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Senterhierarki 
Byer og tettsteder knytter seg sammen i et hierarkisk system og inneholder et variert tilbud av 
offentlig service, handel, kulturtilbud og annen privat service. Et handelssteds tiltrekningskraft øker 
med bredden på varetilbudet og opplevd service- og prisnivå. Stedenes plassering i hierarkiet 
bestemmes i første rekke av befolkningsgrunnlaget. De største handelssentra, som er øverst i 
hierarkiet, gir det bredeste tilbudet innenfor varer, tjenester og opplevelse, med spesialforretninger 
som krever et stort befolkningsgrunnlag. De mindre nærsentrene dekker de daglige behov for 
beboerne i nærmiljøet.  

For de handlende er tilgjengeligheten (avstand, reisetid og transportmulighet) og kvaliteten på 
tilbudet avgjørende for i hvilken grad de benytter et tilbud. Når innbyggerne handler varer eller 
skaffe seg tjenester som de i utgangspunktet kan få i sitt nærsenter har det lokale næringslivet 
handelslekkasje, det vil si lavere omsetning i enn hva befolkningstallet skulle tilsi.  

Den eksisterende senterstrukturen kan til enhver tid bli utfordret av endringer i befolknings-
grunnlaget eller av at større kjeder og supermarkeder erstatter de mindre nærbutikkene.  

Eksterne kjøpesentre kan konkurrere med mindre byer og endre eksisterende senterstruktur.  

 

Varegrupper og handelsatferd  
Varegruppene kan grovt sett deles i to hovedkategorier; hverdagsbehovene og kapitalvarer som 
handles sjelden. Under hverdagbehov skiller en gjerne mellom dagligvarer og utvalgsvarer. 
Dagligvarene er her den viktigste gruppen mens utvalgsvarer handles hver uke, men ikke 
nødvendigvis daglig.  
 
Innkjøp av kapitalvarer og varer som sorterer under hverdagsbehov er primært rasjonelle og 
effektive innkjøp. Ved innkjøp av dagligvarer vil de fleste velge det lokal nærsenteret eller den lokale 
forretningen. For utvalgsvarer blir gjerne utvalg, pris, tilgjengelighet og bekvemmelighet tillagt større 
vekt og være medbestemmende for valg av handelssted. 
 
I tillegg til den rasjonelle innkjøp av nødvendige produkter er «shopping» den type handel som er å 
regne som en fritidsaktivitet. Shopping knyttes opp mot fornøyelse, identitet og opplevelser og 
utføres gjerne når en har mer tid til rådighet, helst i hyggelige omgivelser og gjerne kombinert med 
bespisning og sosialt samvær. 
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Drammensregionen 
Drammen er et betydelig regionsenter for 
handel og service. I tillegg til sentrum har 
Drammen med gamle Nedre Eiker en lang 
tradisjon for sterke kjøpesentre utenfor 
sentrum. Gulskogen senter er i dag det 
største med 1,6 mrd. kroner i omsetning i 
2018 (inkl. mva.). I dette inngår også 
service og tjenesteyting. Buskerud 
Storsenter i Krokstadelva er det nest størst 
kjøpesenteret i Buskerudbyen. 
Kjøpesentrene i Drammen sentrum har 
relativt beskjeden omsetning der alle ligger 
mellom 250 og 400 millioner kroner. 

På grunn av relativt korte avstander fra Hokksund til de andre handelssentra, sentrenes størrelse 
samt lokalisering i forhold til en betydelig andel arbeidsreiser i samme retning, er 
handelskonkurransen i for forretninger i Hokksund betydelig mot de andre handelssentrene i 
regionen. 

 
 

Utvikling innen handel 
Det er en trend at omsetningen for varehandelen i bysentrene går ned, særlig for omsetningen av 
utvalgsvarer. Den samme trenden sees også i kjøpesentre utenfor sentrum, men det merkes ekstra 
godt i sentrum fordi salg av utvalgsvarer har tradisjonelt vært best egnet for sentrumshandel.  

Det er en utvikling der husholdningene bruker relativt mer penger på dagligvarer, plasskrevende 
varer og tjenesteyting og enn på utvalgsvarer solgt i butikk.  
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Omfanget av netthandel er foreløpig begrenset, men ettersom de mest populære varene som 
handles over nett er utvalgsvarer som tradisjonelt er solgt i sentrum vil det ha betydning for 
sentrumshandelen.  

Samtidig rettes nå kjøpesentrene mer mot tjenester og opplevelser, noe som kan gi ytterligere 
utfordringer for bysentra.  

Vekstområder for konsumet i Norge antas å være helsepleie, personlig pleie, fritid og 
boligtjenesteyting. 

Det er fortsatt vekst i plasskrevende varer og dagligvarer utenfor sentrum. Den plasskrevende 
handelen har økt i omfang og er mindre egnet å lokalisere i sentrum fordi disse 
forretningskonseptene krever store areal og i liten grad vender seg ut mot gateplan. De 
arealkrevende konseptene etableres i fabrikkliknende bygg, big-boxes med bredt vareutvalg. I tillegg 
er pris en viktig faktor i de plasskrevende konseptene som selger prisgunstige varer. De etablerer seg 
på rimelige tomter utenfor sentrum ettersom husleien i sentrum blir for høy slike konsept, samt at 
disse byggeriene ikke passer inn i sentrum.  
 

Utfordringer innen handelsnæringen 
Vista analyse1 peker på noen utvalgte problemstillinger knyttet til handelsutviklingen. Disse kan ha 
betydning i arbeidet med nye virkemidler for utvikling av sentrum: 

Forbruket av varer går ned og omsetningen av utvalgsvarer stagnerer  
Det private forbruket av varer økte mye i perioden fra 2000 til finanskrisen inntraff i 2008. Fra 2008 
har det skjedd endringer, både knyttet til hvor varehandelen foregår og knyttet til hvilke varer som 
handles hvor. I perioden fra 2013 til 2018 har omsetningen i varehandelen gått noe ned fra 82 885 
kroner per innbygger til 80 211 i 2018 (prisjustert 2018). 

Høyere forbruk av tjenester og mindre forbruk av varer  
I perioden fra 2013 har det skjedd en overgang i forbruket fra kjøp av varer til kjøp av tjenester. Vi får 
et høyere velstandsnivå men velger å bruke mindre penger på varer og mer penger på opplevelser, 
kultur, helsetjenester, aktiviteter og service av ulike slag. Bysentrum har godt potensial for å utvikle 
tilbud av tjenester innen bespisning, kultur, helse, aktivitet og opplevelse. 

Ny teknologi påvirker handlemønsteret  
Fysisk butikkhandel utgjør 86 prosent av all handel. Grensehandel og nordmenns handel i utlandet 
utgjør syv prosent. Netthandel – både fra inn- og utlandet - har det samme beskjedne omfanget, selv 
om den prosentvis øker mest. Elektroniske betalingsformer, kassaløse butikker og automatisert 
logistikk bidrar også til å endre handleatferd og butikkenes lokaliseringsmønster og konsepter. 

Prispress utfordrer sentrumshandelen  
Presset på pris har påvirket hvor varer tilbys og omsettes. Nye forretningskonsepter med bredt 
vareutvalg har gitt småbutikkene sterk konkurranse. Netthandel presser prisene ytterligere og dette 
gir butikker i sentrum store utfordringer med å betjene leiepriser som er høyere i enn utenfor 
sentrum. For butikker uten tilstrekkelig kundegrunnlag kan leieprisene bli for høye og butikken må 
legges ned. Tilbyderne må konkurrere med prisene i netthandelen. 

 

                                                             
1 Vista Analyse, 2019, Omsetningsutvikling i varehandel og tjenesteyting i et utvalg norske byer for perioden 2008-2017 
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Oppsummert gir rapporten dokumentasjon på at handel som planmessig virkemiddel for økt vitalitet 
i bysentrum ikke har samme tyngde som tidligere. Det må nye virkemidler til.  

Øvre Eiker  
I Øvre Eiker er Hokksund sentrum det primære handelsområdet for detaljvarehandel med 
Eikersenteret som det andre tyngdepunktet. De øvrige tettstedene, bortsett fra Vestfossen, har ikke 
detaljvarehandel ut over dagligvareforretninger.  

Sundmoen er primært et handelsområde med plasskrevende varegrupper, med innslag av noe 
detaljvarehandel og produksjonsbedrifter, mens det på Prestaker kun er plasskrevende forretninger.  

Ved Langebru ligger Eikersenteret samlokalisert med annen plasskrevende virksomhet. I følge 
analyser som er gjort for området har Eikersenteret et langt større potensial for økt trafikk og 
omsetning enn hva tilfellet i dag.  

Fiskumparken næringspark, som er under etablering, vil bli et næringsområde for plasskrevende 
varegrupper samt produksjonsbedrifter.  

Figur 1 Handelsområder. Sentrum vises med rød sirkel, Sundmoen blå, Langebru gul og Prestaker med grønn sirkel. 

På Sundmoen er det etablert forskjellig type næringsvirksomhet, dominert av plasskrevende 
varegrupper som bilforretning, møbelforretninger, byggevare samt elektronikkforretning, og 
håndverkere/produksjon. Funksjonsdelingen mellom Hokksund sentrum og Sundmoen er godt 
samsvar med ”idealet”; et relativt klart avgrenset sentrum, samt plasskrevende varegrupper 
lokalisert i nær tilknytning til det tradisjonelle handelssentrum.  
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Et styrket Hokksund sentrum 
For Øvre Eiker er Hokksund det viktigste senterstedet. Nærheten til Drammen sentrum, store 
regionale kjøpesentre på Gulskogen og i Krokstadelva gir Hokksund sentrum hard konkurranse om 
kunder og omsetning. Hva skal til for å styrke Hokksund sentrum som møteplass og handelssted? 

En grunnleggende premiss for utvikling av et styrket Hokksund er at aktørene i sentrum samles om 
en felles strategi for sentrumsutvikling, og at denne utviklingen prioriteres. I dette vil det ligge en 
erkjennelse av felles ansvar, og at det ikke er handel alene som i framtiden gjør Hokksund sentrum til 
en attraktiv møteplass.   

Sentralt i dette arbeidet vil være å videreføre arbeidet som ligger i knutepunktstrategien, med 
etablering av flere boliger i sentrum. Som del av denne fortettingsstrategien må en ha kvalitet i 
byggeriene, styrking av grønnstrukturen med møteplasser og steder for kulturopplevelser og 
bespisning.   

En viktig faktor for å skape en aktiv og pulserende by er at det er en trang og kompakt 
bygningsstruktur med høy visuell kvalitet som trekker mennesker. Å utvikle attraktive møteplasser og 
god sirkulasjon gjennom sentrum krever en innsats der både offentlig og privat sektor spiler på lag. 
Forståelse for handelsstandens behov og for hva som skal til for at det blir attraktivt å etablere seg 
her er viktig å være bevisst.  

Det må være hyggelig å reise til Hokksund. Estetikk er viktig for opplevelsen. For å skape godt miljø 
for handel og tjenesteyting er det viktig å trekke folk. En må sørge for at folk trives slik at flere 
grupper ønsker å bo eller jobbe der.  

Grunnlaget for en god utvikling av Hokksund sentrum er lagt i sentrumsplanen som ble vedtatt 2018 
Det er de senere årene bygget mange leiligheter, flere er under oppføring og nye, store prosjekter er 
på tegnebordet. Dette viser at en av de grunnleggende premissene for sentrumsutviklingen, økt 
befolkningstetthet, er i ferd med å komme på plass. I det videre arbeidet vil det være viktig å også se 
på de øvrige faktorene som gjør stedet til et mer attraktivt sted å være.  

For å holde på kraften som ligger i økt befolkningstetthet i sentrum, er det viktig å ikke spre ny 
handel til nye steder. Strukturendringer innen handelsnæringen, som vi har sett de siste 20 årene, 
innebærer at nye aktører ønsker å etablere seg utenfor sentrum, ofte begrunnet med at deres 
konsept ikke egner seg for sentrum, og at deres profil med «storhandel» er attraktiv for kundene. 
Med enkle byggerier utenfor de mer krevende sentrumsområdene vil de ofte være i stand til å tilby 
et bredt vareutvalg til lavere priser, i tråd med forbrukernes interesse.   

Det er sannsynlig at eventuelle, større etableringer langs hovedveiene, eller utenfor 
sentrumsområdene vil kunne gi økt handel til Øvre Eiker, spørsmålet er til hvilken pris. Hvilke 
konsekvenser slike etableringer vil gi for fremtidige handels- og serviceetableringer i Hokksund 
sentrum. Erfaringer tilsier at om en velger å tilpasse etableringer etter preferansene til stadig nye 
handelskonsepter vil en kunne oppleve en større spredning av aktivitet og at vekstkraften til 
sentrumsutviklingen reduseres. I dette bildet vurderes Hokksund sentrum som særlig sårbart, da 
sentrum allerede i dag har problemer med å konkurrere med regionale handelssentre om lag 10 og 
20 minutter fra sentrum. 

 
 


