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Innledning 
 

Oppstart av reguleringsplanen for Hokksund sentrum ble varslet første gang 12.10.2016, med en 

mindre utvidelse av planområdet 11.04.2017. Kommunen mottok totalt 25 innspill, fra både 

offentlige og private. Innspillene oppsummeres i et eget notat som følger saken. 

Det har vært en lang og omfattende medvirkningsprosess både med næringsliv, innbyggere og 

politikere. Planavdelingen hadde eget kontor på Handletorget  12.09.2013 – 1.6.2014. Kontoret hold 

åpent for publikum for å ta imot innspill, informere om byutvikling, for utstilling av prosjekter, 

debatter og workshop. Dette arbeidet er oppsummert og kommentert i en egen utførlig rapport som 

følger behandlingen av planforslaget. Det ligger også mye godt stoff i “Ungdom i sentrum” – en 

rapport støttet av Husbanken, som ble utarbeidet etter en omfattende ungdomsmedvirkning i 

Hokksund i 2010. 

Planavdelingen har også gjennomført flere møter og holdt innlegg for næringsliv, skole, 

sentrumsforeningen, Byutvalget og den nyoppstartede gårdeierforeningen i Hokksund sentrum. 

Gårdeierforeningen ble stiftet med hensikt å skape et forum for gårdeierne i sentrum, for å 

samarbeide og utveksleerfaringer og idéer.  

Hokksund sentrum har stort potensiale for fortetting, med store, sentrale, ubebygde tomter  med 

kort avstand til både vei og kollektivtransport. Ønske om utvikling og boligbygging innenfor sentrum, 

er i samsvar med overordnede føringer for areal og transportplanlegging, og gjennom kommunens 

deltagelse i Buskerudbysamarbeidet.   

Planforslaget som nå legges fram, vil gjøre det mulig å utvikle den mest sentrale delen rundt 

knutepunktet med både boliger, næringslokaler og offentlige møteplasser.  

 

Formålet med planen og hvilket område og eiendommer den omfatter. 
Ny reguleringsplan for Hokksund sentrum har som mål å sikre en forutsigbar utvikling av Hokksund 

basert på kommuneplanen og overordnede føringer om bygge ut rundt knutepunktene.   Planen vil 

erstatte alle eldre, gjeldende planer innenfor planområdet. To planer som er egengodkjente de siste 

par årene, beholdes. Det meste av plangrunnlaget er planene med hovednummer 32, som ble 

egnengodkjent i en tiårsperiode fra 1988 til 1998, samt del av planen for Nøsteområdet fra  2003. 

 Planavdelingen har hatt jevnlig dialog med utviklerne og eiendomsbesittere i Hokksund sentrum, 

som har kommet med ønsker og nyttige innspill til planarbeidet. Flere har også utarbeidet og 

illustrert prosjekter for konkrete tomter i sentrum, som er presentert både på folkemøter og i 

politiske fora. Disse innspillene har blitt brukt som grunnlag både til plankart og bestemmelser.  
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Ny undergang fra vestsiden av sentrum, som forlengelse av Haugveien, vises i planen. Undergangen 

planlegges som ny hovedatkomst for gående og syklende, samt ny oppgang til plattformen. 

Atkomsten sikrer en ny, sikker og effektiv innfallsport til sentrum, og vil også gjøre det mulig å 

planlegge parkeringsløsninger på vestsiden som vil tjene en framtidig byutvikling. Arbeidet med 

denne reguleringen gjennomføres i en egen plan, men knyttes tett opp til sentrumsreguleringen. Ny 

hovedatkomst til sentrum for gående og syklende, er det viktigste nye infrastrukturgrepet som vises i 

planen.  

Tankene om at den nye undergangen skulle være en kjøreatkomst har i løpet av planarbeidet blitt 

forlatt. Det ble konkludert med at det er store tekniske utfordringer å konstruere en undergang med 

de høyder og stigningsforhold som kreves dersom undergangen skal være kjørevei. En 

gangundergang trenger ikke å ligge så dypt, og dermed blir det enklere både med kurvaturer og 

stigningsforhold. Det er komplisert med ny oppgang til plattform ut fra at det er noe trangt mellom 

sporene, men dette vil bli videre avklart når dette prosjektet skrider frem.  

Forslaget gir mulighet for fortetting av sentrum med boliger opp til 5-6 etasjer, +17,5 meter, 

forretninger, kontor, grøntområder, offentlige uterom, skoleutvidelse m.m. Dagens infrastruktur 

beholdes, men det tas grep for å styrke deler av gateløpene i form av utvidelse av fortau og flytting 

av byggelinjer. Vestre Nøstegate foreslås som kommunal gang- og sykkelvei med kjøring til 

boligeiendommene som i dag. Det legges ikke opp til utvidelse av veibredden i denne planen, men 

det legges til rette for at veien kan utvides i kommende planer eller revisjoner, gjennom at det settes 

byggelinjer i planen. Det blir også forslått av Vestre Nøstegate stenges med bom etter Ask 

(installasjon).  

Parkering til boliger 

All utvikling og nybygging forutsetter at parkering skal etableres i kjeller, jf. kommuneplanen.  

I kommuneplanen er det fastsatt at leilighetene i sentrum skal ha 1 plass per bolig, uavhengig 

Planavgrensningen beskrives på 

følgende måte:  

Arealet som ligger mellom Vestre 

Brugate, Drammenselva, Nøsteelva 

og jernbanen – drøye 100 daa. 

Eneboligområdet som ligger mellom 

Drammenselva og Vestre Nøstegate, 

er ikke med i planen. Jernbanens 

arealer ved Hokksund stasjon inngår 

heller ikke i planforslaget. Fremtidige 

planer rundt utviklingen av 

knutepunktet er ivaretatt jf. 

mulighetsstudie og 

knutepunktutvikling som ble avsluttet 

i 2016. 
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størrelse.  I dette forslaget foreslås det en endring ved å sette minimumsnorm på 0,5 

biloppstillingsplass per boenhet, og maksimum på 1 biloppstillingsplass. Begrunnelsen er at 

erfaringene så langt er, at parkeringskjellerne ikke fylles opp med dagens biloppstillingskrav på 1 

plass. I tillegg er trenden at det nå planlegges og bygges flere mindre leiligheter. Dette vil kunne gjøre 

enkelte boliger billigere, dersom de ikke selges med bilplass. 

 

Planen forslår at 10 % av plassene skal være handikap-plasser. Det er gitt tilbakemeldinger på at 

dette antallet kan virke høyt, og at 5 % bør være tilstrekkelig. Dersom en setter opp et 

regneeksempel med 40 boliger med maksnormen, tilsier det 4 handikapplasser, med 

minimumsnormen tilser det 2 plasser. Med utgangspunkt i at det er en økning i utstedelsen av 

handikapbevis, virker ikke antallet unaturlig, og planen fremmes med et krav på 10 %. 

 

Offentlig parkering 

Det er mange offentlige parkeringsplasser i sentrum. Både langs Stasjonsgata, ved lensmannen og 

hovedplassen ved U-skolen.  I planforslaget legges det opp til at plassene på Bruhjørnet og i 

Skolegata og langs Rådhuset  blir fjernet. Parkeringsutredingen som er utarbeidet til saken, viser at 

det er tilstrekkelig med plasser, men mangel på håndheving medfører at mange offentlige plasser 

med 2-timers begrensing benyttes av dem som arbeider i sentrum.  Et parkeringsregime bør derfor 

innføres. 

Pendlerparkering 

Forslaget innbefatter ikke pendlerparkering. Denne ligger på Bane NORs eiendom, totalt drøye 200 

plasser. Kommunen har utfordret Bane Nor når det gjelder kapasitetene på pendlerparkeringen. Nye 

tall viser at det er en større økning i passasjertallet etter at det ble innført nye bompengesatser i Oslo 

Dette vises tydelig rundt knutepunktet, hvor det nå er fullt på pendlerparkeringen. Pendlere parkerer 

nå både på offentlige plasser i sentrum, og på private eiendommer, eksempelvis Borgebygget.  

Når det bygges ny atkomst under jernbanen fra Haugveien, vil det være naturlig å se på muligheten 

av å bygge flere pendlerparkeringsplasser i dette området. En mer effektiv utnyttelse av 

lagerarealene på Bane NORs eiendom, vil gjøre det mulig å avsette et større område til parkering, 

eventuelt et parkeringshus.    

Ansatteparkeringer 

Det er forholdvis mange som arbeider i byen som parkerer på sentrale eiendommer som skal 

utvikles.  Dette gjelder både “Branntomta” og den gamle U-skoletomta, hvor mange av dem som 

jobber på Rådhuset parkerer.  

Planavdelingen ser for seg at det vil skje en gradvis endring av dette forholdet. Dersom tomtene blir 

solgt eller bygd ut, vil det ikke lenger være mulig å kunne parkere så nær arbeidsplassen, i alle fall 

ikke gratis. En løsning kan være å legge til rette for å utvikle midlertidige parkeringsarealer på 

vestsiden av jernbanen. Et samarbeid med EEU hvor det opparbeides plasser med innkjøring fra 

Kirkeveien kan enkelt etableres. Her kan mange av dem som jobber i sentrum få et tilbud, men det 

må påregnes at det vil bli betaling for å parkere.  

Sykkelparkering 

Ambisjonen er at flere skal sykle eller gå. Trygg sykkelparkering, helst innendørs, er en forutsetning 



Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum  

6 
 

for at flere skal benytte sykkel som framkomstmiddel. Det skal være egne sykkelparkeringer, slik at 

oppbevaring av sykkel ikke må skje i boden eler på fellesarealer. For en familie med to voksne og 

barn, vil det være trolig at alle i familien har sykkel. Planen foreslår derfor ut fra leilighetsstørrelsen 

at sykkelparkering legges på 1-3 sykler. 

Renovasjonsløsninger 

Planen stiller krav til at i større boligprosjekter skal det være nedgravde renovasjonsløsninger.  

Renovasjonsløsninger under bakken er et viktig element for å skape en tryggere og “ryddigere” by. 

Det er flere prosjekter også i vår kommune som har slike løsninger i dag. Erfaringene er gode. I alle 

prosjektene må det inngå en synliggjøring av hvordan henting skal skje på en trygg måte. Det må 

være mulig å tillate felles bruk av arealer, med tanke på at søppel hentes ca. kun annenhver uke i 

snitt. RfD skal uttale seg og godkjenne alle løsninger blant annet med bakgrunn i sikkerhet. 

    

Renovasjonsløsninger på bakkeplan vil foruten å være svært arealkrevende for større leilighetsbygg, 

øke risiko for brann, luktplager og skadedyr. RfD anbefaler fullt nedgravde løsninger, men vakuumsug 

kan være aktuelt på sammenhengende større områder som skal bebygges, eksempelvis ved en 

samlet utbygging av U-skoletomta eller “kvartalstomta”.  Ved mindre boligprosjekter, i denne planen 

satt til ca. 20 bruksenheter, vil det tillates andre løsninger. For å synliggjøre arealbeslaget som de 

tradisjonelle dunkene gir, oppgir RfD at slik fraksjoneringen er i dag har, vil et boligprosjekt på 25 

bruksenheter kreve 18 dunker.   

 
Eksempel på helt nedgravd løsning 

Offentlige møteplasser, leikeplasser og parker 
For å skape gode leikeplasser, aktivitetsanlegg og møteplasser, viser plankartet to nye områder som 

avsettes til slike formål. Det er krav til at utbyggere skal etablere gode og varierte leike- og 

aktivitetsområder ved boligbygging. I planprosessen har det blitt drøftet om det kan være 

hensiktsmessig å få til samarbeid mellom utbyggere i sentrum om erverv og opparbeidelse av slike 

plasser. Et slikt samarbeid vil antagelig være en fordel for utbyggere både ut fra et økonomisk 

perspektiv og ikke minst ut fra et byutviklingsperspektiv. Gode og store leike- og aktivitetsområder 

viser seg å være et fortrinn når det gjelder vurdering av attraktivitet. 

Når denne planbeskrivelsen skrives, er det ennå ikke avklart hvilken løsning som vil være den riktige 

når det gjelder de juridiske vurderingene rundt å inngå slike avtaler. Flere utbyggere har imidlertid 

uttalt at det vil være interessant å finne frem til en felles løsning som sikrer gode leikearealer i 
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sentrum. Et sentralt beliggende område i denne planen vil sikre at alle boligprosjekter sannsynlig vil 

ha stor nytte av et samarbeid.  

Følgende nye områder tas inn i planen: 

 Branntomta – ca. 2,2 daa – (eies av EEU 1,6 daa og ØEK med 0,6 daa) 

Foreslås opparbeidet som leikeplass med høy kvalitet 

 Del av ungdomsskoletomta (eies av ØEK - 2,5 daa ) 

Aktivitetsområde til både skolen, byen og ny boligbebyggelse. 

 Bruhjørnet (privat og kommunal eiendom på 1 daa) 

Møteplass for opphold og servering med utsikt og tilgang til elva.   

   
Nytt serveringssted og møteplass på Bruhjørnet? 

 

   

Branntomta 
Eiker Eiendomsutvikling kjøpte Branntomta med tanke på byutvikling. Tomta er totalt 1,7 daa. Endel 

av Branntomta og kommunal vei med parkering, foreslås avsatt som ny leikepark for byen. Det er 

sett på muligheten av å åpne opp mer for flere av Rådhusets funksjoner ut mot dette området, 

kanskje som ny inngang biblioteket, kantina og nytt servicesenter. Når veien og parkeringen tas bort, 

vil området bli en leikeplass som ligger innenfor 500-meters radius for de aller fleste boligene i 

sentrum, nær skole, torg og Handlegata. Området vil også binde Stasjonsgata flott sammen med 

Rådhusgata både fysisk og visuelt. Leikearealet fordeles med ca 1 daa av Branntomta, og et 

tilsvarende areal på kommunens tomt, til sammen 2,1 daa.  Dersom utbyggere i planområdet ønsker 

å utvikle større deler av sine eiendommer, kan utvikling av denne plassen være et godt alternativ for 

å tilfredsstille kravene som stilles til leik for nye boliger i sentrum. Dette kan skje gjennom en 

utbyggingsavtale.  Det legges opp til at området under leikeplassen kan utvikles som del av 

parkeringskjeller til “kvartalstomta”. 
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Utsnitt av mulighetsstudie utført av “Rodeo” – ligger vedlagt som dokument. 

 

Overordnede føringer, gjeldende planstatus, herunder planens 

forhold til andre planer som gjelder for området og om planen er i 

samsvar med overordnede planer. 
Overordnede føringer som er lagt i planen er kommuneplanens arealdel og bestemmelser for 

Hokksund. Formålet som ligger til grunn er sentrumsformål, dvs. blandet formål. Det er også vedtatt 

eget høydekart som differensierer høydene i sentrum fra 7,5 meter til +17,5 meter. 

Parkeringsnormen er satt til 1 plass per bolig, og det stilles krav om kjellerparkering, men 

planforslaget foreslår altså et maksimums- og et minimumskrav på 1-0,5 plass per boenhet, avhengig 
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størrelse. Det er i dag to vedtatte planer for deler av området, og disse vil bli innlemmet i denne  

  

Fra kommuneplanen s. 66 

Utdrag fra bestemmelsene i kommuneplanen for Hokksund: 

For sentrumsområdene gjelder generelt følgende maksimum byggehøyder: 
Se eget temakart, side 66. Bygninger over 14,5 meter byggehøyde (fem etasjer) skal ha tilbaketrukket 
øverste etasje mot hovedgatene Stasjonsgata, Rådhusgata og Vestre Brugate. Etasjen skal trekkes 
tilbake <60° målt overkant etasjeskiller og tak. 
Se skisse på temakart, side 66. 
 
5. Uteoppholdsareal § 11-9 nr. 5 og 8 
Krav til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen ligger på. Brukbart uteoppholdsareal skal 
være egnet til lekeareal og rekreasjon. I vurderinger av om uteoppholdsarealer er brukbart vil temaer 
som terreng, sol, støy, m.m. vektlegges.  
 
For boenheter i sentrumsområdene skal det avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minst 20 m2 pr. 
boenhet. Private balkonger, terrasser og lignende kan medregnes, men kravene til lekeareal må 
oppfylles uavhengig av slike på bakkeplan. 
 
4. Rekkefølge § 11-9 nr. 4 
Utbygging innenfor områdene for bebyggelse og anlegg kan ikke finne sted før eksterne og interne 
tekniske anlegg (veg, vann, avløp, el-forsyning, tilknytning til høyhastighets kommunikasjonsnett, 
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gang- og sykkelveg vist på delplankartet) og samfunnstjenester (helse- og sosialtjenester, herunder 
barnehager, skoler og skolefritidsordninger) er etablert, jf. PBL. § 11-9 nr. 3 og § 11-10 nr. 2 
 
Uteoppholdsareal skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med byggetiltaket. Det kan gis 
midlertidig brukstillatelse med konkret frist for ferdigstillelse. Planer for uteoppholdsareal er en del av 
de tekniske planene for et utbyggingsområde og skal godkjennes av kommunen.  
 
 
5. Uteoppholdsareal § 11-9 nr. 5 og 8 
For nye tiltak innenfor byggeområdene skal det dokumenteres hvordan uteoppholdsareal og 
grønnstruktur er ivaretatt. Det samme gjelder for regulerte boligeiendommer der disse krav ikke 
fremgår av reguleringsplan. Krav til uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen ligger på. 
Brukbart uteoppholdsareal skal være egnet til lekeareal og rekreasjon. I vurderinger av om 
uteoppholdsarealer er brukbart vil temaer som terreng, sol, støy, m.m. vektlegges. 
 
For boenheter i sentrumsområdene skal det avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minst 20 m2 pr. 
boenhet. Private balkonger, terrasser og lignende kan medregnes, men kravene til lekeareal må 
oppfylles uavhengig av slike på bakkeplan. 
 
Boligområder med større avstand enn 500 m til nærmeste friområde/park, eller i annet 
sammenhengende grøntareal åpent for allmenn ferdsel, skal det være sikret og opparbeidet et areal 
på minimum 1,5 daa til lek/park for strøket før det gis byggetillatelse for nye boliger.  
 
Lekeplassene må få god plassering i forhold til hverandre og må lett kunne nås fra boligene. De skal 
utformes slik at de gir gode lekemiljøer. Lekeplassene skal plasseres trafikksikkert og ikke ved 
snuhammer, p-plass eller hovedvei. Lekeplasser bør knyttes til gangforbindelser.   
Transformatorkiosker og høyspentlinjer skal ikke reguleres eller føres over 
lekeplasser.  
 
Lekeplasser bør plasseres på areal som det er lett å utnytte. Der andre krav til uteoppholdsareal er 
angitt i reguleringsplaner gjelder de fremfor de ovenstående. Leikeplasser skal ha et utendørs 
støynivå som ikke overskrider Lden=55dB. Krav til opparbeidelse av leikeplasser og eierskap av disse 
skal avklares i reguleringsplan. 
 
 

Planens virkninger for barn og unge. 
Historisk sett har det vært større, sammenhengende områder for leik og opphold i Hokksund 

sentrum. Fram til kommunen bygde ny ungdomsskole i sentrum, var det store arealer rundt den 

gamle skolen, som i tillegg til skolens bruk, ble benyttet av byens innbyggere, særlig til uorganiserte 

ballspill som fotball, håndball og basketball. Det var også en god del større trær innenfor dette 

området.  

Ved bygging av ny skole og riving av den gamle, ble disse arealene vesentlig redusert, og muligheten 

for ballspill ble borte, og trærne hugget. Det ble opparbeidet et nytt uteområde ved skolen. Området 

er kompakt og har flere ramper til skate- og sykkelaktiviteter, ballbinge, sandvolleyball og noen 

mindre leikeapparater. Det er også sittegrupper på området. Plassen er mye i bruk både i skoletiden 

og ellers når været og årstiden tillater det. 
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Ved utbygging av nye boliger i Hokksund sentrum krever kommuneplanen at det skal opparbeides 

minimum 20 kvm uteoppholdsareal per boenhet, og det skal være en større leikeplass og park for 

allmennheten som ligger mer enn 500 meter fra boligene. Disse arealene skal lett kunne nås fra 

boligene.  

Med den utbyggingen som det legges opp til i Hokksund sentrum, både når det gjelder typer boliger, 

høyder og type formål, må det settes av og sikres tilstrekkelige arealer for varierte aktiviteter. 

Erfaringene tilsier at det vil være lite hensiktsmessig at de forskjellige prosjektene i sentrum 

opparbeider slike områder innenfor sin eiendom. Skal de tilfredsstille krav til størrelse, variasjon og 

aktiviteter tilpasset ulike årstider, vil dette bli krevende å gjennomføre uten at det legges opp til et 

betydelig samarbeid.  

  

 
Skøytebane på tomta til “Marthas Have” vinteren 2012 

. 

Erfaringer fra andre byer og tettsteder er entydige når det gjelder virkningen av å tilrettelegge for leik 

og opphold, hvor kvalitet og innhold vektlegges, da dette skaper både liv og aktiviteter i sentrum som 

både har ringvirkninger for næringsliv, utbyggere og handelsstanden. Både Kongsberg og ikke minst 

Drammen, har bygget leikeområder sentralt i byene, og tilbakemeldingene fra brukerne er svært 

positive. I Øvre Eiker kommune har kommunen med bidrag fra en utbygger bygget leikeplass i parken 

i Vestfossen, en plass som etter kort tid har blitt svært populær. 
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Uteområdet på NHUS 

Inkludert den lille parken foran Rådhuset, settes det av ca. 6 daa for leik, park og aktivitet i byen. I 

tillegg kommer dagens uteområde på U-skolen, som brukes mye av ungdommen også etter skoletid. 

Noen vil sikkert hevde at planen ikke er spesielt ambisiøs på dette området. Områdene ligger 

imidlertid svært sentralt, har gode sol-, og lysforhold og ligger godt til rette for universell 

opparbeidelse. Vurdert ut fra et utbyggerperspektiv vil de fleste utbyggere i dette området kunne 

ligge godt innenfor avstand og nytte av å inngå i et samarbeid om erverv og opparbeidelse. 

Målgruppen for disse plassene er alle aldersgrupper, med en form for differensiering ut fra følgende 

tanke:  

 Parken foran rådhuset – for de aller minste 

 Branntomta – leikeplass 5-6 år og oppover 

 aktivitetsparken på den gamle u-skoletomta – skøyter, lette treningsapparater, petanque, 

ballspill m.m. 
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 U-skoleplassen – ballbinge, sandvolley, skating basket. 

 Bruhjørnet – familier, ungdom og voksne  

 
Sandvolleyballturnering på Branntomta i 2012   Containerkiosken på Branntomta sommeren 2012 

På alle områdene skal det også legges til rette for gode og varierte sitteplasser som alle kan benytte. 

Planforslagets virkning for barn og unge vurderes med utgangspunkt denne tankegangen til å være 

god. Begrunnelsen er at planen sikrer konkrete områder og legger opp til en opparbeidelse av 

sentralt beliggende områder, som vil være gode offentlige møteplasser som tilrettelegges for et 

bredt spekter av aktiviteter. Lagspill som eksempelvis fotball, som krever arealer fra 2-5 daa alene, vil 

det ikke være hensiktsmessig å legge til sentrum. Vi har slike tilbud både på Lerberg (Falkbanen), og 

etter hvert også på Loesmoen. Slik beliggenhet må betraktes som god nok.  

 
 

Barnerepresentanten har skrevet følgende om planforslaget som hun har blitt forelagt: 

 

“Bomiljøet er de fysiske og sosiale rammene der man bor, og har stor betydning for menneskers 

helse. For at barn og unge skal ha et godt oppvekstmiljø, er muligheter for lek og aktivitet i 

nærmiljøet en forutsetning. Når man nå utarbeider en byplan for fremtidens Hokksund by, er det 

viktig at slike områder planlegges og utnyttes på best mulig måte. I området rundt Rådhuset er det 

tenkt muligheter for en aktivitetspark, en lekeplass og et parkområde. Områdene som er planlagt 

avsatt er ikke store i areal, men med en god utnyttelse vil det gi muligheter for den utfoldelsen barn 

og unge har behov for i hverdagen.  

Godt planlagte og utformede omgivelser er med på å fremme sosial interaksjon og skape tilhørighet. 

En fremtidens Hokksund by må planlegges slik at det er attraktivt også for barnefamilier å bosette 

seg i sentrumsområdet, og tilstrekkelige leke- og aktivitetsområder er nødvendig for at dette skal 

skje. Et bysenter vil nødvendigvis også innebære en del trafikk, slik at det er viktig at leke- og 

aktivitetsområdene kan nås på en trygg måte. Det er derfor viktig at det planlegges med gangveier 

og oversiktlige krysningspunkter, slik at større barn kan sykle og gå uten følge av voksne. For at 

oppholds- og lekeområder skal oppleves som trygge, er det også viktig å planlegge områdene slik at 

de er oversiktlige og tilgjengelige. Med åpne plasser og god belysning vil områdene kunne benyttes 

på kveldstid og samtidig oppleves som trygge. 
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Byen skal romme både små barn og ungdom, og leke- og aktivitetsområdene må derfor tilpasses ulike 

aldersgrupper slik at flest mulig har glede og nytte av områdene.  

I området som er planlagt til park, bør det for eksempel også være lekeområde for de små barna. 

Parken er knyttet til rådhustorget og vil være et flott område som gir mulighet for møte mellom 

generasjoner.  

Leikeparken som er planlagt på den andre siden av rådhuset vil være et viktig område som tilpasses 

lek og aktivitet for de litt større barna, med lekeapparater og areal for plasskrevende lek.  

Aktivitetsparken som planlegges på den gamle ungdomsskoletomta gir muligheter for å plassere ut 

ulike treningsapparater og spill, slik at voksne og barn kan gjøre aktiviteter sammen.   

I tråd med kommuneplanens mål om å videreutvikle det offentlige rom og skape uterom for samvær, 

arrangementer, bevegelse og leik, vil kombinasjon med uteområdet på ungdomsskolen og de 

planlagte leke- og aktivitetsområdene gi et samlet område i bysentrum for lek og aktivitet for barn og 

unge” 

MVH 

Heidi Grimnes 

Barnerepresentant 

 

Leikeparken i Drammen sentrum 
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Historiske Hokksund 
Fortellingen om Stasjonsbyen Hokksund er i hovedsak fortellingen om en gate og dens bebyggelse: 

Stasjonsgata som forbinder Bruhjørnet og jernbanestasjonen er ca. 600 meter lang og nesten 

snorrett. Med gatas klare endepunkter både i sør og nord betegnes Stasjonsgata som en målgate. 

I sør ligger den vakre stasjonsbygningen fra 1866 som ble bygd etter arkitekt Paul Armin Dues 

tegninger. Stasjonsbygningen er et fint eksempel på den historisismen som fortsatt sto sterkt 

innenfor arkitektur og kunst på denne tida.  I nord avsluttes Stasjonsgata ved Bruhjørnet, her 

mangler gata et tilsvarende arkitektonisk endepunkt. Derimot ser man mot Gamle Hokksund og 

landskapet videre nordover, men dessverre uten direkte kontakt med elva fra Stasjonsgata. 

Gata har blitt til over en hundre-og-femtiårsperiode, og forteller om stedets utviklingshistorie både 

med sin struktur og med sine bygninger. Etter at jernbanen kom til Hokksund i 1860-årene, ble 

stasjonsområdet et viktig sted for utvikling av industri og servicevirksomhet. Plassen foran 

stasjonsbygningen markerer områdets betydning som knutepunkt. Kronen på verket i Stasjonsgata er 

bankbygningen i jugendstil fra 1912. 

De to sidene i Stasjonsgata har forskjellig karakter. Bebyggelsen på østsiden består av små 

forretningsgårder som er trukket tett inn til gateløpet og danner en klar vegg. På vestsiden er 

bebyggelsen mer oppbrutt. Noen «nyere» og større bygninger fra 1970-tallet med villahager 

innimellom gir en karakteristisk skjevhet i gatebildet. Beplantning og gesimshøyde på to etasjer gir 

gata et vennlig småbypreg. 

Opphav og utvikling 
Hokksunds historie som sted og by er uløselig knyttet til samferdsel. Trafikk er og har vært byens 

opphav og eksistensgrunnlag.  Endringer i samferdselsstruktur og teknologi kan dermed forklare 

hovedlinjene i stedets utviklingstrekk.   

Elvebyen 

 

 

Gamle Hokksund, eller Haugsund, hadde vokst frem 

som handelsted og fergested/sundsted langs Norges 

første riksvei, Sølvveien, som ble anlagt på 1600-

tallet. Stedet var en elvelandsby organisert som en 

målgate, med Sorenskrivergården som mål. På 

Drammenselva foregikk både fløting, ferdsel, fiske og 

frakt.  

 

 

 

 

Elvebyen – Gamle Hokksund 
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Stasjonsbyen  

I 1853 ble det bygd bru over Drammenselva som gjorde fergetrafikken overflødig. Ti år 

senere fattet Stortinget vedtak om å bygge Randsfjordbanen og i 1867 kom jernbanen, med 

stasjonsområdet anlagt oppunder Haug kirke. Dermed flyttet det trafikale knutepunktet ut 

av Gamle Hokksund.   

Den nye Stasjonsgata ble anlagt snorrett over dyrket mark fra brua mot stasjonen, Sundbakken, kun 

flankert av spredt strandsitterbebyggelse på Nøsteområdet langs den eldre kirkeveien, Nøstegata.  

Rundt stasjonsområdet vokste det etter hvert fram forretningsgårder og vertshus som henvendte seg 

til reisende på jernbanen, samt villabebyggelse med hager langs østsiden av Stasjonsgata. I tillegg 

ble det anlagt noe industri langs sidespor til jernbanen, blant annet jernstøperi. I motsatt 

ende, ved Bruhjørnet og Bruenden, oppstod forretninger som henvendte seg både til reisende på 

Kongsbergveien ved Bruenden og Stasjonsgata. Bruddet med det gamle og endringen fra 

elveby til stasjonsby ble forsterket ved navnebytte på 1920-tallet: Haugsund ble til 

Hokksund. 

 

Stasjonsgata sett fra dagens rådhus mot bruhjørnet  

Bilbyen 
 Fra mai 1945 til 1. januar 1951 var det en samlet import av biler på knapt 11 000 person- og 

varebiler, noe som tilsvarte den samlede bilimporten i 1938. Kvoteordning på kjøp av privatbil frem 

til 1960 ble håndhevet strengt, og bare 3-4 % av søknadene ble godkjent. Restriksjonene ble 

opphevet i 1960 og fra 1960-64 doblet bilparken seg til over 400 000. 12 år senere passerte antallet 

1 000 000. Nærhet til veisystemet ble styrende for så godt som all næringsetablering. Først betydde 

det markant økt biltrafikk i gater som var ment å skulle dele mellom fotgjengere, syklende, hester og 
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biler, deretter en etablering av kjøpesenter og butikker i periferien fra gamle sentrum, begge deler 

med negativ konsekvens for byene og tettstedene. I Hokksund ble løsningen på 1970-tallet å etablere 

en ny vei bak det nybygde rådhuset, parallelt med Stasjonsgata, som en avlastingsvei for 

gjennomgående trafikk. I tillegg ble Stasjonsgata stengt for gjennomkjøring. Samlet sett ble 

konsekvensene av disse faktorene så negative at Hokksund ble erklært som et av Østlandsregionens 

ledende “ikke-steder” i rikspressen og bøker på midten av 1980-tallet.         

 

Opprustning av Stasjonsgata, TON- og MPG   prosjektene 
 

I begynnelsen av 1990-årene gjennomførte Hokksund en omfattende opprusting av gater og plasser i 

sentrum. Store offentlige investeringer i gater og på plasser ble muliggjort ved at Hokksund tok del i 

to statlige forsøksprosjekt, TON (Trafikk, Oppvekst og Nærmiljø) i regi av Miljøverndepartementet og 

Miljøprioritert gjennomkjøring, i regi av Statens vegvesen. Stasjonsgata ble rustet opp til et vesentlig 

høyere kvalitetsnivå. Det ble anlagt to nye plasser, Rådhusplassen og Handletorget. I tillegg til den 

kvalitative forbedringen ble det også gjort en vesentlig omprioritering mht. bruken av gategrunn: fra 

kjøreareal over mot fotgjenger- og oppholdsarealer. Videre ble atkomsten fra hovedvegnettet til 

sentrum forbedret. Bevisstheten rundt kvalitet i det offentlige rom, både estetisk og funksjonelt, ble 

vesentlig hevet. 

 

 
Stedskarakter - Vennlig småby – foto fra Rådhuset mot Bruhjørnet 
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Stasjonsgatas bygninger 

 
De fleste småhusene på to etasjer i Stasjonsgata er fra tidlig på 1900-tallet. 
Denne bebyggelsen som er i en menneskelig målestokk med lav gesimshøyde, gir lyse og solfylte 
gaterom.  
 
De relativt korte fasadene langs gata skaper variasjon og opplevelse for fotgjengerne. 
Blandingen av trehus og murhus er karakteristisk for byggeskikken i sentrumsområdet. 
I Stasjonsgata finner vi ofte tre og mur på det samme huset i form av mursokkkel eller puss på første 
etasje. De fleste eldre bygninger er enkle panelte trehus. 

 

 
 
Stasjonsbygningen, meieribygningen i bakgrunnen og Gamle banken er murhus, de to siste med pusset fasade. Etterkrigsbebyggelsen i 
Stasjonsgata er oppført i tegl eller betong. Noen av de nyere bygningene fra 1980-tallet, som blant annet Eiker sparebank nr. 14 og Loe-
bygget nr. 72-74, har rød tegl og teglfliser som fasademateriale. 

 
Mange av bygningene i Stasjonsgata brukes fortsatt til en kombinasjon av forretning i første etasje og 
bolig i andre. Funksjonsdelingen mellom forretning i første etasje og bolig eller kontor ovenpå har, 
etter hvert som utstillingsvinduene ble større, gitt et tydelig visuelt skille mellom etasjene. 
Virksomheten i ett hus kan også være utvidet inn i nabohuset, med felles utforming av skilt, markiser 
osv.  Vi får et inntrykk av en lang, felles huskropp i første etasje med helt forskjellige påbygg i andre 
etasje.  
 

Nav-bygget fra 2009 på fire etasjer har leiligheter i de to øverste etasjene, forretningslokaler i de to 

nederste, samt 50 parkeringsplasser i kjeller.  Fasaden er lang, sammenhengende og monoton, en 

typisk avvisende fasade, som er lite tilpasset gatas funksjon for øvrig. 
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Husene i Stasjonsgata har også store 
individuelle forskjeller. Dette gir stor 
variasjonsrikdom som forteller mye om stedets 
alder og utvikling. Mens etterkrigsbebyggelsen 
er beholdt forholdsvis nær originalen, varierer 
den eldre bebyggelsen mellom det godt bevarte 
og det totalt transformerte. 
 
En karakteristikk av Hokksund-bebyggelsen har 
vært begrepet kavalkade. Begrepet ble først 

brukt som en oppsummering i TON-prosjektets rapport om stedskarakter og 
byggeskikk.  En kavalkade er en forestilling med jevnstore nummer som framføres i originalform i 
historisk rekkefølge. Slik mente man i 1992 at Hokksunds bebyggelse fortsatt burde framstå, hvert 
hus som et eget nummer, som representant for sin egen tid. Slik kunne Hokksund best fortelle 
historien om seg selv. 

 
 

Kvaliteter vi ønsker å ta vare på 

 

 
Kulturminnefaglige verdivurderinger av bygninger i planområdet med fargekoder 
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Adresse Navn Funksjon 

K
v
a

rt
il 

B
y
g

g
e

å

r 

Beskrivelse/Tilstand 

V
E

R
D

I 

Stasjonsgata  
70 

IDRETTSHUS, 
STASJONSGATA 70, EIKER 
PRESTEGÅRD, 
HOKKSUND. Arkitekt Haldor 
Børve 

Bank 1. kvartal 
1900-
tallet 

1915. Historisk signalbygg, men del endringer 
trekker ned verneverdien. 

Høy 

Stasjonsgata 
25 

Trafo, Stasjonsgata 25, 
Hokksund 

Transformatorstasjon 1. kvartal 
1900-
tallet 

 Trafo med høy alder (som trafo). Sjeldent 
eksempel fra elektrisitetens barndom 

Høy 

Rådhusgata 
4 

Alt i ett-huset,  Rådmannsbolig/ 
frivillighetssentral 

1.kvartal 
1900-tall 

 Tidligere rådmannsbolig, i god stand og med 
høy representativitet. Husets bruk styrker 
verneverdien, til tross for enkelte endringer. 

Høy 

Stasjonsgata  
53 

Langerud hospits    Omfattende ombygd. Lav 

Stasjonsgata  
48 

Furuly    Omfattende ombygd. Lav 

Stasjonsgata  
49 

BUTIKK, STASJONSGATA 
49, EIKER PRESTEGÅRD 
HOKKSUND 

   Omfattende ombygd. Lav 

Stasjonsgata  
5 

KOLONIAL, 
STASJONSGATA 5, EIKER 
PRESTEGÅRD HOKKSUND 

   Omfattende fornyet.  Lav 

Stasjonsgata  
51 

FORRETNING, 
STASJONSGATA 51, EIKER 
PRESTEGÅRD, 
HOKKSUND 

   Omfattende ombygd. Lav 

Stasjonsgata  
54-56 

Styvegården    Totalt ombygd. Lav 

Stasjonsgata  
58 

BOKHANDEL, 
STASJONSGATA 60, EIKER 
PRESTEGÅRD, 
HOKKSUND 

   Omfattende ombygd. Lav 

Stasjonsgata 
33 

BUTIKK, STASJONSGATA 
33/35, EIKER 
PRESTEGÅRD HOKKSUND 

   Omfattende endringer. Lav 

Stasjonsgata 
37 

UTHUS, STASJONSGATA 
37, EIKER PRESTEGÅRD, 
HOKKSUND 

   Omfattende fornyet. Lav 

Stasjonsgata 
41 

BOLIGHUS, ØSTBY, EIKER 
PRESTEGÅRD 

   Totalt ombygd. Lav 

Stasjonsgata  
4 - 6 

Skjoldborg  1. kvartal 
1900-
tallet 

 Omfattende fornyet, men god stilkopi.  Middels 

Stasjonsgata  
64 

FORRETNINGSGÅRD, LIE, 
EIKER PRESTEGÅRD 

Bolig- og 
forretningsgård 

1. kvartal 
1900-
tallet 

 Totalt ombygd ca 1930 og igjen i nyere tid. Middels 

Stasjonsgata  
77 - 81 

Handelslaget Forretningsgård   Gatefasaden i gammel stil, men helt fornyet. 
At bygget er omfattende endret reduserer 
verneverdien. 

Middels 

Stasjonsgata  
83 

APOTEK, STASJONSGATA, 
EIKER PRESTEGÅRD, 
HOKKSUND 

Forretningsgård 1. kvartal 
1900-
tallet 

 Større endringer trekker ned verneverdien. Middels 

Stasjonsgata 
29 

BOLIGHUS, 
STASJONSGATA 29, EIKER 
PRESTEGÅRD HOKKSUND 

 1. kvartal 
1900-
tallet 

1917. Større endringer reduserer verneverdien. Middels 

Stasjonsgata 
37 

KLESFORRETNING, 
STASJONSGATA 39, EIKER 
PRESTEGÅRD, 
HOKKSUND 

 1. kvartal 
1900-
tallet 

 Betydelige endringer reduserer verneverdien. Middels 

Stasjonsgata 
43 og 45 

Stasjonsgata 43, Hokksund. 
Arkitekt Bjarne Thinn 
Syvertsen. 

Forretningsgård med 
bolig 

3. kvartal 
1900-
tallet 

1960. Sen-funkis av sjelden høy kvalitet og med 
detaljer typiske for en av samtidens mest 
markante arkitekter. Sannsynligvis det beste 
bygg fra siste del av hans virke.  

Svært 
høy 
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Verdifulle elementer og hensynssoner 
I forbindelse med kommunedelplan for Kulturminner ble det gjort en faglig verdivurdering av 

historiske bygg i reguleringsområdet. Det er verdt å merke seg at denne vurderingen, med ett 

unntak, ikke tar for seg bygninger av nyere dato, dvs. 1940.  Disse få bygningene med høy verneverdi 

har kvaliteter som gjør at kommunen bør bestrebe å sikre dem i et langsiktig perspektiv. 

 

Svært høy verdi 
Det finnes bare ett bygg i sentrumsplanen som har fått verdivurderingen Svært høy: Stasjonsgata 43.  

 

 
 

Dette er en toetasjes teglsteinsbygning i rød 

teglstein med flatt tak, med leilighet i 2. etasje 

og forretning i 1. etasje. Gesims og 

balkongløsning er typisk for tiden rundt 1960-

tallet, det markante takoverhenget er et trekk 

som gjenfinnes på Vestfossen skole, som ble 

omtegnet av samme arkitekt. 

Bygget ble tegnet av arkitekt Bjarne Thinn 

Syvertsen i 1956-58 og betegnes som sen-funkis 

av sjelden høy kvalitet, med detaljer typiske for 

en av datidens mest markante arkitekter. Dette 

er sannsynligvis Thinn Syvertsens beste bygg fra 

siste del av hans virke som arkitekt, og er en av 

de 84 bygningene i Øvre Eiker som er vurdert 

som kommunens umistelige kulturminner. Dette 

er trolig et av de beste eksempler på norsk 

etterkrigsmodernisme. 

Fasadebilder: Den forholdsvis anonyme fasaden 

mot Stasjonsgata står i kontrast til boligdel og 

den private hagen. På samme måte som 

sveitserstilhuset nr. 5, er husets mest 

karakteristiske fasade vendt mot Drammenselva.

 

Høy verdi 

 

Stasjonsgata 43 mot gata 

Stasjonsgata 43 fra Nøsteområdet 

Stasjonsgata 43 fra Nøsteområdet 
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Hensynssone bevaring, #12, Stasjonsgata 70 – Gamle Banken 

 

Selv om Randsfjordbanens åpning i 1867 la grunnlaget for 

nye Hokksund, var det åpningen av Eker Sparebank i 1916 

som markerte at sentrum var flyttet fra Gamle Haugsund 

og at Stasjonsgata nå var hovedgata. Jugendstilhuset ble 

oppført som et samarbeid mellom Eker Sparebank og 

kommunen, med funksjon som bank, herredsstyre – og 

formannskapssal og administrasjonsbygg. Bygningen er 

tegnet av Haldor Børve. Den gamle bankbygningen er 

sammen med dagens rådhus ett av Hokksunds to 

monumentalbygg.  

Bygget er utført i ren jugendstil, og det rikt utformende 

gavlmotivet på hovedfasaden er typisk for denne stilen. 

Takform og gesimser har svai, vinduene er buet med ruter 

i øvre del. 

 Bygningen var tidligere preget av dårlig vedlikehold, men i 

forbindelse med en nylig ombygging til 9 leiligheter har 

det blitt foretatt omfattende endring og renovering. 

Verneverdien er satt til høy. 

 

Hensynssone bevaring #13, Trafoen 

Bak Stasjonsgata 25, mot Nøstegata, ligger en trafostasjon 

som stammer fra den gang Hokksund fikk elektrisitet. 

Trafoen er oppført i tegl og er fra en gang mellom 1910 og 

1920. 

 

 

Rådhusgata 4 - Rådmannsboligen 

Den tidligere rådmannsboligen er i god og opprinnelig stand 

og er representativ for bolighus i første kvartal av 1900-

tallet. Fram til i dag har Alt-i ett- huset vært brukt til diverse 

kommunale virksomheter Dagens bruk er lagt til grunn i 

vurderingen av samlet verneverdi. Huset er ikke underlagt 

hensynssone i planforslaget.   

 

 

 

 

Bankens fortid og fremtid 
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Premissgivende bebyggelse 
Premissgivende bebyggelse er historiefortellende bygninger i Stasjonsgata som bidrar til stedets karakter 

og identitet. Disse er med unntak av Rådhuset fra 1972, Telegrafen fra 1961 og Stasjonsgata 12 

verdivurdert til middels eller lav verdi i Fagrapport 2 til Kommunedelplan for kulturminner. De er angitt 

med hensynssoner og regulert med bestemmelser. De er ikke fredet, men vil bli bevart innenfor denne 

reguleringsplanens tidshorisont. Bygningene som er valgt har alle fasader som kommuniserer direkte med 

Stasjonsgata. Flere av dem ligger i områder der det tillates langt høyere byggehøyde enn bygningen har i 

dag. 

 Bak vurderingen ligger ikke bare hensynet til kulturminnefaglige verdivurderinger av hvert objekt, men 

også det faktum at bygningene i kommunens sentrum er landemerker og en del av identiteten til flere 

generasjoner og til et omland med snart 19 000 innbyggere.    

Tidligere analyser av den historiske bebyggelsen i Stasjonsgata ser ut til å anta at endringene av disse har 

vært omfattende, og det kan stemme i en antikvarisk fagkyndig vurdering. Men en enkel sammenligning 

mot historiske bilder viser at de nok for folk flest fremstår forholdsvis uendret de siste 70 årene og at 

preget fra etterkrigstiden er intakt. Siden planen legger opp til stor vekst i sentrum, med mye 

anleggsvirksomhet og økt innbyggertall, kan disse bygningene bli viktige identitetsfaktorer i en 

endringsfase. Sammen med omdømme, goder, areal og bygninger, er stedlig identitet og kultur de fire 

faktorene som bestemmer et steds attraktivitet. Fjerning av disse bygningene er risikabelt med tanke på 

Hokksunds attraktivitet i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel på ny byggelinje og fortau ved fjerning av premissgivende bebyggelse 

Det foreslås derfor at disse bygningene beholdes i denne utviklingsfasen og at det tillates utbygging og 

sammenføyninger med ny og kanskje høyere bebyggelse i bakkant mot Nøsteområdet, samt tilbaketrukne 

tilbygg mellom bygningene.  Videre at kravene til parkeringskjeller og universell utforming tilpasses en slik 

utbygging. Eksisterende historisk bebyggelse kan ikke tilpasses nye byggelinjer, men dersom de fjernes må 

det etableres byggelinje tilpasset ny bebyggelse og dagens krav.  
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Fra Holden mot Langerud og Nav-bygget, 2017 og midten av 1940-tallet (t.v.), og nr. 39 på slutten av 1960-tallet og i 2017 (t.h.). 

 

Middels og lav verdi  

Hensynssone bevaring, #1 

Denne delen av Stasjonsgata utgjør sammen med HB2 portalen til Stasjonsgata og sentrum fra Brugata. 

Bebyggelsen har ulik alder, med kompakt, historiefortellende bebyggelse.  Stasjonsgata 5 er det eneste 

huset som har høy nok alder til å få verneverdi (lav) i område HB1 og er en kombinert bolig- og 

kolonialforretning fra 1915. Forsiden er modernisert frem noen tiår med murpuss, i likhet med veggen 

mot sør, mens baksiden er sveitserstil med glassveranda i bakgården.   
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Bruhjørnet, HB1, fra Liegården mot bruenden. Jevnstore vinduer gir inntrykk av en felles bygningskropp i første 

etasje, mens andreetasjene med takkonstruksjon er fra tydelig ulike fra tiår i første halvdel av forrige århundre. 

 

Byggeårene for hvert bygg fra nord mot 

sør er 1949,1921,1915,1961 og 1954. Sett 

i sammenheng med HB2 finnes et bygg fra 

hvert tiår fra 1910 til 1960-årene øverst i 

Stasjonsgata og er dermed representativt 

for byens fremvekst med en blanding av 

mur og trehus i to etasjer, med kombinert 

bolig og forretningsformål.  

Innenfor område HB1 er det den samlede 

miljøverdien av bygningene som er tillagt 

verdi. Sammen utgjør de et historisk strøk 

med små og varierte fasader som er 

attraktivt for gående. Blandingen av 

trehus og murhus er karakteristisk for 

byggeskikken i sentrumsområdet. Utenom 

sentrum er det bare større institusjoner og 

næringsbygg som ikke er trehus i denne 

tidsperioden. I HB1 finnes både tre og mur 

på samme hus i form av mursokkel eller 

puss på første etasje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den karakteristiske sveitserstilverandaen er bevart på baksiden 

av nr. 5, vendt mot Drammenselva. Forretningsdelen er vendt 

mot gata.. Gjennom smuget skimtes nr. 10/12 fra 1935.  

 



Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum  

26 
 

 

Hensynssone Bevaring, #2 

                                                                

Stasjonsgata 4-6, 8, 10 og 12. Stasjonsgata 4-6 

er verdivurdert til middels verneverdi. Bygget 

er omfattende fornyet, men det er stilmessig 

godt utført. Sammen med Stasjonsgata 10/12 

og bebyggelse i HB1 fremstår disse 

butikklokalene som portalen til handlegaten. 

Stasjonsgata 10/12 er et nyere bygg fra 1935 

som ikke har blitt verdivurdert som 

verneverdig. 

 

Hensynssone Bevaring, #3  

Telegrafen (t.v.) sett fra Rådhusplassen og som nybygg (t.h.) 

Telegrafen ble bygd i 1965 som en toetasjes rød teglsteinsbygning, med flatt tak og innkasset gesims. 

Opprinnelig var bygget sammenføyd med et eldre sveitserstilhus, Villa Telehuset, og bygd som 

automatsentral. Villa Telehuset ble revet og erstattet av en ny automatsentral i 1982, også den 

oppført i tegl.  Bygningen er for ny til å bli verdivurdert som kulturminne, men er et moderne, 

historiefortellende bygg som er tilpasset gatas bebyggelse i form og dimensjon. Telegrafen ble tegnet 

av arkitekt Anton Solbraa Bay, den gang generalsekretær i Norske arkitekters landsforbund. 

Bygningens dimensjon, hovedform og plassering er med på å danne Rådhusplassen. 

Huset fremstår i dag hovedsakelig slik det ble bygget i 1965.  Stil og materialbruk gjør det interessant 

å sammenligne med den arkitekttegnede funkisbygården Stasjonsgata 43 og 45 angitt i HB7.  

Sammen illustrerer disse to bygningene forskjellene på seinfunkis/modernisme og seinmodernisme.  
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Hensynssone bevaring, #4, Rådhuset 

   
Rådhuset (kopiert fra et postkort fra 1973)                         Fredrikstad kapell 

      

Rådhuset fra 1972 er Hokksunds andre monumentalbygg, og er tegnet av Arnstein Arnebergs 

arkitektkontor. Arnstein Arneberg selv gikk bort i 1961, men praksisen ble videreført av Olav Platou 

og Finn Nilsson.  

 Det er uvisst hvem som tegnet rådhuset, men korrespondansen med kommunen i saken er signert 

Olav Platou. I tillegg finnes visse likheter i Fredrikstad kapell og krematorium, som ble innviet i 1965. 

Dette vet vi er tegnet av Olav Platou. Hoveddøren er utsmykket med bronserelieff av Per Hurum.  

Rådhuset har en større skala enn resten av gata og har arkitektonisk gode kvaliteter. Stilhistorisk er 

det typisk for den skandinaviske 60-tallsmodernismen. Inngangspartiet ligger høyt i forhold til gata og 

fremstår som mektig.  

 

Opsahlhaven – gjeldende reguleringsplan 

Bygningen er regulert til bevaring med formål bolig/forretning i Detaljplanplan for 

Stasjonsgata 29 og 31. Planen er nylig vedtatt og omfattes ikke av sentrumsreguleringen, 

men er et eksempel på hvordan et verneverdig bygg kan være premissgiver for utbygging 

langs Stasjonsgata. 

 Huset fra 1917 i 2 1/2 etasje ble opprinnelig oppført i sveitserstil med stående hvit panel.  

Huset har beholdt hovedformen, men er betraktelig endret i detaljutformingen. Verandaen 

er bygget inn, den spesielle utformingen av vindskiene ved mønet er fjernet, og huset har 

nyere panel og sorte stålplater på taket. Huset er generelt godt vedlikeholdt. Vinduer av 

nyere dato er i noe grad tilpasset de opprinnelige. Endringene i fasade gjør at samlet 

verneverdi er middels.    

 



Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum  

28 
 

 

Faksimile fra salgsoppgave: Det hvite sveitserstilhuset fra 1917 bevares og den store hagen benyttes som uteoppholdsareal og adkomst 

til parkeringskjeller for den nye bebyggelsen som er planlagt i bakkant. T.h. ligger Stasjonsgata 33, Hensynssone bevaring #5  

Hensynssone bevaring, #5 

 

 

Nr. 33 en frittstående horisontaldelt 

bygård fra 1920 med frisør i første etasje 

og bolig i andre etasje. Bygningen har fått 

lav verneverdi som kulturminne fordi den 

har gjennomgått omfattende endringer. 

Likevel er bygården av denne typen typisk 

for norske småbyer og et viktig 

historiefortellende, gjenkjennelig og 

identitetsskapende element i gatebildet.  

Endringene som bygningen har 

gjennomgått skiller seg ikke fra de 

tilpasninger som har blitt gjort på 

tilsvarende bygg i andre byer og 

tettsteder, og omfatter i hovedsak endring 

av vindusstørrelse i første etasje og 

tilpasning av inngangspartiet som har blitt 

senket ned på gateplan.  
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 Hensynssone bevaring, #6 

 

Nr. 39 er fra 1906 og dermed en av de 

eldste horisontaldelte forretnings- og 

bolighusene langs Stasjonsgata. Bygningen 

er i 1,5 etasje med rester av 

sveitserdetaljer som har beholdt sin høye 

trapp mot fortauet. Fasaden har større 

vinduer mot gaten enn opprinnelig, og 

noen av vinduene i overetasjen er endret.  

Bygningen har fått middels verneverdi.  

Stasjonsgata 37 er uthuset til Stasjonsgata 39, vesentlig endret og uten stilmessig 

sammenheng med hovedhuset.  Tilbygget har rundbuede porter i inngangsfasaden og en 

publikumsvennlig utendørs terrasse mot Stasjonsgata. Verneverdien er satt til lav.  

 

 

Hensynssone bevaring, #8  

                                                                                                    

Stasjonsgata 49 er oppført i 1920 i 

Nyklassisistisk/Nybarokk stil. Huset har 2 ½ 

etasje med forholdsvis bratt valmet tak og to 

arker mot Stasjonsgata og en mot sør. 

Huset har opprinnelig hatt en strammere 20-

tallsstil. Hovedformen er beholdt, men 

fasaden er blitt betydelig endret med 

pyntelister og nyere vinduer. Huset er utvidet 

med et par meter mot sør med flatt tak og 

branngavl. Proporsjonene og skalaen er godt tilpasset karakteren i gata. På grunn av 

omfanget av endringene har bygget fått lav verneverdi. 
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Hensynssone bevaring, #9

Stasjonsgata 51 er et byggmesterhus fra 1938, utført med trekk fra 30-tallets funksjonalisme. 

Bygningen er på 2 ½ etasje med liggende trepanel, saltak med halvvalm og arkoppløft. 

Helhet er ivaretatt, og husets proporsjoner og skala er godt tilpasset karakteren i gata. 

Verneverdien er satt til lav på grunn av endringer i fasaden.

 

Foto langs fasaden på Langerud #10 mot Stasjonsgata 51, #9, under maidagene 1945 

og i dag. Endringene i denne delen av gatemiljøet er overraskende små sett i nordlig 

retning. 
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Hensynssone bevaring, #10 

 

 

Stasjonsgata 53, Langerud hospits, består 

av to deler der den eldste er oppført i 

jugendstil i 1914, mens den andre delen er 

kopiarkitektur av den eldste delen. 

Opprinnelig et 1 ½ etasje trehus med 

mansardtak og tverrgående ark. Liggende 

panel i første etasje med ståendepanel 

over og markerte hjørnebord. Vinduer er 

av variert utforming, hovedsakelig med 3-

fags med opprutede sidefelt. 

Husets fine utforming og stil er bevart ved 

ombyggingen. Stort «tilbygg» som er en 

kopi av originalen forbundet med et lite 

mellombygg. Husets proporsjoner og skala 

er godt tilpasset karakteren i gata. 

Verneverdien er satt til lav.  

 

Hensynssone bevaring, #12  

 

Stasjonsgata 77, 79, og 81, Handelslaget, og Stasjonsgata 83, 85, 87, Meieriet  

Handelslaget er et 2,5 etasje trehus oppført i 1890. Bygningen har gjennomgått flere 

omfattende endringer både når det gjelder takform, fasade, utskifting av vinduer og påbygg. 

Bygningen fremstår i dag som velholdt, men det er vanskelig å fastslå en bestemt stilart da 
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den er godt sammensatt av flere. Husets proporsjoner og skala er fortsatt godt tilpasset 

karakteren i gata. Verneverdien er satt til middels. 

Meieriet er et pusset murhus fra 1892, opprinnelig oppført i én etasje i rød teglstein, og ble  

påbygd til 2,5 etasje i 1919 etter tegninger av arkitekt Nielsen.  Bygningen fremstår i 

hovedsak slik som den ble utformet i 1919, med trekk fra jugendstil og nyklassisismen, men 

noen nyere endringer gjør at verneverdien er satt til middels.    

Sammen utgjør de et bygningsmiljø med litt større bygninger som illustrerer hvor 

tyngdepunktet i Stasjonsgata lå sammen med gamle banken og Hokksund stasjon.   

 

Ungdomsskoletomta 
Kommunestyret har i egen sak vedtatt salg av den gamle U-skoletomta. 

Tomta inngår som del av sentrumsplanen, og er ca. 12 daa. Tomta 

foreslås regulert til: boligformål, offentlig og privat tjenesteyting, 

skoleformål, parkering og aktivitetsområde. Det skal ikke legges til rette 

for handel. Det skal være mulig å utvide dagens u-skole når dette 

behovet melder seg. Skolen er bygget for 400 elever, i dag er det 330. 

Ut fra prognosene vil det være nødvendig å øke kapasiteten om 10-12 

år. I planarbeidet er det sett på to mulige løsninger for å ivareta et 

framtidigskolebehov: 

1. Regulere ei egen tomt for å kunne utvide skolens areal. 

 

2. Innlemme ny bygningsmasse for skolen i et nytt utbyggingsprosjekt – slik det vises i 

planforslaget. Det må utarbeide egen avtale ved salg av området. 

Ungdomskoletomta 

 



Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum  

33 
 

På oppdrag av planavdelingen er det utarbeidet idéskisser for tomta, som viser at det er et stort 

potensial for å kunne bygge ut tomta. Skissene viser et det er mulig å få plass til utvidelse av skolen, 

boliger og forskjellig tjenesteyting. Planavdelingen har også hatt dialog med en utvikler som kunne 

tenke seg å etablere en barnehage innenfor dette området. Et barnehagetilbud i sentrum vil være et 

viktig tilskudd til å legge til rette for at også barnefamilier vil se på etablering i sentrum som mer 

attraktivt. Lokalisert til denne eiendommen vil barnehagen ligge svært sentralt, i gangavstand til 

mange hundre boliger, og nær kollektivknutepunktet. Planforslaget ivaretar en slik regulering. 

   

Planforslaget sendes ut med alternativ 2. Med tanke på at det må utarbeides egen detaljplan før 

dette området kan utbygges, står det fortsatt åpent hvordan en utbygger kan tenke seg å utnytte 

arealene. Byggehøyden på dette området er +17 meter, dvs. bygg på 6 etasjer, og en u-skole kan 

godt innlemmes i eksempelvis et boligprosjekt.  Aktivitetsområdet som foreslås regulert skal ivareta 

uteoppholdsarealer for dette området, både for boliger, skole og allmennheten. 

Planforslaget legger også opp til at utviklingen av tomta medfører riving av et bolighus, “Alt-i-ett-

huset” og den gamle Rådmannsboligen (familiebarnehagen). Leilighetsbygget skal innlemmes i en ny 

plan. Rådmannsboligen beskrives med middels høy verneverdi, antagelig pga. at huset i en kort 

periode vært bolig for rådmannen (år?). Totalvurderingen er at bygget ikke har en slik interesse at 

det foreslås bevart.  

I dag brukes en stor del av tomta som parkering for ansatte på Rådhuset, samt gjesteparkering. Ved 

utvikling og salg av tomta, vil det antagelig ikke være mulig for rådhusansatte å parkere gratis lenger. 

Det vil antagelig gå noe tid før spaden settes i jorda, men det er vanskelig å tenke seg at en utvikler 

stiller arealene til rådighet uten kompensasjon. Det er satt i gang et prosjekt som skal se nærmere på 

hvor ansatte i Rådhuset skal parkere når denne tomta skal selges.  
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Det er krav til å avsette parkeringsplasser for kontor og næringsbygg. Kravet er 20 plasser per 1000 

kvm. For Rådhuset vil dette si 18 p-plasser. I dette antallet inngår gjesteparkering. Planforslaget viser 

det antall plasser som er krevet for Rådhuset på den gamle u-skoletomta. Disse plassene bør inngå 

som en del av forhandlingen med en kjøper, og kan godt legges i tilknytning til en parkeringskjeller 

for området. 

 

Idéskisse utarbeidet for kommunen av Arkitektkompaniet i 2012  

 

Utvikling av “Knutepunktet” – stasjonsområdet med tilhørende 

arealer. 
I samråd med Jernbaneverket, nå Bane NOR, er det avtalt å legge planavgrensningen i grensen mot 

deres eiendom. Kommunestyret har behandlet egen sak og vedtatt ei prinsippskisse for regulering av 

knutepunktet. Jernbaneverket vedtok å stoppe regulering av knutepunktet, med den begrunnelsen 

at kostnadsberegningene viste seg å være så høye at det var ingen grunn til å gå videre siden det ikke 

var avsatt midler, eller lå an til å bli avsatt midler i nærmeste framtid, for å gjennomføre 

ombyggingen av knutepunktet. 

Et av de viktigste – eller antagelig det viktigste – grepet i planen som ble stoppet, var regulering av ny 

gang- og sykkelundergang fra Haugveien ut i Rådhusgata til “Sykkelbua”. Undergangen skal bygges 

med tanke på å etablere ny oppgang til plattformen når det ligger til rette for dette. 
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Kommunen forlangte at dette forslaget skulle videreføres, og kommunen har fått overtatt 

vederlagsfritt det materialet som var utarbeidet så langt. Dette arbeidet videreføres i en egen plan 

som samordnes med sentrumsreguleringen. 

Planforslaget ivaretar også planene for å anlegge dobbeltspor fra Gulskogen til Hokksund.  

Landskap – virkninger av utviklingen 

 

 

Hokksund ligger orientert som en diagonal i forhold til hovedlinjene i sitt landskapsrom.  

Drammenselva renner gjennom Drammensdalen i en sørøstlig retning, og ved Hoen over Hellefoss 

svinger dalføret og elva nordover mot Åmot og Vikersund. Vestfosselva går gjennom en sidedal som 

strekker seg mot Vestfossen og Eikeren i sørvest. Dalene er omkranset av åser med høyder på opptil 

600 meter, og den marine grensen på 175 meter over havet skaper et tydelig skille mellom dyrket 

mark i lavlandet, og skog- og myrlandskap i høyden.  

Midt i dette treflikede landskapsrommet finner vi Hokksund, med Stasjonsgata og Rådhusgata som er 

orientert mot nord-sør, i utakt med både vannveier, hovedveier og jernbane. Sentrumsbebyggelsen 

er strukturert etter gateløpene og har derfor den samme “skjeve” orienteringen i landskapsrommet.  

Hokksund er anlagt på en gammel elveslette som ligger 8 meter over havet, med en markant 

skråning ned mot Drammenselva. Sørvest for jernbanestasjonen, opp mot Haug kirke, finner vi et 

landskapstrinn der landskapet stiger med nesten 10 meter opp til kirkegården og Eikertun. 
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Illustrasjon : Sentrum sett fra E134 v/Langebru 

På avstand ser sentrumsbebyggelsen ut til å ligge på en forsenket terrasse i terrenget. Som illustrert 

vil derfor selv sentrumsbebyggelsen med byggehøyder på over 17 meter aldri ruve i terrenget. 

Nøsteområdet med sin med villa- og småhusbebyggelse med hager og trær, skaper en form for 

buffer og skjerm mot elva. Per i dag er det ingen offentlige adkomstmuligheter til Drammenselva 

mellom Stasjonsgata og elvebredden langs Nøsteområdet, med unntak av en undergang for 

fotgjengere og syklister ved Bruenden.  I Tangengata som ender ved utløpet av Vestfosselva, får vi et 

glimt av Drammenselva i et lite parti. 

 

 

Illustrasjon : Sentrum sett fra takhøyde i Gamle Hokksund 

Kulturlandskapsverdier 
Det har i løpet av de siste årene pågått parallelle prosesser med kartlegging av kulturmiljø og 

kulturlandskapsverdier i området. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt av 

fylkesting i april 2017 og Kommunedelplan for kulturminner i Øvre Eiker av kommunestyret i 

desember 2017. Følgende verdier og miljøer er kartlagt: 
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Navn Nivå/Verdi Begrunnelse 
Hellefoss Regional verdi Hellefoss i Øvre Eiker er en godt bevart og god representant for 

treforedlingsindustrien som har vært viktig for Buskeruds 
industrihistorie. Anlegget har vært i drift siden 1898. I tillegg til 
fabrikkbygningene, er direktørboligen og flere av arbeiderboliger 
bevart. Kulturmiljøet forteller både viktig industrihistorie og 
sosialhistorie.  

 

Aker-Smørgrav-
Berg 

Regional verdi og 
svært høy lokal 
verdi 

Kulturmiljøet Aker-Smørgrav-Berg omfatter et jordbruksområde på 
begge sider av Vestfosselva og er en god representant for 
jordbruksområdene på flatbygdene. Registrert i forbindelse med 
prosjektet “Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, 1992-
1995”. Strukturen i landskapet er bevart, lite endret fra begynnelsen 
av 1900-tallet med mange eldre verneverdige bygninger. Den vestre 
delen av kulturmiljøet med gårdene Berg og Sem har sin historie 
tilbake til jernalderen, med en mengde arkeologiske funn. Funnene 
peker mot at stedet har hatt sentralfunksjoner i yngre jernalder.  
Området har stor tidsdybde. 

Dynge/Gamle 
Hokksund 

Lokal verdi, høy Gamle-Hokksund og Dynge representerer kommunens eldste urbane 
bebyggelse. Den historiske 
gatestrukturen er fortsatt er lesbar. Området har en særegen 
kulturhistorie og har hatt stor betydning for 
kommunens utvikling. En rekke bygninger med høy aldersverdi er 
bevart, selv om flere er modernisert i nyere tid. Deler av Gamle 
Hokksund er regulert til bevaring og to bygninger i Dynge er fredet. 

Haug kirkested Lokal verdi, svært 
høy 

For omkring 800 år siden ble det bygget en romansk steinkirke på 
Vestfosselvas bredd, på en 
odde nær elvas utløp i Drammenselva. I dag står bare kirketårnet og 
deler av kirkemuren igjen 
av den opprinnelige middelalderkirken. Kirken og de 
omkringliggende kulturminnene vitner om 
makt og tidlig kristendom i tidlig middelalder i Øvre Eiker. 
Kulturmiljøet har høy verdi på grunn 
av sin historiske kildeverdi, sin tidsdybde, sin tilknytning til 
landskapet og sin opplevelsesverdi 

Hoensmarka Lokal verdi, høy Hoensmarka, rett nord for grustaket på Krillåsen, ligger åtte 
gravhauger fra jernalderen. 
Muligens har det opprinnelig vært 13 gravhauger her. Dette vil i så 
fall gjøre gravfeltet til det 
største vi kjenner i kommunen. Gravene har trolig tilhørt storgården 
Hoen, som har vært en 
mektig gård i fortiden. På samme gård er den kjente Hoenskatten 
funnet, det kanskje viktigste 
skattefunnet vi kjenner fra Norge og Skandinavia i vikingtid. 
Kulturmiljøet her har høy verdi på 
grunn av kulturminnenes historiske kildeverdi, gode 
bevaringstilstand og formidlingsverdi. 

Loesdalen Lokal verdi, 
middels 

Loesdalen sørøst for Hokksund ligger i 
direkte tilknytning til området Aker-Smørgrav- 
Berg og har mange av de samme 
kvalitetene. 

Oseberg Lokal verdi, lav I forbindelse med prosjektet “Nasjonal registrering av verdifulle 
kulturlandskap, 1992-1995”, ble området Oseberg over Hobbelstad 
v/Harakollen registrert med lokal verdi. Dette ble tatt inn i 
fagrapport 3 til Kommunedelplan for kulturminner i Øvre Eiker 
kommune.  
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Illustrasjon:  Sentrum sett fra Bergshøyden, kulturmiljø Aker-Smørgrav-Berg 

 
Illustrasjon : Sentrum sett fra utbyggingsområdet Harakollen 

Vurdering av kulturlandskapshensyn 
Sentrumsbebyggelsens plassering og de aktuelle byggehøydene gjør at ny bebyggelse innenfor 

Kommuneplanens høydebestemmelser ikke gir en vesentlig endring av opplevelsen av 

landskapsrommet. I det store landskapsrommet er det spesielt viktig å vurdere kulturmiljøer som 

kommuniserer med hverandre.  I dette landskapsrommet gjelder det spesielt siktlinjer og virkning 

mellom Haug kirkested og det middelalderske kirkestedet på Bergshøyden .  

I overgangen mellom hedensk og kristen tid er både Haug og Berg-Sem rike jernaldergårder og blir i 

middelalderen to av kommunens kirkesteder, i tillegg til Fiskum. Kirken på Berg var en steinkirke 

plassert på Bergshøyden mot Hokksund, og var trolig en privat eid kirke og stedet for verdslige 

sentralfunksjoner i kommunen, som handel og håndverk, sesongmarked, tingsted og leidang med 

røtter i vikingtiden. Kirken marginaliseres og legges etter hvert inn under Haug sogn mot slutten av 

middelalderen, samtidig som tingfunksjonen desentraliseres med oppretting av fjerdinger på 1400-

tallet. Haug fremstår derimot som det geistlige sentrum i hele middelalderen. Trolig gjenspeiler det 

usedvanlig høye kirketårnet på Haug et arkitektonisk maktuttrykk fra det geistlige sentrum nede i 

elvedalen mot den landskapsmessige overlegne plasseringen til en mindre, privateid steinkirke oppe 

på Berg på 1200-tallet, i en urolig tid da maktforholdet mellom geistlig og verdslig, trone og kirke, var 

langt fra avklart. Kirken på Berg ble revet på 1500-tallet, mens det middelalderske signalbygget på 
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Haug fortsetter å kommunisere visuelt med nesten hele sitt sogn til tross for sin ugunstige 

beliggenhet, den gang med et langt høyere tak og spir.  

 3d-visualisering med eksisterende bebyggelse og innlagte mulighetsstudier for ungdomsskoletomta 

og kvartalet ved Rådhuset viser konsekvensene av en utbygging innenfor Kommuneplanens 

begrensninger for sentrumsplanen.  Med 17,5 meter byggehøyde er det knapt tre etasjer som stikker 

opp fra sentrum over brinken langs kirkegården sett fra bakkeplan på Haug.    

 

Illustrasjon :  Sentrum sett fra Lerberg/Øvre Sandøra v/Hokksund Camping  

 

Vassdrag og naturmiljø 
Naturmangfoldloven 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av 

og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 

naturmangfoldet. 

§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 

naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for 

å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 

utsatt for. 
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§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 

volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 

teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet 

og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Kunnskapsgrunnlaget 
Øvre Eiker har et rikt fugleliv, og i og rundt sentrumsområdet er det gjort en rekke observasjoner av 

arter av stor forvaltningsinteresse. Hovedmengden av observasjonene i Naturbase er knyttet til 

Vestfossenelva. Planen medfører ingen overskuelige tiltak som vil påvirke fuglelivet i de angitte 

områdene. 

Kanadagullris  

Det finnes en forekomst av  Kanadagullris, 

Solidago canadensis, en svartlistet art 

lokalisert langs trafikkarealet ved jernbanen. 

Arten er så godt som alltid registrert enten på 

ulike typer skrotemark (avfallsplasser, tomter 

og næringsarealer, tømmerlager, fortau- og 

gatekanter, vei- og jernbaneskråninger, 

åkerkanter, overgang innmark/skog osv.), eller 

i eng- og gressmark, fukteng o.l. Arten er 

naturalisert mange steder i Norge og er 

relativt vanlig på Østlandet opp til 

Lillehammer. 

 

Utenfor plangrensen ved Vestfosselvas bredd langs Renseanlegget er det i eldre datasett over 

artsforekomster registrert en lokalitet med bever. Denne er imidlertid ikke videreført i nye datasett 

og har heller ikke fått ny lokasjon. 

Drammenselva er habitat for elvemusling som er oppført som Ansvar-art og Truet i Norsk Rødliste. 

Det er ikke påvist elvemusling i Vestfosselva, noe som vil si at planen kun er i direkte berøring med 

habitatet ved dagens parkering ved Bruenden/Bruhjørnet. 
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Hensyn til Drammensvassdraget 
Tiltakene vil ha en viss avstand til vassdraget da Nøsteområdet forblir uregulert og er en buffer 

mellom sentrumsutbygging og elva.  Det er antatt at planen heller ikke vil medføre tiltak som vil gi 

økt avrenning til vassdraget eller større fare for indirekte forurensning. Vassdragslandskap og 

vannressurser skal ivaretas.  

De to mest nærliggende tiltakene å omtale i planen er at det åpnes for å anlegge en enkel gangbro 

over Vestfosselva fra Tangengata til Renseanlegget, samt å erstatte parkeringsplassen ved 

Bruenden/Bruhjørnet med en offentlig tilgjengelig plass/friområde. Plassen vil medføre noe 

tilrettelegging for at brukerne skal få god kontakt med elva, eksempelvis ved anleggelse av en trapp 

ned til bredden ved normalvannstand.    

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Planområdets avgrensing er Rv 35, Drammenselva, Nøsteelva og jernbanen.  Hokksund bindes 

sammen med Hokksund bro som ble bygget over Drammenselva i 1850. Tidligere ble det benyttet 

ferje, derav “Sundstedet”. Både elva, veien og jernbanen medfører noen sikkerhetsutfordringer: 

 Rv 35 – fra Hønefoss til Hokksund    
Stor trafikk gjennom sentrum over Hokksundbrua som er fra 60-tallet, med dårlig gang ,- og 

sykkelvei , 12000 ÅDT. Ligger som avgrensing av planområdet – Vestre Brugate med fire 

krysningspunkt for fotgjengere/syklister, og avkjøring til Hellefossveien, Stasjonsgata, 

Rådhusgata og Strømshauggata. 

 

Det er igangsatt en kommunedelplan for ny Rv 35 fra Åmot til Hokksund. Argumenter for ny 

Rv er kapasitet, trafikksikkerhet og stor belastning for Hokksund sentrum. Veien er ikke på 

NTPs liste, og antatt planleggingstid, inkludert regulering og prosjektering er 12 år, dvs. det 

er derfor stor usikkerhet om når og hvor en slik vei vil komme. Forslagene så langt har ikke 

greid å vise noen stor reduksjon av trafikktallene i Hokksund sentrum spesielt mye. Mye lokal 

trafikk er en av begrunnelsene.  

 

Kritiske punkter 

Trafikkmengden medfører risiko for ulykker, spesielt med tanke på at det også går en del 

gods på veien. Gjennom Hokksund går veien tett opp til bebyggelsen og under jernbanen. 

Jernbaneundergangen har blitt senket noe, og har utfordringer når det gjelder 

overvannshåndtering. Rv 35 har blitt stengt i forbindelse med ekstremvær, blant annet ved 

ekstremværet “Fridas” besøk i kommunen pga. for mye vann i denne undergangen. 

 

Kryssinger for gående og syklende foregår i plan – opphevet gangfelt. Ikke lysregulert.  

Avkjøring til Hellefossveien, Stasjonsgata og Rådhusgata skjer via rundkjøring. 

Strømshauggata via T-kryss. Det er mye trafikk til og fra både u-skole og videregående skole. 

 

 Jernbanen – Sørlandsbanen – Randsfjordbanen 

Jernbanen avgrenser hele vestsiden av planområdet, en strekning på 680 meter. Strekningen 
har flere spor, og to spor inn og ut av området. Hokksund stasjon ble bygget på 1860-tallet. 
Stasjonen er ubemannet, men åpen på dagtid for reisende, med venterom og toalett. Toget 
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har timesavganger med noen ekstra avganger morgen og kveld, i retning 
Eidsvoll/Gardermoen og Kongsberg. Det kjøres en del gods på strekningen, når det er 
kapasitet.  
 
For å oppnå målsettingen med to tog i timen hver vei, har Bane NOR satt i gang utredning og 
en kommunedelplan for dobbeltspor på strekningen Gulskogen – Hokksund. Det er en 
krevende planprosess hvor det foreløpig ikke er omtale i NTP eller bevilgninger til 
gjennomføring. Bane NOR eier større arealer langs skinnene, og det er ikke spilt inn 
vesentlige forutsetninger som begrenser sentrumsreguleringen ut over byggegrenser.  
 
I tilknytning til stasjonen har Bane NOR også en egen driftsbase med et tilhørende utendørs 
lagerområde, hvor det foregår en del reparasjoner og klargjøring av skinnegående 
materialer. 
 
Kritiske punkter 
Stasjonsområder ligger nær eller midt i byer og tettsteder over hele landet. Risikoen for 
hendelser knyttes spesielt opp til transport av kjemikalier gass o.l. Det finnes noen eksempler 
på hendelser og ulykker. Siden år 2000 er det registrert 12 ulykker på norske jernbaner. De 
aller fleste skyldes avsporing, kollisjon mellom tog og bil eller feil på togene. Den ulykken 
som antagelig kunne medført de alvorligste konsekvensene i en by, var hendelsen på 
Lillestrøm hvor det begynte å brenne i et godstog lastet med 93 tonn propan.  
 

 Drammenselva – flom 

NVE har utarbeidet et flomsonekart for Drammenselva. For Hokksund sentrum og 
planområdet viser dette kartet at området ikke er flomutsatt. For 200-års flom er det angitt 
en stigning av elva på 5,3 meter. Hokksund bro har en høyde i underkant på 6,4 meter. 
 
Fra NVEs Rapport nr. 3-2017 Flomsonekart - Delprosjekt Drammenselva 

 
Figur 4-2 Utsnitt av flomsonekartet for en 200-årsflom i Øvre Eiker. Flomutsatte områder ved dagens klima er 
markert med blå farger, og lavpunkt er markert med blåstripete skravur.  

 



Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum  

43 
 

 Nøsteelva 
 
 

 

 Grunnforhold 
Hele dalområdet i Eiker ligger under marin grense – 195 moh. - og løsmassene består av mye 
leire. Langs Drammenselva og i et forholdsvis brett parti ved Hokksund har det blitt avsatt 
mer siltige masser og sand. Kommunen har i sin planlegging forholdt seg til NGIs rapporter 
fra 2005. Kartet som følger disse rapportene opererer med forholdvis grove soner, og her 
anbefaler NGI supplerende undersøkelser. Kommunen har derfor i alle nyere 
byggeprosjekter krevet at det foretas grunnundersøkelser i form av boring. Det er ikke gjort 
funn som avdekker forhold som har ført til spesielle avbøtende tiltak. Det er avmerket to 
soner i høy risikoklasse i Hokksundområdet, “Hokksund kurbad” og Holmen Hellefoss. Det er 
utført supplerende undersøkelser på begge.   
 
For “Hokksund kurbad” foreligger en vurderingsrapport datert 16.12.2015. Sammendraget 
sier følgende:  
 
“Kvikkleirekartlegging er utført innenfor sone 483 i Hokksund kurbad. Utførte undersøkelser 

viser at løsmassene hovedsakelig består av et øvre lag med elveavsetninger, i hovedsak 
bestående av sand og silt. Under disse avsetningene er det et tykt lag av siltig leire.  
 
Undersøkelser som er utført spesielt for denne utredning har ikke påvist noen forekomst av 
kvikkleire eller sprøbruddsmateriale innenfor sonen. Det har heller ikke ved tidligere 
undersøkelser innenfor eller i tilknytning til sonen blitt påtruffet kvikkleire eller 
sprøbruddsmateriale.  
 
Det foreligger dermed minimal risiko for at det skal inntreffe kvikkleireskred innenfor 
sonen. Golder anser derfor at sonen kan tas ut NVEs register/oversikt for 
kvikkleiresoner.  
 
Innen for sonen er det områder med meget bratte skråninger mot Vestfosselva. Ved all former 
for nye bygge og anleggsaktivitet (og ev. ifb. planer for endret arealutnyttelse) innenfor sonen 
må det gjennomføres stedsspesifikke vurderinger av stabilitetsforholdene, og også eventuelt 
geotekniske undersøkelser for den konkrete saken”. 
 
Det er også gjort tilsvarende undersøkelser på Hellefoss datert 4.4.2016. Heller ikke her er det 
gjort funn som førte til at det ble stil spesielle krav ved utbygging.  
 
Siste rapport som foreligger etter grunnundersøkelser i Hokksund sentrum er for Opsahlhaven 
vis-a-vis Rådhuset. Her klassifiseres grunnen til å være: “Dype avleiringer av fast eller middels 
fast sand, grus eller stiv leire med en tykkelse fra et titalls meter til flere hundre meter”. 
 
Selv uten urovekkende funn vedrørende kvikkleire, stilles det krav i planbestemmelsen om at 
det skal foretas grunnundersøkelser før bygging.  

 

 Sikkerhet og beredskapsmessige forhold 
I vurderingen av forhold rundt sikkerheten har kommunen gjort vurderinger av følgende 
forhold: 
 
Evakuering fra planområdet. 
Ved behov for evakuering, eksempelvis ved fare for eksplosjon i området, finnes det flere 
mulige evakueringsveier ut av planområdet. De opplagte veiene er hovedveiene som ligger i 
tilknytning til planområdet, dvs. Rv 35 både vestover og østover – Drammensveien 
(kommunal vei) mot Loesmoen – Steinberg eller ved brua ved Teigen til E 134.  



Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum  

44 
 

 
Som beskrevet tidligere har det hendt at undergangen under jernbanen på Rv 35 har blitt 
stengt pga. store nedbørsmengder. Brua over Drammenselva har jo også begrensinger. 
 
Alternativ kan være evakuering mot Hellefoss via Hellefossveien og under Jernbanen ved 
nyetablert kulvert ved Hoen (dimensjonert med full kjørehøyde), og opp til Eiker Mølle ved 
Fv 62 mot Skotselv eller via Fv 61 over Røren mot Vestfossen. 
 
For de som bor i Frognesområdet, samt gående og syklende, er det mulig å benytte 
undergang ved stasjonen og opp Kirkeveien. 
 
Sikkerhet og tiltak ved større arrangementer 
I flere byer, spesielt større byer, har det den seneste tiden blitt gjennomført endel tiltak for å 
begrense muligheten for at kjøretøy med hensikt vil kjøre inn i større menneskemengder for 
å kjøre på flest mulig. Innenfor planområdet legges det opp til å etablere eller forsterke 
møteplasser og torg, eller anlegge nye parker. 
 
Slik gatestruktur og bebyggelse er anlagt, ligger det godt til rette for å etablere sperringer 
både permanent og midlertidig for å stenge helt, eller redusere muligheten for å oppnå stor 
fart. Det skal eksempelvis være enklere å stenge av torgene ved arrangementer som “By- og 
laksefestivalen”, 17. mai og andre arrangement med mye folk. 
 
Ved planlegging av parker og leikeplasser nær veisystemene, skal en slik vurdering gjøres 

ved godkjenning av utomhusplaner. Spesielt fokus vil være utforming av sikkerhet 
rundt utearealene tilknyttet u-skolen.    

 
 

Overvann 
Håndtering av økt mengde overvann er en relevant problemstilling, spesielt for tettbygde områder 

med høy utnyttelsesgrad og mange harde flater. Lokalt ekstremregnvær rammet Drammensregionen 

og Nedre Eiker spesielt i august 2012. “Frida” var varslet med 70-100mm nedbør i  Vest-Agder og det 

sørlige Rogaland, men slo ned på Steinberg i Nedre Eiker med ca 115 mm og litt over 97 mm i 

Hokksund. Ved den offisielle målestasjonen Drammen-Berskog ble det bare målt 23,4 mm samme 

døgn, selv om det også tilsvarer 1/3 normal månedsnedbør for august i løpet av ett døgn. Til 

sammenligning falt det 26,2 mm mellom kl 21.00 og 22.00, og 25,6 mm mellom kl 22.00 og 23.00 i 

Hokksund sentrum. 

Til tross for ekstremnedbør ble Hokksund i liten grad berørt av “Frida”. Det var ansamlinger av vann 

under jernbaneundergangen på Rv 35, Vestre Brugate, som medførte at veien måtte stenges, men 

for øvrig få konsekvenser. Forklaringen ligger i topografien og vannveiene i området. 

 I det videre vil det bli presentert noen vurderinger av behovet for overvannshåndtering for 

planområdet. Det har ikke blitt utført detaljerte analyser, men grovmaskede vurderinger ut fra 

tilgjengelige opplysninger.  
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Topografi 
I Øvre Eiker kommune er det gjennomført flybåren laserskanning av hele kommunen  med 5 punkt pr 

kvadratmeter. Dette gjør det mulig å fremstille detaljerte terrengmodeller og tilsvarende detaljerte 

analyser av potensielle flomveier og akkumulasjonspunkter i landskapet. Under er en digital 

terrengmodell, DTM, over sentrumsområdet og omlandet- her vist som høydeplott med i en 

fargeskala. Her fremkommer årsaken til at Hokksund var uberørt av “Frida” ganske tydelig.  

 

Høydeplott av DTM med 5 pkt/m3 (Skjermutklipp fra Hoydedata.no/Statens Kartverk) 

 Planområdet ligger på en tilnærmet flat elveslette mellom utløpet til to nedbørsfelt, Hoenselva i 

nord og Vestfosselva i sør-øst. Mot vest ligger forhøyningen med Haug/Eikertun og Semsmoen med 

helling vestover mot Semsmyr og videre mot Vestfosselva. Vestre Brugata er høyeste punkt med 9,2 

meter og deler elvesletta mellom Hoenselva og Vestfosselva, med fall vinkelrett ut fra gata mot 

nordvest og sørøst. Vestre Brugate er et vannskille i denne sammenhengen. Dette betyr at det ikke er 

potensial for tilførsel av overvann fra omkringliggende områder, noe som forenkler vurderingen 

betraktelig.       

Forsenkninger/akkumulasjonsområder 

Fargeplottet synliggjør tydelig fallretning og forsenkninger i sentrumsområdet. Områdene som er 

angitt med piler viser sårbarheten knyttet til utvendige trappenedganger og inngangspartiene til 

parkeringskjellere. Et potensielt akkumulasjonsområde for overvann ligger markert i blått midt i 

kartet. Dette er Trekanttomta og parkeringen ved Coop-bygget, begge åpne, asfalterte flater på hver 

sin side av Rådhusgata.  

Terrenget faller fra 9 meter til 6,5 meter målt gjennom Stasjonsgata, fra nord mot sør og fra 8,1m til 

7,7 meter gjennom Tangengata. Altså har elvesletten ganske jevnt fall mot sørøst som ender i 

Vestfosselva.  
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Fargeplott DTM Hokksund 1:2500, forsenkninger vist med piler (t.h.), forsenkning ved parkeringsareal markert med blått (skjermutklipp 

fra Hoydedata.no/Statens Kartverk) 

Anslått nedbør 
De topografiske forholdene gjør at vi forenklet kan ta utgangspunkt i dette reguleringsområdet som 

et isolert nedbørsfelt. Arealet på nedbørsfeltet er på 18,5 hektar.  Dimensjonerende nedbør ved 5 

timer (angitt i liter i sekundet pr hektar) ligger på henholdsvis 31 l/s Ha og 42 l/s Ha for 20 års og 200 

års returperiode ved IVF-kurve for Asker målestasjon (1983-2010).  

Ved 20 års gjentaksintervall og 20 minutters varighet vil dette med 50% klimafaktor gi følgende 

mengde: 

18,5 hektar x 31 l/s Ha x 1,5 = 860,25 liter i sekundet i Hokksund sentrum 

860,25 l/s x 20 min = 1 032 300 l  

Ved 200 års gjentaksintervall vil det tilsi: 

18,5 hektar x 42 l/s Ha x 1,5 = 1165,5 l/s i Hokksund sentrum 

1165,5 l/s x 20 min = 1 398 600 l 

Vi har ikke tilgjengelige beregninger av kommunens overvannkapasitet i dag, men restkapasiteten er 

begrenset. Et dokumentert eksempel er fra 25.07.2016 da det falt i overkant av 20mm i et lokalt 

styrtregn med varighet på 20 minutter. Fotodokumentasjon fra inspeksjon viser at nedbørsmengen  
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var helt i øvre grense for overvannsnettets kapasitet. Hovedtrasé for overvann går i Stasjonsgata og 

ut Tangengata. 

Planen legger opp til en langt høyere utnyttelse av sentrumsområdet enn tidligere og nye bygg vil bli 

pålagt å sørge for fordrøyning og infiltrasjon på egen grunn. I tillegg vil det være påkrevd å vurdere 

etablering av ytterligere avskjærende ledninger. Av de nesten 1400 kubikkmeterne vann som ikke 

fordrøyes privat ved 200 års flom, må det etableres en ny løsning.   

Urbane vannveier  
Topografien med fallretning og eksisterende veinett kan presentere enn løsning ved ekstremnedbør. 

Spissavrenning fra sentrumsområdet med en anslått avrenningskoeffisient på 0,7 med 80 % 

utnyttelsesgrad  blir 0,6 kubikkmeter i sekundet ved 20 års gjentaksintervall og 0,8 kubikkmeter i 

sekundet ved 200 års gjentaksintervall og 50% klimafaktor. Til sammenligning er avrenning i 

Lauvtjernbekken i Harakollen anslått til henholdsvis 3,4 og 5,9 kubikkmeter i sekundet med 40 % 

klimafaktor og avrenningsfaktor for ubebygd område på 0,3. 

Til sammen utgjør veinettet i reguleringsområdet en lengde på ca 1900 meter. Selv med 

utgangspunkt i en gjennomsnittlig reguleringsbredde på 5,8 meter, gir dette et areal på over 11 000 

kvadratmeter. Hadde dette veiarealet kunnet fordrøye vann med bare 10 cm dybde, eksempelvis 

avvisende kantstein mot fortau, ville overvann opp til 1100 kubikkmeter håndteres av veinettets 

kjørefelter i en krisesituasjon.  Justering og utjevning av fallet i veibanen fra i underkant av dagens 2 

% til 3 % ville kunne drenere vannet ut i Vestfosselva raskere og dermed øke kapasiteten for 

overvannshåndtering.  

 

Naturlig fall i Stasjonsgata, overflateprofil. Forhøyningene er blant annet opphøyde fortau (skjermutklipp fra Hoydedata.no/Statens 

Kartverk) 

Med tanke på forventet utbygging i sentrum og fremtidig slitasje ligger 

det en god mulighet i å planlegge en fremtidig oppgradering av veier og 

gater til å fungere som overvannshåndtering. Det forutsetter at det gjøres 

mer detaljerte beregninger og at det vedtas en plan for det langsiktige 

arbeidet slik at tilpassingen kan gjøres etappevis.   

Statistisk øker vannskader og erstatningsbeløp over tid. Finans Norge 

(finansnorge.no) sin trendanalyse viser at antall rapporterte skader økte 

fra 7000 til 15 000 mellom 1992 og 2013. I samme periode ble de årlige 

erstatningsbeløpene seksdoblet fra 100 til 600 millioner. En hydrologisk 

studie fra Drammen antyder at kjellerskadene i studieområdet vil øke 

med 68 %-118 % medregnet  50 % klimafaktor.  Som vist i fargeplottet 

representerer nedkjøringer til parkeringskjellere en særlig risiko for at det 

oppstår skade på verdier og risiko for personskader. Dette er et moment 

som må vurderes spesielt ved fremtidig utbygging. 

 
 

 

 Mulige overvannsveier med 
naturlig fall (Bakgrunnskart 
fra fra 
Hoydedata.no/Statens 
Kartverk) 
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Spillvann 

 
I Hokksund sentrum ligger hovedavløpledningen  i  Stasjonsgata. Den mottar spillvann fra Hellefoss 

og deler av Kantum (øst for Skotselvveien) via pumpestasjon på Sundbakken, spillvann fra 

Støperigata mot Hokksund Stasjon, samt Hokksund sentrum. Dette føres ut via Tangengata med 

pumpestasjon i enden, og til renseanlegget på Loe Bruk. Det er stor dimensjon på 

spillvannsledningen og det er noe restkapasitet i spillvannsnettet til ytterligere utbygging av 

Hokksund sentrum. Det er ikke gjort nøye beregninger av dette, men ut fra dagens situasjon og 

driftserfaring er det lite som tilsier at det vil være store begrensninger her. I fremtiden vil 

avløpsledninger i området Kantum-Eiker Videregående bli utbedret. Det vil frigjøre kapasitet ved at 

det fjernes innlekking og tilføring av overvann via fellesledninger. I tillegg kan det være mulig å legge 

ledningen fra Sundbakken pumpestasjon direkte til renseanlegget. Dette vil også frigjøre en del 

kapasitet i Hokksund sentrum. Ytterligere utbedring av private feilkoblinger vil også føre til lavere 

tilrenning.       

 

Drikkevann- og brannvannforsyning  
 

 

Kapasitetsmessig er vann til 

brannslukking dimensjonerende for 

vannforsyning. Det er gjort teoretiske 

beregninger av brannvannkapasiteten 

og det vil være mulighet til å kunne ta 

ut minst 155 l/s langs hovedstammen 

gjennom Hokksund. Nye tiltak som 

etableres innenfor planområde må 

sørge for fremføring av tilstrekkelig 

vannmengde til tiltaket.  

 

Vanntilførselen til planområdet er 

sikret med ringledningssystem. Det er 

fire tilførsler inn til planområdet 

(merket med pil i kartet) Det er ikke 

registrert private vannkilder/-brønner 

i reguleringsområdet. 
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Analyse av sol- og skyggeforhold 
 

 
Bebyggelsen og gateløpenes orientering er i 
stor grad bestemmende for sol- og 
skyggeforhold i sentrum, Med en nord-sør-
orientert sentrumsakse er solforholdene i 
Stasjonsgata og Rådhusgata naturlig nok best 
midt på dagen, illustrert kl 1200. Kl 0900 
kaster eksisterende bebyggelse skygge på 
tvers over neste hele Stasjonsgata, og 
tilsvarende kl 1500 vil ny bebyggelse kaste 
skygge over Stasjonsgata fra vestsiden. De 
offentlige plassene og parkene har gode 
solforhold fra morgen til ettermiddag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          20. Juli kl 0900 

  

20.juli kl 1200                                                                                            20.juli kl 1500 
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Trafikk 

 
Kommunen har utarbeidet egen trafikkanalyse  i forbindelse med arbeidet om knutepunktutvikling i 
Hokksund. Arbeidet er initiert gjennom Buskerudbysamarbeidet, med en rekke offentlige aktorer: 
ØEK, Jernbaneverket (Bane NOR), Buskerud fylkeskommune/Brakar, Statens vegvesen, NSB/ROM 
Eiendom (Bane NOR Eiendom) arbeidet. 
 
Analysen tar utgangspunkt i Buskerudbyenes prognosegrunnlag for utvikling av antall bosatte og 
ansatte i Hokksund fram til 2040. 
 
Visjonene i Buskerudbyen er:  

 Utbyggingsmønster og transportsystem skal være klimavennlige 

 Det skal legges til rette for attraktive byer og tettsteder 
 

Planen angir følgende overordnede strategier for å nå disse målsettingene: 

 Konsentrert arealbruk i prioriterte utviklingsområder 

 Høy andel av veksten i prioriterte utviklingsområder 
 
Den største veksten innenfor Buskerudbyen, 80 %, skal legges til knutepunktene. Dette gjelder både 
bolig og arbeidsplasser. Hokksund er et slikt knutepunkt. Med utgangspunkt i prognosene vil det 
være 5000 – 6000 nye bosatte i Hokksund, i en sirkel med raidius på 1 km fra stasjonen.  
 
De trafikale konsekvensene vises i forskjellige scenarier hvor det er utført regneeksempler. 
Hovedtrekkene sier: 

 at målsettingen om en høyere andel gang-, sykkel- og kollektivreiser – som igjen skal føre til 
tilsvarende færre bilreiser – krever store holdningsendringer ut fra dagens reisevaner.  

 Arealplanleggingen må legges til rette for kompakt byutvikling og attraktivt bymiljø. 

 Kollektivtilbudet må bli mer attraktivt og få en god dimensjonering. 

 Men – selv med dette utgangspunktet vil biltrafikken øke. 
 
Hele planområdet ligger midt i sirkelen som viser 1 km fra sentral plattform på stasjonen. Det vil si at 
det er maksimalt 500 – minimum 300 meter - til knutepunktet. Innenfor dette området legger 
reguleringsplanen til rette for høy utnyttelse og utvikling av arealer til både bolig, handel, kontor og 
offentlige virksomheter. Planen vektlegger også attraktivitet både for de som bor, handler og besøker 
Hokksund.  
 
I prognosene som legges til grunn, forventes det at 44 % prosent av veksten i hele kommunen vil skje 
innenfor sirkelen på 1 km fra stasjonen, framskrevet til 4550 personer.    
 
Av virkemidler gjennom plangrep, legges det opp til ny undergang under jernbanen, en undergang 
som vil treffe midt i sirkelen, og det legges opp til en mer restriktiv parkeringspolitikk for de som 
arbeider i sentrum. Parkeringsnormen får en maks og en min-norm. Det kreves bedre løsninger for 
sykkelparkering. Planen legger til rette for utvikling av “Knutepunktet” rundt Hokksund stasjon, som 
viser bussoppstilling, taxi, sykkelparkering og Kiss-and-ride. 
 
Det er ca. 15 år siden Hokksund fikk sin første parkeringskjeller i tilknytning til et boligprosjekt.  Siden 
da har dette vært et krav, ca. 1 plass per bolig. Erfaringene er at parkeringskjellerne ikke fylles opp, 
og utbyggere melder om en “overkapasitet” på. ca. 30 %. Det gis også tilbakemeldinger på at flere av 
dem som flytter inn i boliger med parkeringskjeller kvitter seg med bil nummer to, og mange 
benytter bilen bare 1-2 ganger per uke eller kanskje sjeldnere enn det. Dette er bakgrunnen for å 
sette et minimumskrav til 0,5 og et maksimaltall til 1 bil per boenhet. Flere av de byggemeldte 



Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum  

51 
 

prosjektene har nå også flere mindre leiligheter, ca. 40 kvm, og det forventes derfor at enda flere 
som flytter til sentrum ikke har bil. Sett ut fra at Øvre Eiker ligger på biltoppen i Buskerudbyen med 
sine 1,69 biler per husstand, vil dette bidra til å senke dette tallet. 
 
Det er hele 54 % av reisene som starter og ender innenfor kommunegrensen. 30 % går mot Nedre 
Eiker og Drammen, mens 6 % går til Kongsberg. 4 % av reisene ender i Oslo. 
 
Analysen beskriver også utfordringene med trafikkmengden gjennom Hokksund sentrum. Over 
Drammensbrua er ÅDT over 11 000 kjøretøy (Årsdøgntrafikk). En ny Rv 35 som er under forberedelse 
vil senke dette tallet, men det vil fortsatt være mange kjøretøy pga. mye lokaltrafikk. 
 
Når det gjelder busstilbudet, legges det opp til at dette skal forsterkes ytterligere gjennom de siste 
forslagene i Buskerudbyen. Økt frekvens og tilbud inn til Hokksund, og fra Hokksund i retning 
Drammen vil være et positivt tiltak. 
 
To tog i timen har vært ØEKs hovedønske i forbindelse med utvikling av Hokksund. Det er startet opp 
arbeid med kommunedelplan for dobbeltspor mellom Gulskogen og Hokksund. Det er reist innsigelse 
til planen fra både kommune og statlige organer. ØEK har krevd at det skal belyses hvordan eller om 
det er mulig å få til to avganger i timen til Hokksund ved en etappevis utbygging gjennom en 
forsterking av dagens skinner. Så langt i prosessen foreligger det ikke opplysninger som synliggjør 
dette. 
  
Konkusjon: 
Utvikling av Hokksund som muliggjøres og gjøres synlig i denne rapporten, dokumenterer at den 
følger de anbefalingene og føringene som Buskerudbyen legger opp til, med en sterk utvikling rundt 
knutepunkt Hokksund. Det legges til rette for utvikling av både boliger og arbeidsplasser nær 
knutepunktet, og et attraktivt bysentrum. 
 
Det henvises til analyses i sin helhet for tall og detaljer.  
 

Folkehelsevurdering 
I utarbeidelsen av planforslaget har det vært avholdt en del møter hvor fagpersoner i 

kommunen har deltatt. Disse har delvis blitt utfordret eller har ønsket å komme med egne 

betraktninger om planforslaget. Folkehelse har vært en viktig del av planarbeidet.  

Kommunelegen skriver følgende om planforslaget som han har blitt forelagt. 

Bakgrunn 
Som kommuneoverlege er jeg blitt utfordret til å uttale meg til Forslag til reguleringsplan 

for Hokksund sentrum. Kommunelegefunksjonen er en lovpålagt funksjon i enhver 

kommune. Den er definert i Folkehelseloven med forskrifter, bl.a. forskrift for miljørettet 

helsevern. Vi har en egen rådgiver innen dette området derfor er dette notatet skrevet av 

rådgiver Kjersti Werge-Olsen og kommuneoverlege Einar Braaten. Kommuneoverlegen 

er også definert som folkehelsekoordinator og står bl.a. ansvarlig for at det utarbeides 

oversikter over folkehelsen årlig. 

 

Folkehelsebegrepet er et svært vidt og diffust begrep. I plansammenheng legger vi i det at 

kommunen skal vurdere alle forhold i en plan som kan virke positivt eller negativt inn på 

innbyggernes helse. Definisjonen lyder slik: “Samfunnets innsats for å påvirke faktorer 
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som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for 

en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.” 

 

Folkehelsevisjon 
Sett fra et folkehelsesynspunkt mener vi at det er nødvendig å tenke 20 – 30 år framover i 

tid når man legger planer for de områdene hvor innbyggerne skal bo, handle, samles og 

utfolde seg både fysisk og psykisk. Vi ønsker å tilby innbyggerne miljøer som bidrar til 

utvikling, mestring, bedre helse og sikre at flest mulig forblir “helt innafor” i vårt 

lokalsamfunn.  

 

Vi mener reguleringsplaner av byen- og tettstedene i kommunen er viktige i denne 

sammenhengen. Det betyr at vi sterkt anbefaler løsninger i lokale reguleringsplaner som 

enten har en sikker positiv effekt på innbyggernes helse eller lar seg endre til det bedre 

uten for store investeringer. 

 

I kommunelegeteamet har vi et ønske om at Hokksund sentrum skal bli et litt annerledes 

sentrum enn det miljøet som det legges opp til i svært mange byer og tettsteder i Norge 

hvor sentrumsområder bygges ned og utemiljøer tettes igjen.  

 

Vi mener at Øvre Eiker kommune må bidra til at Hokksund sentrum blir et sted hvor barn, 

voksne og eldre kan trives sammen. Det må bli et sentrum som trekker disse gruppene til 

seg dels for å bo og dels for å oppholde seg i et sosialt miljø. 

 

Vi ønsker et sosialt, aktivt og visuelt attraktivt sentrum. 

 

Møteplasser og folkehelse 
Det er gjort mange undersøkelser i verden over hvor man har sett på hvordan arkitektur 

og organisering av bykjerner virker inn på innbyggernes livskvalitet. Kulturelle og visuelt 

attraktive plasser øker trivselen blant befolkningen. For å oppnå høy grad av trivsel, 

kreves uteområder hvor folk kan samles og drive med aktiviteter. Livskraft oppstår i 

sosiale sammenhenger hvor opplevelser både av sosial, psykisk og fysisk art utfoldes.  

Vi mennesker er sosiale “flokkdyr” og vi trenger steder hvor vi kan møtes for å 

samhandle. Derfor er godt med plass og tilrettelagte møteplasser godt for folkehelsa. 

Befolkningsgrupper 
Det er vist i mange byer og tettsteder hvordan fysisk utforming virker inn på hvem som 

bosetter seg, oppholder seg og aktiviserer seg i disse områdene. Vi mener det er viktig å 

planlegge bysentrum på en slik måte at alle aldre og befolkningsgrupper av innbyggere 

trekkes inn dit. Da må vi ha en god kombinasjon av forhold som tiltaler barn og 

barnefamilier, voksne og eldre. Et sentrum som bygges ned med mange og store 

bygninger støtter ikke opp om dette. 

 

Vi mener man må tenke positivt på samlokalisering av  offentlige etater, skoler og 

barnehager i sentrum sammen med butikker, leike-/aktivtetsplasser og grønne områder.  
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Hokksund må bli et sentrum hvor vi trekker inn barnefamilier både for å bo og oppholde 

seg. Et mykt, trygt og vennlig sentrum hvor det å oppholde seg og oppleve er like viktig 

som å bo og handle.  

 

Fortetning, miljøhensyn og økonomi versus helsefremmende planlegging 
Å satse på verdier, planer og aktiviteter som bidrar positivt til innbyggernes helse i 

planlegging av tettsteder i kommunen ,veies som oftest opp mot hva det koster på kort sikt 

i etablerings- og byggekostnader. Det krever et langsiktig perspektiv å fremme 

innbyggernes helse. Det er få områder i kommunal drift hvor løsninger får så varige 

effekter som det er vanskelig å endre på som når man planlegger by- og tettstedssentrum. 

Den langsiktige folkehelsen må derfor ilegges stor betydning i denne sammenhengen. 

Konklusjon 
Kommuneoverlege / folkehelsekoordinator og rådgiver i miljørettet helsevern opplever at 

planavdelingens forslag til reguleringsplan for Hokksund sentrum er nøkternt til moderat 

i sitt forslag til en sentrumsplan som bidrar til å fremme innbyggernes helse. Områdene i 

den sørøstlige delen av planen er ikke i  forhold til våre forhåpninger. Der er det lite eller 

ingen åpne arealer som bidrar positivt til folkehelsa. 

Generelt er vi enige i de vurderinger som legges fram i planforslaget. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Einar Braaten 

kommuneoverlege 

 

 

Risiko og sårbarhet (ROS) 
 

Planområdet er avgrenset til den mest sentrale delen av Hokksund by. Området er flatt, ligger 

mellom 8 og 9 meter over havet. Grunnen er i  hovedsak leire som er overdekt av løsmasser. 

Grunnforholdene i dette området betraktes som stabile. 

Av viktig offentlige institusjoner og virksomheter innenfor planområdets avgrensing nevnes: Rådhus 

med kommuneadministrasjon, ungdomsskole, lensmannskontor, togstasjon, busstasjon, sorenskriver 

og NAV. Ellers listes opp butikker og privat og offentlig tjenesteproduksjon som leger, tannleger og 

andre helserelaterte virksomheter.  

Det er stor trafikk gjennom byen, og i plangrensen går både Rv 35 med ÅDT på ca. 12 000 kjøretøy og 

jernbane med både person og godstransport. Linjenettet deler seg i Hokksund, og går både i retning 
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Kongsberg og Randsfjorden.  Det er timesavganger i begge retninger på Strekningen Kongsberg – 

Gardermoen. 

Kommunen har etter hvert fått god kunnskap om både flom og grunnforhold etter at NVE og NGU 

har gjort registreringer av begge disse forholdene i de senere årene. Det er også gjort supplerende 

undersøkelser på de områdene som lå tett opp til sentrum. Både flom- og skredkart danner grunnlag 

for kommunes planlegging. Innenfor dette området er kun en minimal del flomutsatt, friområdets 

nedre del mot Drammenselva og Nøsteelva - med noen få kvadratmeter.  

Som i alle mindre byer vil det være sannsynlighet for både brann, brudd på VA-nettet, el-forsyning og 

telefoni og fibernett. Det vil også være fare for akutt forurensing samt skader på bygninger og 

konstruksjoner. Kommunen har gode planer og beredskap når det gjelder smitte og pandemier. 

Tilsiktede uønskede handlinger, terroranslag, er også noe som er blitt aktualisert gjennom hendelser 

i verden. Både skoler, gater og institusjoner har blitt rammet. Planen har tatt dette opp i seg, blant 

annet ved å kunne sikre både møteplasser og uteområder mot at kjøretøy tilsiktet kan skade eller 

drepe. I Hokksund sentrum ligger det godt til rette for avstenging og fysiske tiltak, både permanent 

og midlertidig. 

Under følger det en vurdering av aktuelle hendelser innenfor planområdet når det gjelder 

sannsynlighet og konsekvens. Mange av forholdene er gjeldene for de fleste byer og tettsteder av 

Hokksund størrelse. Størrelsen, arronderingen, terrenget og øvrig infrastruktur tilsier at antall 

hendelser som kan ha store konsekvenser for innbyggere, er begrenset.    

Følgende sannsynlighetsvurdering legges til grunn:  

Sannsynlighetsgrad    Beskrivelse  

Svært lav sannsynlighet A Kat 1. 
Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år 

Lav sannsynlighet B Kat. 2 
1 gang i løpet av 100-1000 år 

Middels sannsynlighet C Kat 3. 
1 gang i løpet av 50-100 år 

Høy sannsynlighet D Kat. 4 
1 gang i løpet av 10-50 år 

Svært høy sannsynlighet E Kat 5. 
1 gang i løpet av 10 år 

1. Konsekvens liv og helse  Beskrivelse  

Ingen   Kat.1 
Mindre en 2 personer berørt - skader 

Liten Kat 2. 
Mindre enn 5 personer berørt - skader 

Middels stor Kat. 3 
Mindre enn 50 personer berørt – døde og skadede 

Stor  Kat. 4 
50-200 berørt flere døde og hardt skadede  

Svært stor  Kat. 5 
200-1000 berørt - mange døde og skadede 

2. Befolkningens grunnleggende behov Beskrivelse 

Ingen   Kat. 1 
Mindre enn 50 personer berørt med 1-2 dagers varighet 

Liten Kat. 2 
Mindre enn 50 personer berørt med inntil 2-7 dagers varighet 

Middels stor Kat. 3 
Mindre enn 200 personer berørt med inntil 7 dagers varighet 

Stor  Kat. 4 
50-200 personer berørt mer enn 7 dager 

Svært stor  Kat. 5 
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200-1000 berørte i mer enn 7 dager 

3. Samfunnsviktige funksjoner og kritisk infrastruktur Beskrivelse  

Ingen 1 dag 

Liten 1-2 dager 

Middels 3-5 dager 

Stor 5-7 dager 

Svært stor Mer enn 7 dager 

4. Drift, produksjon og tjenesteyting  Bekrivelse 

Ingen 1 dag mindre enn 10 berørt 

Liten 1-2 dager 10-50 berørt 

Middels 3-5 dager 50-200 berørt 

Stor 5-7 dager 200-1000 berørt 

Svært stor Mer enn 7 dager og mer enn 1000 berørt 

5. Økonomiske verdier Bekrivelse 

Ingen Mindre enn 100- tusen 

Liten 500 -tusen til 1 mill. 

Middels 1 mill. til 10 mill. 

Stor  10 mill. til 100 mill. 

Svært stor Mer enn 100 mill. 

  

Kategori S 1 2 3 4 5 Kommentarer 

Flom i vassdrag B 1 3 2 1 3 Drammenselva stiger seint – gode varslingsmuligheter 

Brann og eksplosjoner D 3 1 2 2 5 Jernbane og vei – i kanten av planområdet  

Jordskred B 3 2 4 5 5 Ikke kjent med kvikkleireforekomster 

Framkommelighet B 2 2 2 2 2 Gode omkjøringsmuligheter 

Togulykker   B 2 2 2 2 2 Lav hastighet gjennom stasjonsområdet 

VA-brudd E 1 2 2 2 2 Forekommer – leveranse fra flere retninger på vann 

Trafikkulykker E 2 1 2 1 2 Ingen dødsulykker, lav hastighet 

Forurensing D 2 3 5 5 5 Fra jernbane og vei – kjemikalier, drivstoff  

Smitte og pandemier D 3 4 4 4 2 Ingen kjente kilder 

El-forsyning D 2 2 4 4 3 Leveranse fra flere retninger 

Telefoni og 
kommunikasjon 

D 1 2 2 2 2 Ingen kjente kritiske forhold 

Bygninger og 
konstruksjoner 

A 3 2 4 2 5 Ingen kjente kritiske forhold  

Tilsiktede uønskede 
handlinger 

B 4 3 
 

4 
 

4 4 Lite sannsynlig  
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Dokumenter til saken 
 

Dokumenter som legges ved saken ved politisk behandling og på hjemmesiden: 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til bestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

 

Dokumenter som legges ut på fellesområdet og på hjemmesiden 

1. Sammen om utviklingen av Hokksund by – retninger og perspektiver – PS 5/09 

2. Oppsummering og innspill til Byplanprosessen – planavdelingen okt. 2014 

3. Ungdom i sentrum – ungdom som aktive deltakere i byutviklingen – metoder og erfaringer 

fra Hokksund – ØEK og Husbanken 2010 

4. Knutepunktsutvikling i Hokksund – Trafikkanalyse – norsam as 03.06.2015 

5. Hokksund sentrum - Støyutredning – Rambøll 07.12.2017 

6. Parkeringsutredning Hokksund sentrum – Rambøll jan 2018 

7. Hokksund 2014 innspill til en visjon – Ola Bettum mfl. 2008 

8. Stasjonsgata 48 – skisseutkast - Arkitektkompaniet - 05.06.2013 

9. Mulighetsstudie for området Rådhusgata – Vestre Brugate, Hokksund – Arkitektkompaniet 

2012.  

10. Mulighetsstudie “Knutepunktutvikling Hokksund” Rambøll, IN BY og norsam as – 4.6.2015 

11. Hokksund sentrum – mulighetsstudier for Kvartalstomta og Ungdomsskoletomta – Dark 

07.06.2016 

12. Hokksund sentrum -justert mulighetsstudie kvartalstomta – 18.10.17 

13. Kulturminner i Øvre Eiker – registreringer og vurdering av nyere tids kulturminner og 

kulturmiljøer – fagrapport 2 - Jo Sellæg - høsten 2017 

14. Branntomta idéskisse Dark – Rodeo jan. 2018 

15. Bruhjørne – Idéskisse Dark – jan 2018 

16. Alle innspill til oppstartsvarsel  

17. Sol- og skyggeeksempler 

Dokumenter som kan lastes ned: 

1. Kommuneplanen for Øvre Eiker. www.ovre-eiker.kommune.no 

2. Flomsonekart: www.nve.no  

3. Kvikkleirekart www.nve.no 

Dokumenter som sendes til offentlige høringsinstanser: 

1. Forslag til plankart 

2. Forslag til bestemmelser 

3. Planbeskrivelse 

4. Innspill til oppstart 

5. Støysonekart 

http://www.ovre-eiker.kommune.no/
http://www.nve.no/
http://www.nve.no/
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6. Parkeringsutredning 

7. Trafikkanalyse 

Til beboere, grunneiere og berørte sendes varslingsbrev med henvisning til dokumentene på 

hjemmesiden. www.ovre-eiker.kommune.no 
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