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FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Eidsvoll kommune for å lede 
en medvirkningsprosess bestående av et grunneiermøte og en 
workshop i september 2015. 

Hensikten med prosessen har vært å etablere en dialog med 
grunneiere og andre ressurspersoner i en tidlig fase for å 
diskutere fremtidig utvikling i Råholt. Grunneiere har vært 
invitert og involvert i prosessen. I tillegg har Eidvoll kommune 
ønsket å invitere noen aktører som besitter viktig lokalkunnskap, 
blant disse er velforening, lensmannskontor og ungdomsskole.

Bakgrunnen for arbeidet er et politisk ønske om utvikling av 
området Råholt sentrum og Eidsvoll Verk stasjon. Det er behov 
for plangrep i området for å skape et levende sentrum basert på 
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Arbeidet har ikke vært en del av en formell planprosess, men 
en avgrenset prosess som danner et grunnlag for kommende 
planarbeid. I dette arbeidet har vi har brukt foreliggende 
materiale som grunnlag for workshopen. 

Oslo 26.10.2015

Hanne Jonassen     
Oppdragsleder
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DELTAKERE WORKSHOP 21. SEPTEMBER 2015

Grunneiere
������

�!���"	�������"��������������#����!����$��
Rigmor Tærud Bjervig
Harald Westby
Inger Kari og Trond Jostad
Råholt sentrum as, ved Magny Almeli

Andre ressurspersoner
Råholt ungdomsskole, ved elevrådsrepresentantene Mari Soland, 
Tobias Rotan, Aurora Kraus og Martine Nystad Kvamme
Råholt vel, ved Per Arne Kristiansen
Cofeetoo, ved Kristin Molstad

Eidsvoll kommune
Kommunal drift, ved Cathrin Helgestad 
Eiendomsforvaltning, ved Åse Hoelsæter
Planavdelingen, ved Sissel Pettersen, Tonje Valborg Bekkadal, 
Marco Skotti, Hans-Martin Scharning og Geir Sunde

Asplan Viak
Hanne Jonassen, arkitekt/byplanlegger
Gislunn Halfdanardottir, arkitekt/byplanlegger
%�����$����#	�"�����������&�������'��&�����

��

Disse hadde ikke anledning til å delta på workshopen, men var tilstede på 
informasjonsmøtet i forkant:
Foretakseiendom as 
Råholtgården sameie
Råholthøyden sameie
Eidsvoll og Hurdal lensmannskontor



5

BAKGRUNNSINFORMASJON | KART |  ENKLE ANALYSER

DEL 1: OMRÅDET
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Planområdet (markert med rødt) som er 
undersøkt tar med seg områdene sør for 
togstasjonen langs Gladbakkgutua ned til 
AMFI, et strekke på omtrent 750 meter. 
Trondheimsveien avgrenser planområdet 
mot øst, men området er også betraktet i en 
større kontekst og inkluderer tilgrensende 
områder og viktige tverrforbindelser.

PLANOMRÅDET
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KNUTEPUNKTET

Det røde området markert på kartet viser en radius 
på 500 meter fra togstasjonen. Eidsvoll verk stasjon 
ligger 5 minutter fra Gardermoen og 30 minutter fra 
Oslo, med avganger hver halvtime. Nasjonale og 
regionale myndigheter legger føringer for utvikling 
rundt sentrale kollektivknutepunkt for å stimulere til 
økt andel kollektivreisende. 

Transportøkonomisk institutt anbefaler at 
arealintensive arbeidsplasser, handel og service 
konsentreres innen en radius på 300 meter fra 
tunge kollektivknutepunkt. Nye boliger bør helst 
lokaliseres innen en radius på 500 meter fra tunge 
kollektivknutepunkt og maksimalt innenfor en radius 
på 1000 meter. Disse anbefalingene er blant annet 
basert på data om hvor lange reisene er før folk 
kjører bil i stedet for å gå, og som blant annet viser 
at bilandelen overstiger gangandelen på reiser lengre 
enn 900 meter.

Eidsvoll verk 
stasjon 

T
rondheim

sveien

N
500 meter

Kilde: Vågane, L. 2006
Turer til fots og på sykkel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005. 
TØI rapport 858/2006

500 meter
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GRUNNEIERE

Kilde: Kart (SOSI) lastet ned fra Eidsvoll.kommune.no 2015

Privat

Stat (JBV)

Kommune
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Handel / publikumsrettet næring
Ikke-publikumsrettet næring
Bolig
Kultur og andre institusjoner

FUNKSJONER

Kilde: Lokalinnbyggere og kart.finn.no
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TRAFIKKMENGDE

Eidsvoll verk 
stasjon 

ÅDT - 10.000 
Andel lange kjøretøy - 7 %

ÅDT - 9.800
Andel lange kjøretøy - 7 %

ÅDT - 10.500
Andel lange kjøretøy - 7 %

ÅDT - 12.450
Andel lange kjøretøy - 7 %

ÅDT - 1.900

Andel lange kjøretøy - 10 %

ÅDT - 2.240 
Andel lange kjøretøy - 10 %
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Kilde: Tall hentet fra NVDB - Statens vegvesen
Grunnlag for ÅDT: NorTraf
Gjelder for 2014
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belastning er det sør for planområder, før rundkjøringen 
��������+;<��%������=����
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Mellom AMFI og neste rundkjøring ved Søndre 
samfund går ÅDT noe ned og ligger på 10.500. Mellom 
Søndre samfund og rundkjøringen ved stasjonen er 
ÅDT redusert ytterligere, men ligger fortsatt på 9.800 
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er ÅDT på E6 forbi Råholt på 14710.
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summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 
vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom 
året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for 
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���
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Gågate

Gang- og sykkelfelt

Fotgjengerfelt

GANG OG SYKKEL

Kilde: Kart (SOSI) lastet ned fra Eidsvoll.kommune.no 2015
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Uorganiserte vegkryssinger

Stier

Tråkk/ snarveier

Fotgjengerundergang

Kilde: Lokalinnbyggere og kart.finn.no
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NY INTERN FORBINDELSE?

Kan Gladbakkgutua bli en ny intern 
forbindelse, som ulike aktiviteter - næring, 
bolig, idrett etc henvender seg mot? En 
roligere gate på fotgjengernes premisser?
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SWOT-ANALYSE |  MULIGE GREP

DEL 2: WORKSHOP

Workshopen fant sted den 21. september 2015 i fotballklubbens 
lokaler. Hensikten var å få frem deltakernes tanker om stedet. 
Deltakerne var delt inn i grupper, der hver gruppe hadde én 
elevrepresentant fra ungdomsskolen, minst én representant fra 
kommunen og minst én grunneier. De øvrige ressurspersonene 
som deltok var også fordelt på gruppene, og slik var gruppene 
sammensatt på tvers av alder, roller og interesser.

Første del av workshopen besto av en SWOT-analyse, der 
gruppene skrev ned det de mente var stedets styrker, svakheter, 
muligheter og begrensninger.

Andre del av workshopen var en tegneoppgave. Her skulle 
gruppene tegne ned på kartet forslag til grep for Råholts 
utvikling. Hva slags sted skal Råholt bli og hvor skal de gode 
uterommene ligge? Finnes det noen gode strukturerende grep 
som kan styre den videre utviklingen i riktig retning?
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#YZ������������������	����	��=������������	
��	��=�
sterke og svake sider og hva som kan være muligheter og 
begrensninger/trusler. SWOT er en forkortelse for strength, 
weakness, opportunities, threats.

Gruppene skrev ned Råholts styrker, muligheter, svakheter 
og begrensninger, både slik de opplever dagens situasjon og 
tanker om fremtiden.

Styrker (S) 
Svakheter (W)
Muligheter (O)
Begrensninger (T)

SWOT-ANALYSE
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Hva slags sted skal Råholt bli?

• For hvem? (aldersgrupper, sammensetning)
• Uterom, byrom og parker (skatepark, 

aktiviteter.)
• Næring; servicetilbud, handel og kontor? 

(hva savner dere ?)
• Kultur og idrett (bibliotek, ungdomshus/

samfunnshus) 
• �������	
��	
������>����������"�������L
• Tverrforbindelser (grønne og grå)

PROBLEMSTILLINGER

Styrker og muligheter 
Gruppe 1
• Boliger – vekst – arbeidsplasser lokalt
• Kollektivtransport – 30 min Oslo og 5 min 

Gardermoen
• Gunstig for pendlere
• Skole, svømmehall, idrettshall ligger sentralt
• Gunstige boligpriser – investering
• Mye ledige arealer
• Mye plass - mange stygge bygg som kan rives

Gruppe 2
• Mye ledig areale
• Mulighet for urbane kvaliteter
• Kort avstand til turområder
• Sentralt til svømmehall, idrettsstadion, 

sandvolleyball, auditorium(?) etc
• Fjernvarmeanlegg etablert – tilkoblingsmulighet
• Flatt terreng
• Ny ungdomsklubb (i Postens lokaler)
• Tiltrekke arbeidsplassintensive bedrifter nær 

jernbane (kontorfellesskap)
• Kan gjøre stedet mer attraktivt/trivelig/tryggere
• Redusere trafikk ved å flytte bomring ved Ormlia

Gruppe 3
• Åpent
• Store rom å bevege seg i 
• Togstasjon
• Amfi
• Variasjon i nærliggende terreng
• Store grøntområder
• Kulturskolen/idrettshall/badeland
• Mistberget
• Gode turmuligheter 

Gruppe 4
• Mye barnefamilier og ungdom
• Omsorgsboliger i sentrum
• Ungdomsskolen skal få ballbinge ++
• Mye åpne områder rundt sentrum (Søndre 

samfunn!)
• Mye turmuligheter (hva med et felles 

utgangspunkt?)
• Kan Søndre samfunn pusses opp?
• Lege og dyrlege flyttet nærmere togstasjonen
• Bedre uteområder som kan generere næring
• Behov for café og spisesteder
• Lekebutikken står tom, kan lages noe der
• Kiosk/Narvesen/café ved togstasjon
• Tilbud/ næring(?) tilknyttet Gardermoen
• Bra idrettshall! Med badeanlegg
• Anlegge utetreningsområde
• Hoppbakke og lysløype et stykke unna
• Går tursti fra ungdomsskole (bedre merking)
• Bra sykkeltilpasset(?)

Svakheter og begrensninger
Gruppe 1
• Trafikk
• Krysning av Trondheimsvei – flere underganger
• Parkering
• Møteplasser/kaféer
• Kino
• Sted ungdom utenom skolen – arrangementer
• Næring midt i sentrum
• Uryddig/ utflytende
• Mye stygge bygg

Gruppe 2
• Problem med snødeponi ved fortetting
• Bekymret for «ghetto» ved stasjon (+høyhus)
• Fare for stor andel eldre i sentrum
• Mangler ungdomsklubb/tilbud
• Lite estetiske kvaliteter ved bygg
• Mangler møteplasser, sitteplasser, lekeplasser
• Mye parkeringsareal/asfalt
• Gatebelysning – lite tilfredsstillende
• Kronglete gang-/sykkelvei
• Trygg sykkelparkering

Gruppe 3
• Mangler tilbud til ungdommen – ungdomsklubb, 

interesser
• Trafikkaos
• Amfi
• Få områder å utvikle
• Flystøy
• Mangel på søppelkasser og benker 

Gruppe 4
• Eldre ungdom reiser ut på VGS
• Ingen parker
• Savner ungdomsklubb/ samlingssted for ungdom
• Kulturhus med rom for unge (lekeplass, rom å være 

i) café
• Biblioteket er kun åpent en gang i uka
• Lite plass for ungdom å være i Råholt. Må dra til 

Eidsvoll
• Mye av næring er tilknyttet Amfi
• Bingo?
• Mye gatekjøkken
• Ønsker flere lekeplasser
• Mye farlige utkjøringer
• Dårlige krysninger over veien – spesielt ved 

jernbanestasjonen!
• Farlig opp mot kirka
• Lite gatebelysning
• Mye grå flater i sentrum
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I dag:
+ Det bor mange barnefamilier og ungdom i området 
+ Det er omsorgsboliger i sentrum (alle aldersgrupper i 

sentrum) 
- Mangler tilbud til ungdom (ungdomsklubb f.eks) 

Fremtid:
+ Ønske om ungdomsklubb (gjerne i Bingo/Postens lokaler) 
- ]��������	��������������^����������leilighetene i 

sentrum 

HVEM SKAL BO PÅ RÅHOLT?

+ Styrker/ muligheter
- Svakheter/ begrensninger
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I dag:
+ Skole og idrettsfunksjoner ligger i/tett på sentrum 
+ Skole og idrett har bra fasiliteter 
+ Turområder (mange turmuligheter) og skiløype ligger tett 

på sentrum  
- Etterlyser bedre belysning (og generelt trivsel og sikkerhet) 
- Mangler møteplasser, sitteplasser, parker, lekeplasser, kino, 

cafe (ved stasjon) og spisesteder 

Fremtid:
_�$�
��������es utgangspunkt/info for nærområdets mange 

turmuligheter 
+ Bruke belysning på en kreativ måte for å skape trivsel 
+ Bedre uteområder kan gjøre området mer attraktivt for 

næringsvirksomhet 
+ Ønsker fasiliteter for utetrening 

UTEROM, BYROM OG PARKER

+ Styrker/ muligheter
- Svakheter/ begrensninger
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I dag:
_�����*������
����������
- Mangler cafe (ved stasjon) og spisesteder 
- Bibliotek (åpent bare én dag i uka) 
�� ����*���
�������"�������
�=�����������������andre steder 

Fremtid:
+ Vekst gir grunnlag for å etablere nye servicetilbud og 

næringsvirksomheter 
+ Utnytte potensialet i nærheten til Gardermoen 
+ Ønsker kulturhus med rom for unge 

+ Styrker/ muligheter
- Svakheter/ begrensninger

NÆRING: SERVICE/ HANDEL/ KONTOR
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I dag:
+ Flatt terreng som er egnet for sykkel og gange 
+ Tett på turområder og skiløype 
+ Nært Gardermoen og Oslo med tog 
�� +���������>��������"����
�������&
��&��������
��"�

bomring) 
- Mangler tverrforbindelser for kryssing av Trondheimsveien 
- Usammenhengende/kronglete gang og sykkelvei. 

Overganger mangler der det er naturlig å krysse 
- Mangler trygg sykkelparkering ved stasjonen 
- Flystøy 

Fremtid:
_�$�
������������
��
�&���'���	��	���`�	��=����mange 

turmuligheter 
+ Ønsker trygg sykkelparkering ved stasjonen 
+ Flere overganger og tverrforbindelser på riktig  

sted 

TRAFIKK, LOGISTIKK OG FORBINDELSER

+ Styrker/ muligheter
- Svakheter/ begrensninger
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Forslag til grep for Råholts utvikling. Hva 
slags sted bør Råholt bli? Hvor bør de gode 
uterommene ligge?

Gruppene skulle ta utgangspunkt i følgende 
tema:

• Aldersgrupper / sammensetning
• Uterom, byrom og parker
• Næring og service - hva savner dere?
• Kultur og idrett
• Sykkel, gange, bil, kollektiv, ski, turvei
• Tverrforbindelser (grønne og grå)

GREP
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q��&&����&�����&=���������^�����	�����

����������
området som kan transformeres eller rives, som Europris (1)
og Posten (2).

De ser for seg at ny bebyggelse kan henvende seg med aktive 
fasader mot Gladbakkgutua.

GRUPPE 1

1

2
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Gruppen ser for seg to tyngdepunkt i området - et rundt 
et utvidet AMFI (1) og et rundt idrettshallen og området 
hvor Posten ligger i dag (2). De ser for seg at bygget hvor 
Posten ligger i dag kan rives. På denne sentrale tomten kan 
det bygges nye bygg og funksjoner som underbygger dette 
punktet som et tyngdepunkt og en aktiv sone. Parkering 
ønskes i stor grad lagt under bakken.

Gladbakkgutua er foreslått som et grønt strukturerende 
element, planlagt for gående og syklister (3). Denne er 
supplert med grønne soner mellom bygningene (4).

Søndre samfund tenkes som kulturhus (5).

2

1

3
4

5

GRUPPE 1
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q��&&����&�����&=���*	"���	��^����	
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for gående og syklende. Fotgjengerfelt ligger ikke logisk 
plassert når man krysser Sagmoveien (1) og Tærudveien (2). 

Gruppen foreslår å åpne bekken og skape en blå-grønn 
tverrforbindelse (3) mellom de store turområdene (4) som 
starter ved ungdomsskolen og idrettsområdet på andre siden 
av Trondheimsveien (5).

På stasjonen ønsker gruppen en trygg sykkelparkering (6). 
Her foreslår de også at det kan være en kombinert kiosk, 
turistinformasjon (Eidsvollbygningen), sykkelverksted 
(arbeidstrening) og sykkelutleie (med transport-elsykler for å 
ta med eldre på tur).

Gruppen foreslår å etablere en ungdomsklubb i bygget 
hvor Posten ligger (7). Det ble også ytret ønske om en 
����������
��	��=������������^������&=���	��*����"�����
(8).

1

2

3

5

4

6

7

8

GRUPPE 2
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Gruppen foreslår en differansiert serie med offentlige hager 
og grøntområder. Mellom AMFI og Gladbak gård kan det 
bli et torg med muligheter for utekonserter, utekino, marked, 
matfestival og aktiviteter for ungdom (1).

Gruppen ser for seg at Gladbak gård på sikt muligens kan 
bli en barnehage og kulturgård, og at eple- og bærhagen 
kan brukes av barna (2). Den grønne gressplenen bak låven 
kan bli en bibliotekshage, og kobles til et opprustet Søndre 
Samfund med bibliotek, helsestasjon og frivillighet (3). Foran 
pleieboligene etableres en sansehage (4).  Bak pleieboligene 
kan det ligge skolehager (5). Fra dette området har man 
tilgang til større friluftsarealer, blant annet med en skiløype. 
Her etableres bålplasser (6). 

Utenfor ungdomsskolen foreslås en ballbinge (7), og utenfor 
idrettshallen apparater for utetrening (8). På de store asfalt-
^�����"���x	������

��������������
������������
���	
�
events for radiostyrt bil og ruterball (9). Man kan gjøre noe 
ekstra ut av busskurene, f.eks. henge opp husker.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

GRUPPE 2
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Gruppe 3 tenker seg at nye bygg på Europris-tomta kan 
skjerme for støy fra Trondheimsveien (1). 

De ønsker å legge parkering under bakken, og skape aktivitet 
på bakkeplan.

Søndre Samfund er foreslått som ungdomsklubb, kino, 
verksted og bibliotek (2).

De ønsker å benytte hagen til Gladbak gård og området 
mellom AMFI og omsorgsboligene til park, torg og møteplass 
(3).

1

2

3

GRUPPE 3
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Gruppe 4 tenker seg et atrium og utegym på arealene utenfor 
ungdomsskolen og koblet opp mot de større friluftsarealene 
mot sør-vest (1). De ser for seg lek, kafeer og aktiviteter 
langs Gladbakkgutua. 

De ønsker seg nye bygninger på Europris-tomten, med 
parkering under bakken (2). 

De ser for seg at det kan ligge en ungdomsklubb i en ny 
versjon av Søndre samfund, og i likhet med gruppe 2 tenker 
de seg at Søndre samfund er koblet til det grønne uterommet 
bak låven tilhørende Gladbak gård (3). Gården ser de for 
seg kan ha en fremtid som en barnehage, og at denne kan 
ha kontakt med pleieboligene på andre siden av en vitalisert 
gågate (4).

1

2

3

4

GRUPPE 4
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Gruppen ser for seg parkering og en kiosk på stasjonen (1), 
og boligbygging på Europris- og Posten-tomten (2). De 
ser for seg at noe av parkeringen i området kan brukes til 
ballspill og andre aktiviteter utenom “rushtiden”.

De foreslår en strukturerende aktivitetssone langs 
Gladbakkgutua med ballbane og isbane(3), skateanlegg 
og klatrevegg (4)�	
�z�����*����	��=����]�

���������
henvender seg inn mot denne “aktivitets-strengen”, med 
aktive fasader. Området er også koblet opp mot de større 
friarealene i sør-vest (5). 

Nye Søndre samfund tenker de seg som en ungdomsklubb, 
kulturhus, bibliotek og bok-kafe, og med helsestasjon koblet 
til (6). I likhet med gruppe 2 og 3 ser også denne gruppen 
potensiale i å koble Søndre samfund til det åpne arealet bak 
låven på Gladbak gård (7), som også her er foreslått som  
barnehage. Området mellom Gladbak gård og AMFI ser de 
for seg kan utvikles til bolig- og næringsformål (8).

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPPE 4
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FELLESNEVNERE | TYNGDEPUNKT | RANDSONER

DEL 3: OPPSUMMERING

Gladbak gård



FELLESNEVNERE

Alle gruppene pekte på at det er mye plass 
&=�{=*	���������"�������������^�����	��
i dag er brukt til parkering og logistikk. 
Noen av de sentralt plasserte bygningene 
*�������	���	
������*	����	��^�����"� 
gruppene mente  ikke oppfylte de 
funksjonene disse områdene på sikt skal 
romme.

30

FELLESNEVNERE

Alle gruppene pekte på at det er mye plass 
&=�{=*	���������"�������������^�����	��
i dag er brukt til parkering og logistikk. 
Noen av de sentralt plasserte bygningene 
*�������	���	
������*	����	��^�����"� 
gruppene mente  ikke oppfylte de 
funksjonene disse områdene på sikt 
skal romme. Dette betyr at det er gode 
muligheter for transformasjon og utvikling 
på Råholt.
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NYTT TYNGDEPUNKT?

I dagens situasjon er det mest aktivitet rundt 
AMFI, ungdomsskolen og svømmehallen. 
Det er påbegynt en utbygging med 
næringslokaler som henvender seg mot 
q�������
���������^�����"��������=��
fremdeles tomme. Etter hvert som 
stasjonsknutepunktet utvikles, vil dette bli et 
viktig tyngdepunkt. I den videre utviklingen 
må man spørre seg hvor tyngdepunktet skal 
være, og om man skal tenke seg at man har 
^����

Er det realistisk å skape et sammenhengende  
aktivt område helt fra Stasjonen til AMFI, 
eller bør man konsentrere seg om et mindre 
område?

Én magnet - stasjonsbyen

Stasjonsbykonseptet tar i mindre 
grad hensyn til AMFI i utviklingen av 
Råholt tettsted. Stasjonsbyen har sin 
egen identitet, og vokser fra stasjonen 
og utover.

To magneter - AMFI og stasjonen
(Nordpolen og sørpolen)

Dette konseptet innebærer å utvikle 
med to tyngdepunkter, og la de vokse 
mot hverandre.

Mange magneter 

Det er mange funksjoner innenfor 
området som på ulikt vis genererer 
aktivitet - ungdomsskolen, 
idrettsområdet, Søndre samfunn, 
handel og bolig. Dette konseptet 
innebærer å jobbe videre med å 
utvikle og supplere potensialet 
som ligger i disse og slik skape en 
sammenhengende aktiv sone, men 
med ulik funksjon og karakter.
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STRUKTUR

Hva kan være strukturerende elementer 
som gir føringer for utvikling og 
utbygging fremover?

Stasjonsområdet og AMFI utgjør 
to målpunkter. For friluftsliv og 
fysisk aktivitet er fotballstadion og 
området ved ungdomsskolen og 
bak pleieboligene viktige områder. 
Sistnevnte er en innfallsport til 
større friluftsarealer.

Kan Gladbakkgutua bli en 
attraktiv gate for fotgjengere, 
	
����^����	�����������	��
mennesker?

Bedre forbindelser på tvers av 
Trondheimsveien ble etterspurt. 
Kan bekken åpnes og utgjøre 
en tverrforbindelse og kobling 
mellom grøntarealene?
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Nye forbindelser på fotgjengernes premisser?

MULIG GREP
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TEMPORÆRE BYROM

For å prøve ut noen av tankene fra workshopen 
kan temporære installasjoner være en metode.  
Ved enkle grep kan man etablere nye byrom for å 
starte en diskusjon og en mental endringsprosess 
om fremtidig utvikling i Råholt.

Noen forslag til temporære byrom:

• Husker i busskurene “Husk Råholt”
• Pynte “julegrana” og arrangere julemarked/

servere gløgg
• Midlertidig kaffevogn på stasjonen
• Ruterball på parkeringsplassen (arrangere 

turnering/cup)
• Bane for radiostyrt bil på parkeringsplassen 

(event)

Tenning av julegranen, gløgg og julem
ark

ed 
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