
 

 

 
Miljøbyen Hokksund: 

Byutvikling på lag med innbyggerne 
 

Hokksund er sentrum i Øvre Eiker kommune, og stedet fikk bystatus i 2002. Nå 
samarbeider kommunen med innbyggerne om å gjøre Hokksund til en grønn, livs-
kraftig by. Nærheten til Drammenselva står sentralt i arbeidet.  
 

Hokksund ligger ved Drammenselva og gjennom 
århundrene har elva spilt en stor rolle for befolk-
ningen. Elva har vært en viktig transportåre, den 
har vært benyttet til tømmerfløting, og strekning-
en av Drammenselva som går forbi Hokksund, er 
fortsatt en av landets beste for laksefiske. 
 
Historien tatt i betraktning er det ikke unaturlig at 
Øvre Eiker kommune har valgt ”Miljøbyen ved 
elva” som visjon for arbeidet med stedsutvikling 
i Hokksund. Visjonen ble til rett etter årtusen-
skiftet, og bevisstheten om elvas betydning er 
ikke blitt mindre siden den gang. 

– Det er viktig å ta vare på natur- og miljøkvalite-
tene i Hokksund. Og selv om det kan være ulikt 
syn på hvordan ting skal gjøres, er det ingen 
uenighet om viktigheten av nærheten til elva. 
Elvas betydning har kommet stadig sterkere 
fram, sier ordfører Anders B. Werp.  
  

Bedre kontakt med elva 
Etter at visjonen om ”Miljøbyen ved elva” ble 
vedtatt, har mye arbeid vært gjort med å konkreti-

sere visjonen i arbeidet med kommuneplan og 

reguleringsplaner, forteller arealplanlegger Anders 

Stenshorne i Øvre Eiker kommune.
 

 
 

Hokksund-dagene er ett av mange tiltak for en grønn og livskraftig by. (Foto: Øvre Eiker kommune)



 

 
 

 

– Vi har blant annet sett på stier og atkomst til elva. 

Vi har også ervervet sentrale områder elvelangs, og 

i dialog med innbyggerne skal vi avgjøre hvordan 

disse områdene skal brukes, sier Stenshorne.  

 

Elvas betydning som kultur- og opplevelseskilde 

ble understreket da kommunestyrets utredningsko-

mité høsten 2008 behandlet arbeidet med steds-

utvikling i Hokksund. Det må lages flere atkomst-

muligheter mellom sentrumsområdet og elva, 

poengterte komiteen. Den la også vekt på betyd-

ningen av et helhetlig stisystem på begge sider. 

 

 
 

By og vann, hand i hand. (Foto: Øvre Eiker kommune) 

 

 

Bedre togtilbud 
Selv om elva er viktig, skal det også satses på 
andre områder for å sikre at Hokksund blir en 
grønn by. Fornybar energi, med høy prioritet på 
utbygging av vannbårne energikilder, utarbeiding 
av et helhetlig sykkelveisystem og utvikling av 
Hokksund til et moderne kollektivknutepunkt, er 
noen av punktene de folkevalgte har framhevet. 
 
Kollektivtransport er viktig, understreker 
arealplanlegger Anders Stenshorne. – Hokksund 
er sentrum i kommunen, og det er viktig å styrke 
kollektivtilbudet, blant annet tog. Det må finnes 
alternativer til bilen, poengterer Stenshorne. Han 
forteller at kommunen har fått gjennomslag for at 
det etter hvert skal bli hyppigere togavganger. 

 

Byutvalg med innflytelse 
Øvre Eiker kommune legger stor vekt på å 
fremme innbyggernes deltakelse. Det gjelder  
også i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen om 
”Miljøbyen ved elva”. 
 
 

 
– Vårt ståsted er at kommunen ikke har svarene. 
Derfor er det viktig med innspill og deltakelse fra 
innbyggerne, sier ordfører Anders B. Werp. 
 
En viktig samarbeidspartner for kommunen i 
arbeidet med stedsutviklingen er Hokksund 
byutvalg, som består av lokale ildsjeler med mye 
kompetanse og engasjement. Byutvalget har 
møterett i kommunens utredningskomité, og det 
har dermed en direkte kanal til politikerne. Slik 
har det blitt mulig å påvirke stedsutviklingen i 
Hokksund, fastslår Jan Velvin, som var leder for 
byutvalget i perioden 2008-2009. 
 
– Vi har hatt stor innflytelse, fordi vi har mye 
kunnskap, sier Velvin. Men mens kontakten med 
politikerne har fungert godt, har byutvalget ikke 
alltid vært like fornøyd med samarbeidet med 
kommunens administrasjon. 
 
– Vi følte på et tidspunkt at vi ikke fikk nok 
informasjon fra administrasjonen. Vi vil ikke 
bare være gallionsfigurer og sa ifra om det vi 
ikke var fornøyd med. Og nå er det rettet opp, 
sier Jan Velvin. 
 

Mer informasjon:  
Ordfører Anders B. Werp 

ordforer@ovre-eiker.kommune.no  

Tlf 32 25 10 50 

Arealplanlegger Anders Stenshorne 

anders.stenshorne@ovre-eiker.kommune.no  

Tlf 32 25 13 10 

www.ovre-eiker.kommune.no 

 

Fakta 
Om lag halvparten av Øvre Eikers 16 000 
innbyggere bor i kommunesenteret Hokksund. 
Rett etter årtusenskiftet ble det vedtatt at visjonen 
”Miljøbyen ved elva” skal være retningsgivende 
for utvikling av Hokksund. 
 
Øvre Eiker deltar i ”Livskraftige kommuner – 
Kommunenettverk for miljø og samfunnsutvik-
ling” i regi av KS med finansiering fra MD. 
 
Gode eksempler utfordrer andre til lignende 
tiltak, og fremmer debatten om veier til en 
bærekraftig utvikling. 

         – øf april 09  


