt har også plassene i sentrum vært høyt belagde.  

 

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

2002 peker på at mange korttidsparkeringer blir opptatt av ansatte som står hele dagene. Inten-

sjonen med korttidsparkeringene er at besøkende skal parkere der, og at ansatte som må kjøre 

bil parkerer lenger unna sentrum på de plasser som er uten tidsrestriksjoner. På disse plassene 

er det i dag en del restkapasitet.  

 

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

ring.  

 

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

på parkeringssystemet.  

 

2.5 Behovsvurdering av dagens parkering 

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

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

enn hva som finnes tilgjengelig ved pendlerparkeringen, og at det er lite restkapasitet igjen i sen-

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

punkt i en slik beleggsregistrering, men det sier ikke nok om det reelle behovet for parkering. 
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Enkel tilgang på parkeringsplasser, som dessuten er gratis, er med på å generere bilturer, også 

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

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

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

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

 

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

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

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

anses om en viktig del.  

 

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

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

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

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

 

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

dermed blir antakelsene meget grove ved å kun se på flyfoto i kombinasjon med tilgjengelig 

adresseinformasjon. Med denne metoden er det beregnet et behov for 740 bilparkeringer innen-

for planavgrensningen. Det gjelder kun for næringsbygg og offentlig tjeneste, boligbygg er ikke 

tatt med i beregningen, men aller fleste beboere i Hokksund sentrum, er antatt å dekke sine 

egne behov for parkeringsplass på privat grunn. 

 

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

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

skal være private svarer antallet p-plasser i dag ganske godt til behovet, men muligens med et 

overskudd på litt over 100.  

 

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

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

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

parkering dersom plassene ved stasjonene er fylt opp.  
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3. MULIGHETSANALYSE FOR FREMTIDIG PARKERING 

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

Forutsatt at vi har informasjon om utbyggingspotensialet (kvm fordelt på formål) i sentrum, så 

kan vi estimere behovet for antall parkeringsplasser forutsatt dagens p-norm, og deretter vur-

dere om dette er realistisk eller ikke. Sannsynligvis må normene justeres. 

(Finnes et temakart for tillatte byggehøyder ihht gjeldende kommuneplan for Hokksund sentrum)  

 

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

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

sund sentrum utvikler seg i takt med utbygging og fortetting. Et tettere og funksjonelt tettsted, 

som er bedre tilrettelagt for gående og syklister samt utbedring av kollektivtransporttilbudet vil 

kunne resultere i en lavere bilandel og dermed et lavere behov for parkeringsplasser enn hva da-

gens parkeringsnorm vil kunne svare til. Det anbefales derfor at parkeringsnormen revideres mot 

mer restriktiv før full utbygging av sentrum gjennomføres. 

 

Dersom kommunen reduserer p-normene for sentrumskjernen med 30 %, vil kravet til parkering 

resultere i et behov av mellom xx og xx parkeringsplasser i sentrumskjernen. Dette svarer bedre 

til hva som faktisk er mulig å etablere innenfor feltene som tilhører sentrumskjernen.  

 

En 30 % reduksjon innebærer eksempelvis at p-kravet til næring senkes fra 20 p-plass/1000 m2 

til 14 p-plass/1000 m2, mens det for leiligheter går fra 1 til 0,7 p-plass per leilighet. 

 

3.3 Parkeringsnormer i andre byer 

 

 

 

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

(handel og kontor). For bolig ligger Hokksund også over gjennomsnittet. Hvis vi reviderer Hokk-

sund sin p-norm med 30 % vil man ligge nærmere rundt gjennomsnittet for alle formål.  
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Grunnlaget for de øvrige tettstedenes p-normer er hentet fra ulike tidspunkt. Ser man på utvik-

lingen i øvrige byer og tettsteder vises en trend som peker på at mange tettsteder innfører 

strengere p-normer, etter hvert som tettstedene utvikles og som folks reisevaner endres. En re-

duksjon av Hokksund sine p-normer med en størrelse av ca. 30 % er derfor ambisiøst men abso-

lutt realistisk i denne sammenligningen.   

 

Noe som vil ha stort utslag på antall parkeringsplasser som bør etableres når en eiendom bygges 

ut, er bestemmelser gjeldende byggehøyder og utnyttelsesgrad. Jo mer areal som man tillater å 

bygge, desto flere parkeringsplasser vil det være behov for innenfor gitt areal. En revisjon av 

parkeringsnormen bør derfor ses i sammenheng med hva man faktisk tillater av utbygging på de 

aktuelle feltene.  
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4. ANBEFALTE PARKERINGSLØSNINGER 

Generell innledning og noe om ulike type parkeringsformål (ansatt- og besøksparkering, boligpar-

kering, pendlerparkering, etc.) Hva er viktigst å få løst, hvordan påvirker det bylivet i sentrum? 

 

4.1 Om parkeringsrestriksjoner og kommunens rolle 

Generelt om ulike parkeringsrestriksjoner og hva det betyr, samt hva kommunen kan gjøre og 

ikke gjøre.  

 

4.2 Kommunen som parkeringsmyndighet eller samarbeid i Buskerudbyen 

Hvorfor er dette viktig og hvilke muligheter finnes det? 

 

4.3 Etablering av avgiftsparkering 

 

4.4 Lokalisering og valg av ulike parkeringsanlegg i sentrum 

Hvorfor ikke parkering på bakkeplan? Hva slags restriksjoner i sentrum, hvorfor og konsekven-

ser? 

 

4.5 Lokalisering og valg av ulike parkeringsanlegg utenfor sentrum 

Hvem må parkere utenfor sentrum, og hvorfor? Konsekvenser.  

 

4.6 Utforming av parkeringsanlegg 

Kort om mulig geometrisk utforming. 

 

4.7 Utvikling for pendlerparkering 

 

4.8 Justering av kommunens bestemmelser 

Diskusjon om parkeringsnormer og viktigheten av å justere disse etter hvert som sentrum utvik-

les og beboernes holdning rundt mobilitet endrer seg.  

 

4.9 Tiltak for sykkelparkering 

• Sørge for at det alltid er nok plasser – alle steder det sykles til  

• Her kan vi ta inn minimumsnormer  

• Hvis det er for få plasser kan nærmeste bilplass erstattes av ca. 10 sykkelplasser – legg inn 

muligheten i bestemmelsene  

• Her kan vi stille krav til beliggenhet, service, overdekning, dusj, mv.  

• Viktig med å ta hensyn til ryddighet og fotgjengeres framkommelighet  

• Også sykkelparkering må overvåkes – sikkerhet, fjerne vrak  

 

4.10 Andre tiltak og løsninger som kan påvirke parkeringssituasjonen 

Informasjonskampanjer og en kommune som foregår med gott eksempel. Mobilitetsplaner og til-

tak hos større bedrifter. Bildelingsordninger.  
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5. OPPSUMMERING/HOVEDGREP/STRATEGI 

Oppsummering av anbefalte parkeringsløsninger og strategi for Hokksund sentrum de kommende 

årene. Her vil vi skissere en strategi for etappevis utvikling av parkeringspolitikken.  

 

• Flytte pendlerparkering -frigjør areal for utvikling i sentrum 

• Flere sykkelparkeringsplasser på stasjonen og i sentrum 

• Gang- og sykkelundergang under jernbanen -viktig ny adkomst til stasjonen og sentrum 

• Parkeringsregulerende tiltak: 

1) Fjerne reserverte plasser for arbeidsplasser 

2) Snill håndheving, tidsskive, regelmessige og frekvente stikkprøver av lensmann -avtale  

3) Kommunen blir parkeringsmyndighet  

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

for ansatte) 

• Frekvens mediainformasjon 

• Justering av p-normer (min og maks, slik at frikjøp kan etableres som kan finansiere p-hus 

på vestsiden av jernbanen) 
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