Lokal mobilitet og grønnstruktur i
Raholt sentrum
1 Innledning
Prosjektet tar utgangspunkt i et ønske om bedre grunnlag for å ta gode bymiljø-grep som følger opp
på tidligere utredninger og pågående kommunedelplanprosess for Råholt sentrum. Vi ønsker å
videreutvikle sentrumsutviklingen i tråd med tankene i Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (RATP), jf A2 og R7. Det er tidligere er laget gode, overordnede analyser av byrom og trafikk
for området, men vi trenger et arbeid som kan konkretisere dette, slik at det kan danne grunnlag for
konkrete tiltak og innsikter.
Målet med prosjektet var en samlet analyse av lokal mobilitet (heriblant Barnetråkk, folketråkk og
sykkeltråkk) og opphold med fokus grøntstrukturens bruk og betydning for styrking av gange, sykkel
og bykvalitet i Råholt sentrum. Arbeidet skulle også føre til konkrete forslag om hvordan midlertidige
byrom kan brukes til å forberede nye grønne akser i sentrumsområdet.

1.1 Spørsmål
Mobilitet:
-

Hvordan forklares dagens mobilitetsmønster på Råholt?
Med hvilke grep vil den lokale mobilitet kunne støtte opp om mål for bærekraft og
folkehelse?
På hvilke måte kan bilparkering forstås som del av problemer og løsninger på Råholt?

Grønnstruktur:
-

Hvor finnes den velfungerende grønnstrukturen på Råholt og hvor bør den forbedres?
I hvilken grad brukes grønnstrukturen til lokal mobilitet?
Hvordan kan grønnstrukturen brukes til å styrke ønsket lokal mobilitetsmønster?

1.2 Sentrumsproblemer
Råholt sentrum vil være fokus i analysen. Spørsmålet om definisjonen av sentrum er påtrengende. Og
har vært det en god stund, som vi vil se i rapporten. Ser en nærmere på en slik forståelse av sentrum,
har studiene fra 2015 (Asplan Viak) og 2017 (PIR2) vist at det ligger mye potensiale i en mer bevisst
tilrettelegging for ulike typer mobilitet og opphold i sentrum. Ulike akser og grønnstruktur trekkes
frem som viktige element, som bør understøttes og bygges videre på. Særlig Gladbakkgutua – en
mindre vei fra stasjonen og sørover som går parallelt med den trafikkerte Trondheimsveien – trekkes
frem med som et mulighetsrom.
Rapporten vil være grunnlag for en fortettingsanalyse som gjennomføres våren 2019 og fører frem til
en anbefalt grønn grense.

2 Mobilitet
Beskrivelse av kartleggingen: metode, bakgrunn for valg av metode, fakta, omfang,
usikkerhetsfaktorer.
2.1

Mobilitetsmønster – parkering –

Dagens situasjon:

Illustrasjon: Dagens situasjon i Råholt.

Illustrasjon: Oversikt over viktige møtesteder + parkeringsplasser.

Det har blitt registrert 16 parkeringer som blir benyttet nær stasjonen per i dag. Til sammen utgjør
disse en total av 1376 parkeringsplasser. Det er en variasjon av parkeringsplasstyper:
betalingsparkering, pendlerparkering, kundeparkering og mer eller mindre uformelle
parkeringsplasser. Det har ellers også blitt gjort et skille mellom HC-parkeringer og
standardparkeringer. Alle parkeringsplassene som er registrert er innenfor en gangavstand på ca.
800m fra Eidsvoll Verk stasjon.

Illustrasjon: Oversikt over de diverse typer parkeringsplasser.

Som en kan se utfra denne illustrasjonen, så er det i hovedsak såkalte «tidsbegrensede»
parkeringsplasser nær stasjonen. Dette er de plassene som over ble nevnt som kundeparkeringer.
Den eneste tydelige betalingsparkeringen er ved stasjonsområdet og kalles på folkemunne for
«pendlerparkeringen», og retter seg mot de som skal reise videre med tog fra Eidsvoll Verk stasjon.
De som er markert som «gratis» ansees for å være områder der det ikke er gitt bestemte
retningslinjer for bruk, men som en vet eies av kommunen. Dette er dessuten områder som det antas
å være lite «kontroll» på, i form av vakthold.
Metode:
To studenter gikk sammen om å kartlegge alle parkeringsplasser i nær rekkevidde til Eidsvoll Verk
stasjon, helt frem til Eidsvoll Amfi, for å undersøke om hvor det reelt sett er pendlere benytter seg av
parkeringsmuligheter. For å få svar på dette har det blitt foretatt tellinger med en times mellomrom
per telling, her kan man se dagsplan og oppsett for de fire ukene studentene gjorde tellinger:

Dagsplan
09:00-09:15
10:00-10:15
11:00-11:15
LUNSJ 11:15-12:00
12:00-12:15
13:00-13:15
14:00-14:15
15:00-15:15
16:00-16:15

Overordnet
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perioden
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x

x
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x
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X
X
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x
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*
X
x

X
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*
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x
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X
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Det ble også foretatt korte samtaler med pendlere ved Eidsvoll Verk stasjon, Rema 1000 og Amfi.
Dette ble gjort i en slags ”fem på gaten” stil der det var svært korte spørsmål som i hovedsak hadde
som mål å finne ut formålet for deres reise den dagen.

På forhånd gikk vi inn med antakelsen om at folk flest velger bil fremfor andre løsninger. Tanken bak
undersøkelsen var å prøve å finne mønstre ved folks reiseformål i Råholt, og ellers for å finne ut
hvorfor man velger bil fremfor kollektivtransport.
Det ble ellers forsøkt å holde oversikt på hvor pendlerne fra Eidsvoll verk stasjon beveget seg etter
ankomst til stasjonen, men dette viste seg å være problematisk for studentene da det ikke var noen
sammenheng mellom pendlerstrømmene. Ellers holdt de i hovedsak øye med strømmene som har
holdt seg innen synsradius, og har ikke fått en god oversikt over reell situasjon.

Trender/Mønstre:
Tydelig at folk velger å ta bilen fremfor å benytte seg av kollektivtransport, i hovedsak grunnet at
dette blir den enkleste løsningen med tanke på andre formål de har etter reisen. Det er altså én ting
dersom man kun skal reise, men en gjenganger er at de man har samtalt med nevner at de skal
handle på matbutikker etter jobb, kjøre barn til div. arrangementer, eller andre formål der en bil vil
være nyttig grunnet fraktmulighetene.
Adferd:
Det vises i studentenes analyse til at det er en forventning fra pendlere om at parkeringsplassen ved
Eidsvoll Verk stasjon stadig er fylt opp, og dermed velger de automatisk å heller parkere ved andre
lokasjoner. En annen årsak kan være at det på denne plasseringen er snakk om en
betalingsparkering, mens det ved Rema 1000, OB, og et par midlertidige (grus) parkeringer er gratis å
parkere. Det ble også gjort klart under samtale med en innbygger at det er vanskelig å vite hvordan
man faktisk skal betale for parkeringene på pendlerparkeringen ved Eidsvoll Verk stasjon. Dette viser
til en tendens om at rask informasjon er nødvendig for å hjelpe til med å hindre uønsket adferd ifbm.
bilbruk.
Forklaringsmodell:
Hvorfor er det slik? Transportøkonomisk institutt har utarbeidet en rapport som er en del av
prosjektet «Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer» der det kommer frem
at folk flest ikke ønsker å gå mer enn 650m (en vei) i luftlinje, før de velger bilen. Dette tilsvarer
omtrent 800m (en vei), og er altså mindre enn den radien som setter styringer for «sentrum» i arealog transportplan for Oslo og Akershus. (Transportøkonomisk institutt, 2016)
Hvis en tenker seg Råholt som utgangspunkt, så vil 800m tilsvare en ca. avstand fra stasjonsområdet
til Eidsvoll Amfi. Men hva er formålet med turen? Tilsynelatende er det ingen som kun reiser med det
formålet å reise fra A til B. Enten før eller etter reisen så kommer det andre gjøremål som for
eksempel å hente barn, dra på butikken, eller at det rett og slett er en lengre avstand fra stasjonen
og hjem. Dette kan da tenkes å senke antall meter en person som bor på Råholt er villig til å gå før de
velger et annet fremkomstmiddel.

En annen forklaring kan være at det er dårlig informasjon om de ulike parkeringsplassene i Råholt.
Misinformasjon og manglende informasjon, kan være årsaken til at tar i bruk alle arealer som
tilsynelatende har gratis parkering eller iallfall ikke blir kontrollert. Dette kom til dels frem under
samtaler med reisende, som nevnte at de oppfattet det slik at parkeringene ved f.eks Eidsvoll Verk
stasjon alltid var fulle.
Andre tok opp at de hadde opplevd vansker med betalingsløsningene, noe som hadde ført til
ufortjente bøter. Slike momenter skaper negative holdninger til enkelte parkeringer, og kan øke
andelen «tilfeldige parkeringsplasser».

2.2 Mobilitetsmønster – trafikk
Studentene utarbeidet som nevnt en spørsmålsundersøkelse og gjorde tellinger, det vises til
svakheter ved undersøkelsen da det var begrenset antall tellere (2 studenter totalt) og at det ble
vanskelig å kartlegge hvor respondentene kom fra, og om de evt. hadde parkert bilen lengre unna før
de gikk mot f.eks. Eidsvoll Verk stasjon.
Grunnet disse usikkerhetene blir det mest relevant å skrive om hvorfor man velger de ulike typene
fremkomstmiddel. Man kan starte med å se på trafikkanalysen fra 2017 som ble utarbeidet under
arbeidet med kommunedelplanen for Råholt:
Her kan man se at det ikke er noen
direkteadkomst til de sentrale delene av
Råholt via det kommunale vegnettet, kun
fra E6 og ulike fylkesveger.

Figur 1: Det overordnede vegnettet på Råholt (Hjellnes
Consult, 2017, s.10.)

Figur 2: Adkomstveger og veger som krysser med Trondheimsveien (Hjellnes Consult, 2017, s. 6-13.)

Videre ser man av figur 2 at flere av de viktige aktivitetsområdene i Eidsvoll, og møteplasser ellers,
blir koblet sammen av Trondheimsvegen. Via de kommunale veiene finner man i hovedsak adkomst
til boligområder.

Trondheimsvegen er altså en svært viktig transportåre. Det ble også undergjort spørreundersøkelser
på skoler og barnehager i Råholt, der man kan vise til en stor andel som velger å kjøre bil:

Figur 3: Spørreundersøkelser - skoler og barnehager i Råholt (Hjellnes Consult, 2017, s. 25.)

Det er altså en stor andel som velger å kjøre til jobb, og eller for å kjøre barn til/fra barnehagen.
Dette samsvarer med spørreundersøkelsene
studentene gjorde, da det kom frem at man
ofte har andre gjøremål som årsak til at man
ikke kan pendle. Enten det er at man skal til
butikken, hente barn på skole/barnehage
eller skal innom fritidsaktiviteter før dagen
avsluttes hjemme.
Hvis man ser på figur 4, så ser man som
tidligere nevnt at flere
aktiviteter/møteplasser er plassert tett opp
mot Trondheimsvegen. Dette virker til å
være et argument for økt bruk av
kollektivtransport, da store deler av «tilbud»
i Råholt er plasser tett opp mot
Trondheimsveien, og det er her man finner
kort avstand mellom hvert busstopp.
Noen av respondentene viser dog til dårlig
korrespondanse mellom reisealternativene,
eller at det er få bussruter (eksempelvis
Hurdal) slik at man får en negativ holdning til
dette alternativet. Flere respondenter
trekker også frem aspektet med at bussene
som går til det aktuelle stoppet, har mange
Figur 4: viktige målpunkt og arealformål (Hjellnes Consult, 2017.) stopp. Dette oppfattes som tidkrevende, og
senker grensen for når de velger å heller ta
bil.

2.2.1

Forklaringsmodell

2.3 Mobilitetsmønster – geografi
Geografiske forklaringer kan være viktige faktorer for mobilitet, som avstand og vær. I undersøkelsen
forgikk det tellinger og intervjuer på to sentrale plasser på Råholt, så stasjonen og på Amfi. Det er
store forskjeller på de to tellingene, da områdene har svært ulike formål, og ligger med stor nok
avstand til at de må ses uavhengig av hverandre. Under er derfor mobilitetsmønsteret vurdert og vist
for stasjonsområdet, da det for amfi viser stor grad for bruk av bil (se figur 5), og hvor denne andelen
kun er for gruppen voksne. Det som man allikevel må ta med seg videre er hvordan disse to
områdene henger sammen i valg av fremkomstmiddel og mobilitetsmønsteret. Og hvorfor amfi i så
stor grad er bilbasert.
2.3.1 Avstand
Regionalplan for areal og transport legger opp til fortetting omkring knutepunktene for å få ned
bilbruken og oppnå en grønnere mobilitet og et mer bærekraftig samfunn. Av deres prinsippskisse
sees den ideelle tankegangen:
«I Regional ATP er levende sentrum med lokalt
handels- og servicetilbud en nøkkel for å klare
omleggingen til grønnere mobilitet og mindre
bilbruk. For å få til en vellykket by- og
tettstedsutvikling, bør hovedprinsippet være at
sentrum utvikles innenfra og utover. Leiligheter har
de siste tiårene vært en viktig del av
finansieringsgrunnlaget for sentrumsbygg, ofte
med butikker og servicefunksjoner på gateplan.
Starter man tettstedsutviklingen med å bygge rene
boligområder i ytterkant av sentrum, risikerer man
å miste gjennomføringskraft for selve sentrum».

Figur 3: Prinsippskisse for Regional plan for areal og
transport. Kilde: Mobilitetsprogram for delregionene i
Akershus.

Ser man på SSBs befolkningsstatistikk fra 2018 ser man tydelig hvordan Råholt er et eksempel på
prinsippskissen ovenfor, hvor man har høyest befolkningstetthet utenfor der kollektivknutepunktet
har bestemt at sentrum skal ligge. Ser man dette i sammenheng med kartet for Rekkevidde til
Sentrumspunkt, ser man at det er stor befolkningstetthet, utenfor 1km radius til definert
sentrumspunkt. Man ser også at det er over 7000 bosatte utenfor 10 min sykkelavstand, mens under
1500 innenfor 10 min gangavstand, som kan sammenlignes omtrentlig med 1km radius. Derav har
man et definert sentrumspunkt som ligger utenfor der det bor flest folk. Dette medfører naturlig nok
at man har en stor grad av ferdsel med bil.
Det finnes også flere teorier som gir utslag på antall bilister til tross for geografien, som
hverdagslogistikk og det praktiske. Det å kjøre andre familiemedlemmer til sine gjøremål og
aktiviteter, storhandel og tidspress.

Figur 4: Befolkningsstatistikk 2018. Kilde: SSB

Figur 5: Rekkevidde til sentrumspunkt. Kilde: Akershus fylkeskommune
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Figur 6: Totalt antall registrerte brukere ved stasjonen.
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Figur 7: Totalt antall registrerte brukere ved amfi.

2.3.2 Vær
Vær er en annen faktor som kan påvirke valg av type fremkomstmiddel. Og man ville anta at ved regn
og «dårlig» vær, vil flere velge og ikke sykle eller gå. Allikevel ser en ikke en tydelig tendens av denne
antagelsen i undersøkelsen. Det en ser er at ved dårlig vær er det betydelig færre som tar buss. Dette
kan ha sammenheng med at ved værvurdering kan dette sammenlignes med det å være fotgjenger,
når man allikevel må gå til bussen, og stå å vente. Man kan samtidig se at ved dårlig vær er det et
betydelig større antall fotgjengere, som også henger sammen med teorien med sammenligne
busspassasjerer med fotgjengere ved dårlig vær.
En annen teori er, som ved vurderingen av geografisk vurdering, hverdagslogistikken og det
praktiske. Mange har sine vante hverdager, hvor vær uansett ikke blir en avgjørende faktor for valg
av fremkomstmiddel.
Det kan også nevnes faktoren for at nordmenn er kjent for å være skodd for alt slags vær.

2.3.2.1 Forklaringsmodell
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Figur 8: Prosentvis fordeling av type fremkommelighet i ulike værforhold.

2.4 Mobilitetsmønster – aldersgrupper
Brukergruppen voksne er den klart dominerende brukergruppen for mobilitet, i undersøkelsen.
Figuren under viser allikevel den prosentvise andelen, for å forklare hvor stor andel, av den enkelte
befolkningsgruppen, som benytter seg av de ulike fremkommelighetene. Av figuren under ser man at
det er flest som reiser til/fra stasjonen som er fotgjengere, og at de færreste er syklister.
Aldersfordelt ser man en nokså jevn fordeling for type fremkommelighet. Fotgjengere til eksempel
ligger fordelt mellom 37 % og 42 %. Man kan anta at denne gruppen er så jevn, fordi alle
aldersgrupper har omtrentlig den samme forutsetningen for å kunne være fotgjengere. For å kunne
sykle, kjøre buss, eller bil, kan forutsetningene om å eie eller kjøpe seg denne metoden spille inn.
Allikevel, er det ingen klar dominans i disse gruppene heller. Man kan se at det er flest tenåringer
som benytter seg av sykkel og buss, trolig fordi man er mer selvstendig i denne alderen, men allikevel
ikke gammel nok til å kjøre bil. Av de som velger buss, er det færrest voksne, trolig igjen for de er den
dominante gruppen som kan kjøre bil. Derav er denne gruppen også størst under kategorien av de
som velger å kjøre bil. At flere av gruppene også ligger med nokså høy prosentandel under
kategorien bil, kommer av at det her ikke er trukket ut de som blir kjørt av noen andre.
Den overordna tendensen man kan trekke ut fra undersøkelsen, er kanskje å se på hvordan de
voksen styrer helhetsbildet når det gjelder bil. Hadde flere voksne valgt sykkel eller buss, ville trolig
prosentandelen i de andre aldersgruppene også gått ned.
2.4.1

Forklaringsmodell
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Figur 9: Prosentvis fordeling av type fremkommelighet for de ulike aldersgruppene.

3 Grønnstruktur
3.1 Metode
Planavdelingen gjennomførte feltarbeid i Råholt/Eidsvoll verk sommeren 2018 på datoene 4., 5. og
10. juli. Feltarbeidet besto i kartlegging og dokumentasjon av snarveger, stier og tråkk. Mesteparten
av kartleggingen var gjort på forhånd, og det ble i hovedsak da tatt utgangspunkt i arealformål i
gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner. Dokumentasjonen besto av å fotografere områdene vi
oppsøkte samt beskrive tilstand, kvalitet, tilgjengelighet, brukervennlighet, mangler og evt. avvik sett
i forhold til planstatus. Bakgrunnen for valg av metode tilskrives ønske om å utarbeide en helhetlig og
grundig tilstandsrapport for grønnstrukturen i Råholt/Eidsvoll verk hvor på resultantene og funnene
er ment å ha overføringsverdi til den overordnende arealplanleggingen. Til daglig studerer
planavdelingen områdene i bygda fra et fugleperspektiv (i kart), men dette er ikke tilstrekkelig for å
kunne danne seg en forståelse av hvordan arealene fungerer og ser ut i virkeligheten. For å danne
oss et realistisk inntrykk av områdene trengs en mer empirisk tilnærming med observasjon og
registrering ute i felt. At dette er en øvelse som ikke tidligere er blitt gjort av planavdelingen (i alle fall
ikke de siste 20 årene) forsterkes når vi gjennom dagene i felten registrerte at flere områder har en
annen bruk i praksis enn det som fremgår av arealformål i kommuneplan.

3.2 Hva mener vi med grønnstruktur?
Grønnstruktur er veven av store og små naturpregede områder i byer og tettsteder
(miljokommune.no). Grønnstruktur satt i sammenheng med lokal mobilitet tilsvarer grønne
forbindelser, gjerne snarveger, som det er mulig å bevege seg på som ledd i en reise fra A til B, - altså
streker, ikke punkter. Med denne forståelsen etablert er vi følgelig ikke interessert i naturpregede
områder som ikke kan relateres til transport og mobilitet. Hovedkriteriet er at det vi definerer som
grønnstruktur innenfor denne analysen har praktisk verdi og anvendelse i form av at det er
tilrettelagt for å kunne ferdes på og ta seg frem til viktige mål og destinasjoner i tettstedet via disse
naturpregede strukturene. Til eksempel vil et skogholt mellom et jorde og noen hus inneha grønne
kvaliteter i kraft av naturmangfold i tillegg til det rent visuelle, men er uinteressant i et transportøyemed.

3.3 Bruk av data fra kartlegging
Etter fullført registrering satt vi igjen med skriftlige skildringer og fotodokumentasjon tilknyttet om
lag 50 strekninger/lokaliteter i Råholt/Eidsvoll verk som vi oppsøkte over dagene 4., 5. og 10. juli. På
bakgrunn av dette feltarbeid har planavdelingen ervervet mye rådata som videre er blitt anvendt og
oversatt digitalt til kartprogram med opptegning av georefererte streker i tillegg til systematisering
og sortering av bilder i tilknytning de forskjellige strekene. Vi sitter nå igjen med en tilnærmet
komplett oversikt over alle eksisterende stier og snarveger i Råholt/Eidsvoll verk, og er følgelig i stand
til å trekke slutninger og mene noe om hva som er styrkene og svakhetene ved dagens grønnstruktur.
Med tilnærmet komplett oversikt ligger det en usikkerhetsfaktor implisitt, da vi ikke kan være sikre
på at vi har fanget oppe alle områder som er av interesse for denne analysen. For komplett oversikt
bør «barnetråkk» inngå som metode, men det dessverre ikke vært anledning til å gjennomføre en slik
registrering i anledning dette prosjektet.

3.4 Resultat av analysen
Området Eidsvoll verk/Råholt Nord har samlet sett for en for dårlig sammenhengende grønnstruktur.
En kan hevde at dette er en naturlig følge av tettstedets form og utseende som i det store og hele er
et resultat av en overordnet ikke-planlagt samfunns- og arealutvikling. Tidligere generasjoners bruk,
behov og forutsetninger har til en hver tid dannet premissene for hvordan tettstedet i dag har vokst
seg både utover og innover gjennom historien. Dagens befolknings-konsentrasjon, vegsystem, samt
mye av den grønnstrukturen som man finner igjen i dag, må betraktes på bakgrunn av denne
situasjonen.
Fremveksten av nyere konsentrerte boligfelt på bakgrunn av mindre avgrensede detaljreguleringer
har hatt sekundær viktig betydning for den noe klattvis og tilfeldige utbyggingen/eksistensen av stier,
snarveger og grøntområder vi ser i dag. Mange av disse detaljplanene ville ikke ha kommet til hadde
det ikke vært for etableringen av Gardermobanen m/ Eidsvoll verk stasjon. Gardermobanen m/
lokaliseringen av Eidsvoll verk stasjon har naturligvis endret tettstedets forutsetninger for vekst
dramatisk (samt målene for denne veksten), - sett i sammenheng med at tettstedets tyngdepunkt og
viktigste funksjon er blitt flyttet nordover til en plass som den historiske utviklingen naturligvis ikke
bygd opp under.
Innenfor mange nyere detaljreguleringer er det imidlertid blitt gjort gode plangrep som har bidratt til
at nye hensiktsmessige og logiske grøntforbindelser har kommet til hvilket det finnes flere gode
eksempler på, - men uten at dette er i stand til å rette opp det negative preget som tettstedet
utstråler i forhold til lite overordnet struktur. Mange snarveger og grøntforbindelser eksisterer helt
uavhengig av eller på tross av nye detaljplaner, dvs. at historisk bruk og hevd har vært sterkt
bidragsytende til at stier og forbindelser er blitt opprettholdt og fungerer som gode snarveger i dag.
Motsatt har tidligere uregulerte stier og forbindelser også i en viss grad blitt fortrengt og bygd ned
som følger av nyere detaljplaner. Eidsvoll verk/Råholt nord sett under 1, innehar få «grønne
motorveger», noe som generelt gjør transport på fortau, gang- og sykkelveg og kjøreveg til beste og
raskeste metoder for å ta seg fra A til Å.
I enkelte områder ser den mangelfulle og litt tilfeldige oppsamlingen av stier og snarveger ut til å
være forårsaket av planløs fortetting. Flere områder bærer preg av en bebyggelsesstruktur som er
utviklet gjennom tilfeldige fradelinger og ulike eplehagefortettinger over lengre tid. Det er en slags
oppsamling av bolighus langsmed gamle vegforbindelser samt langsmed nye stikkveger etablert fra
den den gamle hovedvegen, - en utvikling som har forløpt uten planforankring. Et slikt
utbyggingsmønster har ført til flere boligfelter med veldig uryddig struktur, og med en uryddig
struktur følger lite helhet og sammenheng, herunder ingen gjennomtenk plan for hvor og hvordan
myke trafikanter kan ta seg frem på kryss og tvers av boligområdene.

3.5 Oppsummeringskart med fokus på knutepunkter
Viktige knutepunkter i Eidsvoll Verk/Råholt nord er Eidsvoll Verk skole, Eidsvoll verk stasjon, Råholt
ungdomsskole og Bønsmoen skole. Dette avsnittet har til hensikt å dokumentere og vise hvorvidt
grønnstrukturen i tettstedet bygger opp under/leder til disse viktige knutepunktene. At skoleelever
skal ha trygge reisealternativer til sin destinasjon i form av tilrettelagte stier og traseefor r for gående
og syklende er viktig sett i forhold til ønsket om å begrense foreldrekjøring (kiss n’ride) som i dag
forekommer over relativt korte reiseavstander. For hvert av knutepunktområde nedenfor gis det en
oppsummering av hvilke transportmuligheter som foreligger i infrastrukturen i området rundt samt
en oppsummering av hvorvidt grønnstrukturen i området er egnet til ferdsel til og fra de respektive
knutepunktene/destinasjonene (markert som grønne linjer i kart).
3.5.1 Knutepunkt 1 – Eidsvoll verk stasjon.
Sagmovegen, Sundbyvegen og Statsrådvegen (sistnevnte uten fortau/gang- og sykkelveg) er de
viktigste vegene som strukturerer og knytter de nærmeste boligområdene vest for Eidsvoll verk
stasjon og nord for Tærudvegen sammen. Disse vegene favner mange boliger, og er naturlige veger å
bruke for å ta seg til stasjonen. Mye av den nyere og mer konsentrerte boligbebyggelsen i og rundt
områdene Fransstua og Grinda i sørvest er imidlertid tilrettelagt/planlagt tilrettelagt med stier og
snarveger som alle utgjør deler av noe som ligner på en sammenhengende grønnstruktur. Boliger i
dette området og videre sørover drar fordeler av denne grønnstrukturen fordi det innebærer en
kortere gåavstand til stasjonen enn det bruken av hovedveger innebærer. Disse vises på kartet som
grønne forbindelser (eksisterende) og lysegrønne forbindelser (fremtidige regulerte). Forbindelsen
som går i ytre vestkant av jernbanen og kobler seg på Lundsgutua i nord kan nevnes som en spesielt
god og tidsbesparende snarveg. Boligområdet nord for Sagmovegen – øst for Sundbyvegen mangler
stier og grønne forbindelser, foruten 2 uformelle tråkk som går over jordet fra Lundsgutua til Eidsvoll
verk stasjon. Det er spesielt fraværet av tverrgående forbindelser gjennom boligfeltet som er den
klareste mangelen her. Sagmovegen er heller ikke utbygd med fortau/gang- og sykkelveg på
nordsiden, hvilket er ensbetydende med at folk må krysse denne for å ta seg trygt videre til
stasjonen.

3.5.2 Knutepunkt 2 – Eidsvoll verk skole
Sort strek i kartet under markerer grensen for hvor Eidsvoll verk skolekrets slutter, hvilket innebærer
at den sammenhengende grønnstrukturen i områdene Fransstua og Grinda som omtalt tidligere ikke
er i mye bruk som skoleveger til Eidsvoll verk skole (området på andre siden høer inne under
Bønsmoen skolekrets). For boligområdene som ligger i Eidsvoll verk skolekrets er det tilsvarende som
for Eidsvoll verk stasjon, de store hovedvegene Sagmovegen, Sundbyvegen og Statsrådvegen som er
naturlige adkomstveger til skolen i nord, - også Tærudvegen lenger sør i dette tilfellet. For
boligområdene med beliggenhet sør-øst for Sundbyvegen er vegene Bråtastubben og Berntsengutua
viktige tverrforbindelser for disse områdene, og som leder trygt til gang- og sykkelveg langs sørsiden
av Sundbyvegen. Berntsengutua er markert som grønnstruktur grunnet naturpreg og gode kvaliteter i
form av turveg. Boligområdet Mattisholtet som ligger like sør for skolen er et regulert opparbeidet
boligfelt med to gode tverrgående gangforbindelser gjennom et grønt friområde. Boligbebyggelsen
vestenfor Sagstien, nord for Sundbyvegen, er mer isolert i så henseende og mangler trygge
snarveger/stiforbindelser i retning Eidsvoll verk skole. Gang- og sykkelveger som er lokalisert på

motsatt side av hvor boliger befinner seg, som langs Sagmovegen og Sundbyvegen, bidrar til at
boliger blir avskåret fra å ha trygge gangforbindelser.

3.5.3 Knutepunkt 3 – Bønsmoen skole
Skolekretsen dekker en relativt avgrenset geografisk men høyt befolket del av Råholt. Skolekretsen
inkluderer også Bøn, en boliggrend som ligger avskilt fra Råholt i nord-øst. Fra Bøn er det ikke
imidlertid ikke tilrettelagt for gående og syklende. Trondheimsvegen, Nyvegen, Tærudvegen,
Gladbakkgutua, Gladbakkvegen og Råholtgutua, alle med utbygd fortau/gang- og sykkelveg, er viktige
hovedveger som knytter boligene i skolekretsen sammen. Disse er også historiske veger, noen fra
oldtid, og har formet utviklingen av tettstedet fra tidligere tider. Den viktigste og mest fremtredende
grønne strukturen er gang- og sykkelvegen som går gjennom Kjeldalen fra undergangen i
Trondheimsvegen og frem til Bønsmovegen. Denne gang- og sykkelvegen brukes antageligvis som
skoleveg for en svært høy andel av boligene som omfattes av skolekretsen, med unntak av
boligfeltene Hoberg og Fransstua som har en beliggenhet nord for Bønsmoen skole og som er mer
tilknyttet vegene Sagmovegen-Nyvegen. Hoberg er forøvrig et boligområde som gjennomgående
mangler tverrgående gangforbindelser foruten 1 uformell snarveg som er markert i kart.

I området Grinda er det som tidligere nevnt god tilgang på grønnstruktur med flere
sammenhengende snarveger og stier. Fra området Bekkedal finnes det stier og snarveger som
forkorter gangavstanden til hhv. Tærudvegen og boligfeltet Kroken. For boligområdet sør-øst for
Bønsmoen skole er det en klar mangel at gang- og sykkelvegen som går gjennom Kjeldalen ikke er
forlenget fram til krysset Fuglerudvegen-Råholtgutua iht. reguleringsplanen (vist som lysegrønn
forbindelse). En sammenhengende gang- og sykkelveg fra «baksiden» ville gitt store fordeler og

kortet ned gangavstanden til skolen ytterligere for boligene i dette området. Opparbeidelse av denne
strekningen ville også gitt en sammenhengende «grønn motorveg» for Råholts innbyggere som
strekker seg fra Fuglerudvegen i øst, til Bønsmovegen i nord og helt til Gladbakkvegen ovenfor Amfi
kjøpesenter i vest. For øvrig burde denne «grønne motorvegen» vært ytterlige forlenget fra Gladbakk
bo- og aktivitetssenter og videre sørover til Kroken i ytterkant av åkeren i vest. Fremtidig
grønnstruktur er forøvrig en gjeldende intensjon i overordnet plan for sistnevnte strekning; «Det er
på planen lagt inn en ny grøntkorridor med planlagt tursti, fra Råholt senter til Skaubanen»
(planbeskrivelse, KDP Råholt-Sagmoen 02.01.97).
3.5.4 Knutepunkt 4 – Råholt ungdomsskole, Råholt bad og Råholthallen
Tærudvegen med gang- og sykkelveg samt Gladbakkgutua med fortau er adkomstvegene til dette
kommunalt eide området som består av ungdomsskole, innerdørs badeanlegg og flerbrukshall.
Området har god parkeringsdekning, noe som medvirker til at bilkjøring kan være den fortrukne
transportmetoden for de som bor i lang gåavstand fra området. For øvrig er det mulig å benytte
eksisterende grønnstruktur, slik som omtalt i vurderingene av de overstående områdene, for å ta seg
til området på kortere tid enn det sykling og gange langs hovedveier og småveier medfører.

3.5.5 Knutepunkt 5 – Råholt skole
I området sør for Råholt skole ligger eneboligfeltet Råholt skog som et helhetlig planlagt område mot
øst. Her er det regulert grønnstruktur og tenkt forbindelser mellom veier som favoriserer myke
trafikanter. Med unntak av noen enkelte områder fremstår grønnstrukturen velstelt og tilgjengelig,
selv om behovet antakelig er mindre i dag enn ved utbyggingen. Det fremstår som et område med en
overveiende eldre befolkning, om enn en generasjonsskifte kan være underveis. Der er anlagt en
sammenhengende grønnstruktur med belyst G/S-vei til fra skolen til Huldretjern, en veldig bra grep.
Mot Martin Johansen veg er det noe mer uensartet. Her er alt fra rester av småbruk til veldig nøye
planlagte boligområder med høy utnyttelse og gode planløsninger. Det er forholdsvis greit å bevege
seg til skolen, altså nord-sør. Utfordringen er forbindelser øst-vest. Grønnstrukturen er flere steder
ikke i overensstemmelse med reguleringen og vedlikeholdet er mindre bra.

3.5.6

Knutepunkt 6 – Råholtbråtan og Læringsverkstedet barnehager

4 Tettstedsprosjekt Råholt-Sagmoen 1997
I denne delen av analysen skal vi se nærmere på en tettstedsanalyse for Råholt fra før
Gardermobanen åpnet i 1998. Da infrastruktur - vei og bane – har vært definerende for Råholt er det
å forvente at åpningen av banen ville påvirke utviklingen på Råholt. Det hende at noen utfordringer
har blir enda tydeligere og det kan hende at utviklingen, og tiltak, har løst noen av problemene. Vi tar
derfor en tilbakeblikk før vi til slutt sammenlikner med dagens situasjon.
Tettstedsanalysen var et samarbeidsprosjekt mellom: Eidsvoll kommune, AFK, SVV, MD
Den var en del av MDs prosjekt «Fortetting med kvalitet» og AFKs prosjekt «Gode tettsteder i
Akershus». Bakgrunnen var åpningen av Gardermobanen med ny stasjon (EV) og at Råholt-Sagmoen
var området med størst befolkningsvekst i kommunen.
Målsetting var å bruke registeringer og analyser som grunnlag for å utbarbeide en KDP for Råholt.
Denne ble vedtatt 06.10.97.

4.1 Avgrensing
Det oppleves som vanskelig å avgrense Råholt, usikkerhet rundt når tettstedet begynner og slutt,
bortsett fra større næringsbygg (120):

4.2 Karakteristikk
Etter å ha analysert tettstedet og karakteristiske trekk ved både landskap, grønnstruktur og bymiljø
som:
 Knutepunkter
 Knater, romdannende elementer
 Linjer
 Landemerker, siktpunkter
 Enhetlige områder
er følgende en typisk bemerkning (s.124):

4.3 Sentrum
Oppfattelse av sentrums følger den generelle mangel på definert form (132):

Trondheimsveien fremheves som den avgjørende barrieren og det legges opp til og lage en plan som
kan mykne dette opp. Det understrekes også at utstrekningen på sentrum er altfor stor (lang) til at
lokalbefolkningen kan skape en stemning av samlings eller møtepunkt. Dessuten er det få plasser
som har skjermete område der annen aktivitet – kulturell, fritid, frivillig, tilfeldig – kan finne sted.
En annen del av analysen er en undersøkelse på innbyggernes og brukernes mening. Hva angår
sentrum er meningene nokså like analysens faglige vurdering.

4.4 Fortettingsstrategi
Tettstedsanalysen kommer da med forslag til en fortettingsstrategi basert på tettstedet som det er,
med mål om å fremheve karakteriska som finns(133):

Metoden er derfor å kartlegger delområder som er sammenhengende:

Det resulterer i følgende delområder:

Det kan bemerkes at mange av områdene som i grønnstrukturanalysen beskrives som vellykkede
områder innenfor nr. 8. Her synes grønnstruktur og snarveier å være godt integrert i bebyggelsen,
samtidig som det helhetlige uttrykket er tilpasset landskap og omgivelser ellers - innenfor rammene
av hva man kan forvente av et vanlig eneboligfelt.

Disse oppdeles i områder som bør reguleres og områder det utbygging med byggesak bør være
tilstrekkelig.

4.5 Beregning av boligpotensial
Her forklares 3 ulike metoder. Det er greit å være klar over at det finnes ulike metoder for å beregne
hvor mye et område kan fortettes. I mange av dagens rapporter om emnet er det ofte 3Dvisualiseringer som ikke går inn på hvilke prinsipp som er lagt til grunn.
4.5.1 Metode 1: Typologier – Skoppummetoden
En detaljert tilnærming der det på et skissegrunnlag utarbeides konkrete fortettinger områdevis –
basert på analyse av eksisterende element - som deretter summeres opp. Om forslagene skal
etterleves kreves vilje til en nokså stram styring.

4.5.2 Metode 2: Åpne arealer – Skienmetoden
Fokuserer på ny utbygging på ubenyttede areal over en viss størrelse frem for fortetting i
eksisterende boligfelt/bebygde areal. Det forutsettes reguleringsplan for hvert nytt område og
styringen kan da skje gjennom dette f.eks. gjennom overordnet plan.

4.5.3 Metode 3: Anslagsvis heving av utnyttelsesgrad – Rådbergmetoden
En mer rendyrket kvantitativ metode, der en bruker teoretiske grenser for utnytting for hvert enkelt
delområde.

5 Kommunedelplan for Råholt 1997
Parallelt med Tettstedsanalysen ble da KDP Råholt utarbeidet og vedtatt. Alene det at
koordineringen holdt fristen med sees som et bra resultat. Funnene fra tettstedsanalysen ble brukt
direkte i utformingen av planen. Spørsmålet blir da hvor mye av tettstedsanalysen som finnes igjen i
planen? Vi ser derfor nærmere på grunntrekkene med KDP Råholt som på mange måter har definert
tettstedet slik det fremstår i dag.

5.1 Visjon
Med utgangspunkt i tettstedsanalysen ble KDP for Råholt utformet og vedtatt 06.10.97. Planen
fokuserer på hovedpunktene:
 Sosialt liv
 Arealbruk og bebyggelse
 Vegsystemet
 Grønnstruktur
Til sammen danner de fore tema en syntese av tettstedsanalysen, der løsningene for Råholt i høy
grad løses ved fortetting og styrking av sentrum samt en forgrønning. Vegsystemet integreres i
løsningen der særlig en opprusting av Trondheimsveien står sentralt. Legg merke til at det bare
fokusere på områdene vest for Trondheimsveien. Visjonen er sentrum ser slik ut:

5.2 Ny utbygging
Det argumenteres for ny utbygging på åpne arealer i Råholt-Sagmoen området (B1-4), i nærhet til
stasjonen som bør utnyttes konsentrert, men med fokus på å skape gode bomiljøer og
grønnstrukturer. Utfordringen er å utvikle sentrum og det nevnes at man bør integrere boliger i
sentrum også (F1-4).

Boligbehovet anslås å skulle dekke en vekst på rundt 2000-4000 personer på 20-30 års sikt. I første
omgang legges det i B1-4 opp til konsentrert bebyggelse i 2-3 etasjer, med en %BYA på 15-25:

5.3 Veisystemet
Ut ifra et mål om å avklare Trondheimsveiens funksjon, standard og utforming. Veien sås også som et
visuelt problem. Som barriere var den problem i et funksjonelt veisystem og i forhold til
trafikksikkerhet. Særlig skolevei med kryssing ble betont. Det ble derfor foreslått en ombygging av
Trondheimsveien:

5.4 Fortetting
Det pekes på at det på Råholt-Sagmoen er potensiale for fortetting og at det bør utnyttes for å spare
bygging på LNF-areal. I kartet vises områder som egner seg til forskjellig grad av fortetting:

De gule områdene er det fortetting med bolig i hovedsak tenkes, mens de grønne områdene er
helhetlige og ferdig utbygde boligfelt.

Argumentasjonen for de ulike kategoriene skal finnes i tettstedsanalysen og oppdelingen i 10 ulike
typer områder basert på karakteriska.

6 Hva har vi lært – fra 1997 til i dag
Til slutt presenteres her en drøfting og konklusjon av den historiske tettstedsanalyse og KDP Råholt
1997. Hva fikk de til? Vi dveler også ved spørsmålet om tilnærmingen til det å analyse kan være
annerledes i dag enn da. Vi dagens løsningsforslag være forskjellige, også på grunn av en forståelse
der f.eks. klima/transport-koblingen spiller en større rolle? Til slutt leses analysen av Råholts
utfordringer og sees mot nærværende analyse. Er det noe som går igjen? I så fall bør vi spørre oss om
hva som er årsaken bak. Det kan hende det må prøves ut andre løsninger.

6.1 De største fotavtrykkene






Trondheimsveien og trafikken
Revisjonen av veisystemet står igjen som en markant forandring, med Trondheimsveien i
fokus. Selv om plankartet ikke spesifikt følger opp løsningene i planbeskrivelsen, var store
deler av gateløpet fra stasjonen til dagens Amfi-senter regulert i egne reguleringsplaner
parallelt med KDP’en. Trafikksystemet ble endret, så innkjøringen til kjøpesentret ble flyttet
til en rundkjøring sør for dette og veien nordom sentret ble fjernet. Undergangen til gang- og
sykkelstien gjennom Kjelldalen var også en del av omleggingen. Tiltakene ble gjennomført
som del av Gardermobanen og frem.
Et markant unntak er Gladbakkgutua, som har kommet til som en parallell sentrumsvei i
ettertid. Det går an å se deler av veien på visjonsskisse for sentrum og på plankartet, men at
Gladbakkgutua skulle få en viktig rolle i sentrumsutviklingen var ikke tenkt da.
Nye boligområder
De nye boligområdene som ble inkludert (B1-4) har i høy grad vært styrende for utbyggingen
på Råholt siden. Ja, faktisk står B1-4 for klart den største delen av nye boenheter på Råholt
frem til i dag. Stort sett alt areal er i dag regulert og om lag halvparten er bygd ut.
Folketallsveksten ble større enn forutsagt og utnyttingen ble mye høyere enn det først var
tenkt. I stedet for 2-3 etasjer, er det 4-8 etasjer som ligger i dagens planer. Det har i tillegg
vært en del fortetting av eksisterende boligområder. Aktiviteten har bare delvis fulgt
temakart for fortetting, men ikke på noen systematisk måte. Her virker det mer tilfeldig.
Mer næring i sentrum
Råholt har utviklet seg til å ble en handelssentrum for et større oppland siden 1997. Planens
oppgradering av tilkomst fra Trondheimsveien har gitt mulighet for en vekst i
næringsvirksomhet, der et nytt kjøpesenter (Amfi) fremstår som det beste eksemplet.
Planens intensjoner har nok ikke blitt oppfylt, men dagens struktur, oppdelingen av
delområder og veisystemet som binder dem sammen, stammer fra KDP Råholt og relaterte
planer. Det har kommet flere store frittstående næringsbygg indenfor det som KDP Råholt
regulerte til nytt sentrumsområde.

6.2 Forskjell i tilnærming


Detaljnivå
Det er tydelig hvordan det i tettstedsanalysen anlegges et detaljert syn på analyseobjektet,
tettstedet. Enkeltstående vegetasjon blir fremhevet og spesifikke lokaliteter. Det foretas
inndeling i mange kategorier, som for eksempel i fortettingsanalysen, det Råholt deles inn i
10 ulike areal-typer. Det gir mening som grunnlag, men blir samtidig veldig omfattende når
det skal omsettes til konkrete forslag. Det krever en detaljert oppfølging som kommunen









trolig ikke makter. Og da bygge- og planinitiativet for boliger stort sett er privat krever det
også en faglig bevissthet hos søker.
Grønnstruktur
Innholdet i begrepet har endret seg. Fra å ha en innhold der natur-innholdet var en mer
sentral del, bruker vi nå begrepet om arealer som også kan være del av et urbant miljø. Det
er en noe snevrere bruk på en måte: ambisjonene om hva folk skal ha tilgang til og hva vi
forventer de vil bruke er senket. Lavterskeltilbud i et folkehelseperspektiv styrer i høyere
grad ambisjonene. Omvendt er begrepet breiere: Infrastruktur som snarveier og stier sees
som en naturlig del, det gjør også møteplasser og mange typer offentlig rom. Derfor er det
heller ikke overraskende når vi ser at temakartet for grønnstruktur fra 1997 er veldig
omfattende. Det er et stort ønske om å gi tilgang til store rekreative områder utenfor
tettstedet og samtidig lage interne forbindelser. Det blir nesten for mye av det gode – det
skal jo vedlikeholdes. Her viser vår synfaring fra 2018, at det er nokså tilfeldig om det skjer.
Trafikk, transport, mobilitet
Tettstedsanalysen og kommunedelplanen fra 1997 ble initiert med bakgrunn i et stort
infrastruktur-tiltak, Gardermobanen, som på mange måter har vært premissleverandør for
veksten på Råholt. Klimagassutslipp er mye mer vektlagt i dag enn da, slik at det å stimulere
til miljøvennlig transport er et mål i seg selv. Samtidig har de senere års kobling mellom
transport og arealbruk endret fokus mer mot å problematisere trafikk i bymiljø.
Parkeringsbehov som konsekvens av bilbruk er også er del av problemkomplekset. Nylige
regionale planer legger føringer for en utvikling der parkering konsentreres i ytterkant og
myke trafikanter gis forrang. At det i praksis ofte ikke er tilfellet er en annen sak.
Fortetting
Det stilles nå tydelige krav til minimumsutnytting på sentrumsnære areal. Det er ikke lenger
et valg. Samtidig er det fokus på mindre boenheter og småhusholdninger, som gjør at
leilighetsblokker dominerer utbyggingen. Der er en tendens til at boligprosjekt blir større
målt på antall boenheter. Mange tettsteder stiller derfor store krav til bidrag til infrastruktur
og offentlig rom for å sikre gode nok bomiljø. Der visjonen for Råholt fra 1997 kan minde om
en koselig bygd, er realiteten nå at det er mye større volumer som bygges, noe byutviklingen
må ta høyde for.
Forandring, ikke alltid forsterkning
En mulig konsekvens av de regionale og nasjonale føringene om fortetting er at større
områder vil gjennomgå en sterk fortetting og til å med en total forandring der eksisterende
bebyggelse rives og erstattes helt med nye bygg, fortrinnsvis leilighetsblokker. I dagens
planregime ser en i tillegg ofte at utbyggere foretrekker store område for kunne fordele
grunnkostnader for fler boenheter. Det virker derfor som om tettstedsanalysens tanke om en
utbygging som er nøye tilpasset eksisterende kvaliteter vil være vanskelig å opprettholde i
sentrumsnære områder.

6.3 Bestående problemer


Trafikken og barrieren
Trondheimsveien er fremdeles et sentralt tema når det gjelder utviklingen på Råholt med
utallige oppslag i lokalavisen som prov. At den fremdeles er en barriere som deler Råholt er
også aktuelt, om enn tiltakene fra 1998-2005 har bedret situasjonen. At en del av trafikken er
gjennomgående er det liten tvil om. Men som trafikkanalysen fra 2018 viser er lokaltrafikk







også en viktig årsak. En omkjøringsvei ble vurdert i en trafikkrapport fra 2016, men var ikke
anbefalt, av flere årsaker. Med andre ord er det nødvendig å se nærmere på
Trondheimsveien slik den er i dag og vurdere mulige tiltak for å tilpasse veien til dagens
behov. Med et forsterket fokus på knutepunktutvikling og et mål om å prioritere kollektiv og
miljøvennlig transport er det naturlig å se på en utforming som gjør bruken enda bedre for
myke trafikanter og får farten på biltrafikken ytterligere ned.
Sentrum
Som nevnt er strukturen i sentrum i høy grad et produkt av kommunedelplanen fra 1998.
Planen hadde ikke noe samlet konsept for byutvikling, trolig fordi en ikke så for seg den
veksten som kom. Derfor virker tettstedsanalysen perspektiv på problemene ved sentrum
fremdeles aktuelt, selv om det altså er mer enn 20 år siden og befolkningen er tre-doblet.
Sentrum består fremdeles av et kjøpesenter og ellers frittliggende bokser med
dagligvarehandel som det dominerende. Det er fremdeles uoversiktlig og udefinert. Det
mangler møteplasser, serveringstilbud, bymiljø og innslag av grønt. Særlig nær stasjonen
fremstår tilbudet begrenset.
Parkering
En stor andel av areal innenfor sentrumsområdet brukes til parkering. En romslig
parkeringsnorm er en del av forklaringen, men strukturen stimulerer også til
overflateparkering. De store næringsbyggene ligger midt på tomtene, slik at restarealet rundt
vanskelig kan utnyttes til andre formål. Samtidig er det et reelt parkeringsbehov knyttet til
stasjonen, da mange reisende kjører bil til Råholt og tar tog videre. Det er usannsynlig at
dette kan erstattes av buss.
Myk mobilitet
I sammenheng med ønsket om mer miljøvennlig transport og et sterkere fokus på folkehelse,
nær grønnstruktur og bymiljø, er det naturlig at myke trafikanter er en grupper som har fått
økt oppmerksomhet. Gange og sykkel blir ofte nevnt sammen, selv om det er betydelig
forskjell på bevegelsesradius og behov for tilrettelegging. På Råholt ligger landskapet godt til
rette for begge deler. Samtidig setter vinterføre klare grenser for sykling. For begge grupper
gjelder det at belysning er en viktig faktor. At Råholt kan tilrettelegges bedre for myke
trafikanter er det liten tvil om – her ligger et stort potensial.

7 Forslag til nye snarveier
På bakgrunn av tilstand på grønnstrukturen i Råholt/Eidsvoll Verk som har blitt registrert,
dokumentert og vurdert i feltarbeid samt i denne analysen, er hensikten med herværende kapittel å
vise at det ikke skal store grep til for å opprette nye hensiktsmessige og smarte grøntforbindelser
herunder snarveger, stier og smett. Flere områder i Råholt/Eidsvoll Verk utmerker seg med et
opplagt fravær av grøntforbindelser som burde/kunne eksistert i de områdene som foreslås under.
De foreslåtte forbindelsene er ment som eksempler på steder det kunne vært passende å anlegge
nye forbindelser uten henblikk på hvor gjennomførbare de er i praksis, - dette sett i forhold til at det
kan være vanskelig å etablere nye snarveier over privat grunn hvis hjemmelshaver/huseier ikke
ønsker det – det må være basert på frivillighet. En nesten utelukkende fellesnevner for de nye
forbindelsene som foreslås er at de ligger innenfor uregulerte områder, og at anleggelse av dem ikke
trenger å være forankret i reguleringsplan. Om nye reguleringsplaner for etablerte boligområder skal
gjennomføres etter privat initiativ vil regulering av stier og grøntforbindelser være underordnet
tanken om fortetting og høyere utnyttelse, og slik sett vil opprettelse av nye snarveger på grunnlag
av reguleringsplan ikke kunne gjennomføres uten at boligområdene fornyes og endrer karakter. En
måte å omgå reguleringsplan på og på den måten hindre fornyelse av boligområder med en utbygger
bak rattet er at hjemmelshavere i fellesskap med hverandre og evt. kommunen inngår et
privatrettslig samarbeid for på den måten etablere og istandsette nye snarveger. Opprettelse av nye
snarveger trenger ikke å være betinget spesielt avanserte tiltak, ofte vil det være tilstrekkelig med
rydding av vegetasjon, oppsett av gjerde/hekk, etablering av grusdekke etc., eller kun 1 av de nevnte
tiltakene.

Nr. 1, 2 og 3: Lundsgutua 48B - Sundbyvegen 26, via Statsrådvegen

Her ville det vært hensiktsmessig med en ny tverrforbindelse. Forbindelsen ville kortet ned
gangavstanden både til Eidsvoll verk skole og Eidsvoll verk stasjon, i tillegg til at en slik struktur ville
ha bidratt til at flere ikke trenger å krysse den trafikkerte Sagmovegen fra nord hvor det ikke er gangog sykkelveg.
Nr. 4: Valbystien 4 – Endevegen 5
Her kunne det gått en snarveg mot nord i retning Eidsvoll verk skole for beboerne langs Valbystien, som til daglig antageligvis krysser den trafikkerte Sundbyvegen fra nord hvor det ikke er gang- og
sykkelveg/fortau.
Nr. 5: Sagstien 14 – Endevegen 13
Denne forbindelsen knytter boligene vest for Sundbyvegen bedre sammen, i tillegg til at flere
beboere vil kunne unngå å gå omvegen via Sundbyvegen fra siden som ikke har gang- og sykkelveg. I
tillegg til å kunne fungere som en trygg skoleveg vil den også fungere bra til rekreasjon og friluftsbruk da den kobler seg på eksisterende nordgående turdrag som går i ytterkant av jordet lenger
nord.
Nr. 6: Sagstien 10 – Låkegutua 15
Kort snarveg mellom Sagstien og Låkegutua som, som setter den eksisterende passasjen mellom
Låkegutua og Endevegen i system (markert som grønn eksisterende forbindelse i kart).
Nr. 7: Sundbyvegen 37 – Statsrådvegen 62A, via Mobergsvingen
En grønn forbindelse mellom Statsrådvegen og Sundbyvegen gjennom Martiniustjernet ville fungert
utmerket både som trygg og tidsbesparende skoleveg og til rekreasjon og frilufts-bruk. Ikke minst
ville en forbindelse åpnet opp for adgang til området, noe som ville tilført nærområdet gode
kvaliteter. Området er i dag et totalt utilgjengelig myrlandskap med vegetasjon rundt, - uegnet til
boligformål. En gangforbindelse gjennom dette området måtte sannsynligvis ta form som en bru, en
bryggekonstruksjon e.l.

Nr. 8: Skomakerbakken 7 – Statsrådvegen 26
En effektiv snarveg mellom Skomakerbakken og Statsrådvegen. En sti her forkorter avstanden
mellom de to angjeldende adressene med ca. 200 m sett i forhold til å gå rundt.
Nr. 9: Øvre Grindaveg – Statsrådtunet
Dette er et areal som er regulert til offentlig grøntareal og som skal opparbeides parallelt med
utbyggingen av Grinda. Iht. § 6 i reguleringsplan skal friområdet «opparbeides med turveger,
ballspillplass, sandkasse og lekeapparater». En fremtidig sti her vil ha stor nytteverdi og tilføre viktige
kvaliteter til et stort antall eksisterende og fremtidige boliger som ligger i tilknytning eller i nærheten
av grøntområdet, i tillegg til at eksisterende stiforbindelse mellom Øvre Grindaveg og Tærudvegen vil
påkobles og bli satt i et større system.
Nr. 10: Skomakerbakken 23 – Tærudvegen 109A
Potensiell fremtidig sti som knytter Skomakerbakken og Tærudvegen sammen. Stien vil korte ned
avstanden til Råholt i retning øst.
Nr. 11: Amundrudvegen 4 – Amundrudhøgda 4
Mulig egnet snarveg mellom de to adressene. Arealet mellom dem består av vegetasjon er og helt
ubebygd. En sti her ville ikke være spesielt sjenerende.

Nr. 12: Statsrådvegen 9 – Tærudvegen 124
Dette gikk en sti mellom Statsrådvegen og Tærudvegen tidligere, før utbyggingen av området kom til.
Da eiendommen nord for utbyggingsfeltet fortsatt er ubebygd, kunne det vært en mulighet å
gjenåpne deler av den gamle tverrforbindelsen mellom Statsrådvegen og frem til regulert
gjesteparkeringsplass innenfor reguleringsplanen «Solbakken».

Nr. 13: Granhaugstubben 14 – Tærudvegen 70
Mulig egnet snarveg mellom de to adressene. Arealet ser ut til å bestå av vegetasjon, noe som legger
begrensinger på bruken av arealet som hageareal. En sti her innebærer ca. 60 m korte gangavstand i
retning øst via Tærudvegen.
Nr. 14: Tærudåsen 88 – Bekkedalshøgda 3
En snarveg gjennom dette området forkorter gangavstanden mot nord og mot vest. Terrenget består
av noe vegetasjon, noe som gjør at en sti ikke vil framstå som sjenerende for de 5 eiendommene
forbindelsen ville berørt. Boligområdet på toppen av Tærudåsen og Gustav Granhaugs veg mangler
vegen som er regulert mot nord og som er tiltenkt som hovedadkomst for boligene innenfor dette
området. En brukbar sti fra de to angitte adressene ville i så henseende ha minsket savnet av denne
noe sett i forhold til myke trafikanters behov.
Nr. 15: Tærudvegen 52 – Tærudåsen 75
Området som denne foreslåtte stien går gjennom består av 60 % skog og kunne være opparbeidet
med en stiforbindelse. For beboere i dette området er antageligvis stien som går over åkeren i nordøst mye brukt som snarveg, men en skogsti ville minsket reisetiden ytterligere særlig i retning nord

og vest. Stien ville også tilført nærområdet gode kvaliteter i form av nye muligheter for rekreasjon og
friluftsliv.
Nr. 16: Gladbakk bo- og aktivitetssenter – Råholt barnehage
Strekningen er avsatt til fremtidig grønnstruktur i kommuneplanen, men det går ingen brukbar sti
gjennom området i dag foruten sildrende vann fra Kjelldalbekken. Fra parkeringsplassen sør for
Gladbakk går starten på noe som ligner en sti men som fort opphører i ugjennomtrengelig
vegetasjon. Det går også en trapp til opp til et boligfelt fra samme parkeringsplass, men uten at
denne passasjen fremstår som allment tilgjengelig. En fremtidig sti rundt området og åkeren i vest
ville ha knyttet eksisterende grønnstruktur forbi Amfi kjøpesenter og Kjeldalen sammen til en lang
grønn korridor. En slik struktur ville stått seg som et viktig og kvalitetsmessig tilskudd til Råholts
innbyggere sett i forhold til mulighetene for rekreasjon og friluftsliv.

Nr. 17, 18, 19 og 20: Klara Amundsens veg – Mostugutua – Nyvegen – Bønsmovegen –
Hobergvegen
Boligfeltet Hoberg er planlagt og gjennomført uten tanker om helhet, struktur og sammenkobling.
For boligområdet som ligger på innsiden av adkomstvegene Trondheimsvegen, Bønsmovegen,
Nyvegen og Mostuvegen, går det ca. 10 stikkveger inn mot midten av feltet men uten at noen av dem
er sammenkoblet eller ved at stier, gangveger og forbindelser verken krysser eller går på tvers.
Stiforbindelsene som foreslås lagt inn i kartet over viser hvordan boligfeltet kan sammenkobles og
forbedres kraftig med henblikk på myke trafikanters ferdsel.

8 5 Super-snarveier – grønne motorveier
Om man vil gjennomføre ett stort grep for å heve muligheten for lokal mobilitet hva skulle det så
være? Kapittelet foreslår en tilrettelegging av 5 super-snarveier som til sammen til kan gi et skikkelig
løft. Det viktigste kriterium er at det åpnes en ny vei for myke trafikanter som er raskere enn i bil. Der
veien er rett og det er god tilkomst med vanlig G/S-veg har det liten hensikt å lage noe mer – med
mindre det kan knytte to delstrekninger sammen for eksempel. Det er viktig å understreke at
snarveiene ikke skal erstatte krav om G/S-veg eller fortau langs kjørevei.
Følgende er en sammenstilling av innsamlet materiale i analysen, både eksisterende grønnstruktur og
gang- og sykkel samt forslag om fremtidige snarveier. Vi har sett på dagens kvalitet og brukt en
kost/nytte-betraktning i den forstand at vi mener en oppgradering bør bygge på delstrekninger som
finnes fra før. Super-snarveiene kan da være en sammenbinding av mindre strekning og fungere som
hovedtrasé for myke trafikanter. Derfor er snarveiens evne til å binde sammen knutepunkt også et
kriterium.

8.1 Super-snarvei #1
Denne gang- og sykkelstien er allerede godt etablert fra før og går helt til Råholt skole. Den oppfyller
mange av kravene til bruk gjennom store deler av året med belysning og god plass. Det er derfor et
forholdvis lite inngrep å
fullføre traseen. På den
markerte delstrekningen går
stien i du bilvei og ledes inn
på G/S-veien igjen etter et
stykke. Det ville heve
kvaliteten mye om stien gikk i
grønnstruktur hele veien. Selv
om flere små stier fører til
G/S-veien kunne det med
fordel legges bedre til rette
for tilkomst fra flere
boligområde. Dekket og
belysning kunne også bygges
noe ut og forbedres.

8.2 Super-snarvei #2 og #3
Snarvei #2 er som #1 delvis godt etablert. G/S-veien går til Bønsmoen skole med undergang ved
Trondheimsveien. Som det går frem av kartet er det regulert flere stier videre sør for skolen (gul
linje) som ikke er bygd. Disse bør fullføres for å gi en forbindelse videre sør. Den store oppgradering
av #2 bør skje vest for Trondheimsveien, der det helt mangler forbindelse fra nord om AMFI-sentret
og videre mot Tærudåsen. Uteoppholdsarealet på plassen nord for AMFI har potensiale, men
fremstår i dag noe uferdig og tom. Videre mot Tærudåsen ligger rekreative verdier.
Snarvei #3 vil bety en del mer nybrottsarbeid. Her er det ingen sammenhengende forbindelse fra før.
Hoberg-området har gjennomgått en fortetting over lang tid samtidig som tiden på mange måter har
stått stille. Området ligger så nært stasjonen at ytterligere fortetting må forventes. Det er derfor helt
opplagt å få til en forbindelse til stasjonen for myke trafikanter, som oppleves som trygg og rask.

8.3 Super-snarvei #4 og #5
Snarvei #4 er trolig snarveien som har størst potensial med tanke på antall brukere, da det fremover
skal oppføres mange boliger på Grinda. Det er alt regulert flere stier (gul linje) som vil koble andre
område til #4. Vest for jernbanen mangler det en korridor for myke trafikanter. For beboere på
Grinda vil besparelsen bli ganske stor i forhold dagens vei. I analysen fra 2018 ble det påvist at det i
prinsippet er grønnstruktur flere steder, men at den er delvis privatisert. Det bør derfor være en
overkommelig oppgave å fullføre snarvei #4.
Snarvei #5 er tenkt ført via noe eksisterende veg samt med noen nye strekninger. Viktig er det å få
opparbeidet forbindelsen fra Tærudveien, som også vil forbinde #4 og #5. Denne korridoren, som er
skapt på grunn av en kraftledning, kan i seg selv være et bra bidra til grønnstrukturen (lagt inn med
brun linje) og bør kunne forbinde Tærudvegen med Statsrådtunet – en stor besparelse i avstand til
sentrum. Fra Tærudveien er det G/S-vei resten av veien. Snarvei #5 føres videre tvers over
Statsrådvegen og helt til Sundbyvegen. Gjennomføres både #4 og #5 vil et befolkningsgrunnlag per i
dag på mer enn 600 personer, i fremtiden godt over 1000, få raskere, tryggere og grønnere vei til
stasjon og sentrum.

9 Midlertidige byrom – fremtidens byrom
Byen er stadig i endring, nye byrom oppstår og gamle blir omformet. Midlertidig bruk og utforming i
kortere og lengre perioder er blitt et anerkjent virkemiddel, og kan fungere som en brobygger
mellom det gamle og det nye. Midlertidige prosjekter kan brukes som et strategisk verktøy i
langsiktig byutvikling.
Metoder for midlertidig anvendelse:
o Stand in/interim – den midlertidige aktivitet har ingen
betydning for den fremtidige utvikling, men bruken
forekommer i området mellom to permanente tiltak.
o Impuls – det skapes f. eks et kluster i et område som
tiltrekker mer permanent bruk.
o Konsolidering – den midlertidige aktivitet blir
permanent.
o Sameksistens – Den midlertidige aktivitet fortsetter (i
en mindre størrelse).
o Parasitt – f. eks et marked eller en kiosk, som plasserer
seg der det er mange fotgjengere.
o Subversjon/undergravelse – Midlertidig anvendelse
som avbryter en eksisterende funksjon gjennom
besettelse. Selv om aktiviteten er midlertidig forandrer
besettelsen den primære funksjon.
o Pioner - en midlertidig aktivitet som er den første
urbane aktivitet på stedet og etablerer et scenario som
kan bli permanent.
Kilde:(Larsen, 2007 og Hausenberg 2008)

Figur 10: Larsen (2007:151)

Da Råholt sentrum er i fase for fremtidig planlegging, er det
naturlig, som en del av prosjektet, å se på steder som fremkommer av prosjektet som opplagte
steder hvor det kan gjennomføres midlertidige tiltak for evt. nye byrom oppstår og/eller gamle som
blir omformet. Midlertidig prosjekter kan dermed brukes til strategisk testing for fremtidige grep for
Råholt sentrum. Intensjonen vil være å avklare metoden for den midlertidige anvendelsen gjennom
bruken, for å se hvordan bruken fungerer på de ulike plassene, og hvordan erfaringen kan brukes til
den videre planleggingen.
Under følger eksempler på lokasjon og grep som gjennom undersøkelsen virker som opplagte steder
å teste midlertidig bruk for eventuelle fremtidige eller omdisponering av byrom:




Stasjonen
Amfi
Gladbakkgutua mellom Stasjonen og Amfi

Stasjonen og Amfi er de to områdene med flest registrerte brukere, men i lav grad kun for opphold.
Området i mellom disse to er et lavt utnyttet området med betydelig grad av bruk og trafikk. Det
anses derfor som interessant å se på hva det kan bety å styrke oppholdsrommene rundt der folk
allerede er, og se hva det betyr for bruken. Samtidig se på hva det kan bety å styrke rommet i
mellom, for å se på hvordan dette området kan styrke sentrum i sin helhet, og samtidig koblingen
mellom de to øvrige, og om dette kunne hatt noen effekt på mobilitetsmønsteret.
Kunne oppholdsinstallasjoner ved Stasjonen og Amfi, gitt kvaliteter som innbydde til aktivitet, utover
gjøremålet? F.eks en kiosk/kaffebar med benker ved stasjonen. En innholdsrik
lekeplass/Tuftepark/trimplass ved Amfi. En større bypark med en rekke flerbruksfunksjoner, som en
samlende arena mellom flere formål (stasjonen, amfi, skolen, flerbrukshallen, Gladbakk
aktivitetssenter). Og ved å tydeliggjøre gangarealet i mellom disse tre oppholdssonene, ville det gitt
betydning for mobilitetsmønsteret?

9.1 Gode eksempler på midlertidige byrom

Figur 11: Studio Fink and Matthew Childs Design samarbeidet på et 850 meter langt midlertidig lekeinstallasjon I Moskva.
(Studio Fink & Matthew Childs Design).

Figur 12: Midlertidig lekepark i Glengsgata under byfest i Sarpsborg (Framtidens Byer).

Figur 13: La Rampa, midlertidig byromsprosjekt i Kristiansand. Gjennomføringen fant sted i en «anleggspause» mellom
fjerning av den gamle nedkjørselsrampe til biblioteket og gravearbeid i forbindelse med oppgradering av VA-nettet og
gatelegemet (Kristiansand Kommune).

Figur 14: Pilestredet, pocket park (In Situ AS landskapsarkitekter). Slike parker er et eksempel på små, ofte ansett som
ubrukelige arealer, som kan gi mye kvalitet.

Figur 15: Eksempel på pop-up kafé (trendhunter.com)

Figur 16: Eksempel på pop-up kafé (foodandwine.com)

Figur 17: En parkinstallasjon som kan bidra til mye ulik aktivitet, og esteisk binde et område sammen (Foto Monica Larsen)

Figur 18: Merket gangareal som en tråd mellom to holdepunkter (craftypod.com).

Figur 19: Symbolmerking mellom to holdepunkter (http://www.bicycletucson.com)

10 Konklusjon
I denne analysen er det innsamlet et omfattende grunnlagsmateriale som er referert og beskrevet i
rapporten. Det har blitt gjennomført feltstudier, Gis-analyser og gjennomgang av eksisterende
kunnskap. Rapporten var forventet å kunne svare på spørsmål om grønnstruktur og mobilitet på
Råholt

10.1 Konklusjon mobilitet
Basert på spørsmålet som rapporten skulle svare på kan vi konkludere:











Dagens mobilitetsmønster viser tendenser som finnes igjen på nasjonalt nivå, der biltrafikk er
største gruppen, mens gange er en klar nummer to.
Det er forskjell på transportvalget alt etter om det er stasjonen eller handelstilbud som er
målet. Bil brukes i stor grad ved handel og trafikken lokalt er forholdsvis stor.
Aldersfordelingen tilsier at valgene til gruppen med voksne har stor betydning for biltrafikk,
da medpassasjerene er barn og unge.
Mengden av parkeringsplasser er stor og tar mye areal i sentrum. Potensialet for sambruk er
stort, da mange like funksjoner har hver sin p-plass.
Råholt er handelssentrum for opplandet og mange er innom for å handle. Kollektivtilbudet vil
kommunen vil ikke kunne dekke denne typen trafikk.
I en travel hverdag er bilen nødvendig, men fra én parkeringsplass bør man kunne nå flere
funksjoner til fots. Det finnes en del biltrafikk internt på Råholt.
Flere steder er den lokale mobilitet vanskelig på grunn av manglende sammenhenger i
infrastrukturen.
Det er behov for oppgradering for myke trafikanter for å styrke den lokale mobilitet med
tanke på: 1) Trafikksikkerhet – fortau, vintervedlikehold, belysning, belegning 2) Reisetid –
snarveier, struktur, knutepunktforbindelser 3) Kvalitet – Rekreasjon, belysning, beplantning.
Lokal mobilitet kan med fordel knyttes til grønnstruktur.

10.2 Konklusjon grønnstruktur
Basert på spørsmålet som rapporten skulle svare på kan vi konkludere:









Det er store forskjeller innenfor Råholt når det gjelder kvalitet på, og omfang av,
grønnstruktur.
Mange steder har grønnstrukturen en funksjon for den lokale mobilitet, der snarveier binder
sammen boligområder. Grønnstrukturen er ofte trafikksikker og har karakter av en «skjult
skatt» som få kjenner til og bruker.
Det finnes mange steder der opplagte snarveier kan etableres som grønnstruktur.
Privatisering og manglende vedlikehold og bruk er de største truslene mot at disse
funksjonene opprettholdes.
Det er et stort potensial i å si grønnstruktur og lokal mobilitet sammen, både på detaljert og
overordnet nivå.
Særlig i sentrum er det mangel på grønnstruktur og nær rekreasjon.
Midlertidige byrom kan være en metode for å bedre situasjonen på kort sikt

10.3 Sentrum
Selv om Råholt sentrum ikke har vært gjenstand for analyse i seg selv, er det likevel noen innsikter vi
mener kan tas med videre. Basert på spørsmålet som rapporten skulle svare på kan vi konkludere:





Analysen av sentrum fra tettstedsanalysen fra 1997 oppleves fremdeles som aktuell når det
gjelder avstander, mangel på møteplasser, mangel på definisjon.
Trondheimsveien oppleves fremdeles som det største enkeltelementet/problem som må
håndteres.
Det bør legges føringer for strukturen i sentrum med tanke på grønnstruktur og myke
trafikanter.
Parkering bør ta en mindre del av overflatearealet.

10.4 Metodisk konklusjon – forstår vi problemet?
Metodene som er brukt i studien har ikke vitenskapelig validitet. Det har vært en kvalitativ tilgang,
der fokus har vært behovet for å forstå de mønstre vi ser. Derfor er det også betimelig å stille
spørsmål om vi har oppnådd dette. Svaret er et både-og.
Vi mangler fremdeles en systematisk forståelse av hvor mange som kunne tenkes å endre reisevaner
og valg av transportmiddel. Valgene er i stor grad et resultat av fastlagte mønstre, noe som finnes
igjen på nasjonalt nivå, der valg av transportmiddel endres lite over tid. Samtidig ser vi at selv om
antallet av parkeringsplasser og veikapasitet oppleves som for liten ved spissbelastning, så er
kapasiteten god det meste av tiden.
Vi har sett at grønnstruktur på bakken er helt avhengig av et lokalsamfunn som verdsetter den. Det
som er grønt på et flyfoto, kan være ugjennomtrengelig kratt og dermed ikke tilgjengelig. Det betyr
at eierskap og lokalmiljøet har mye å si for kvaliteten over tid. Her mangler vi å forstå hvordan
kommunen kan påvirke vedlikehold der det ikke er offentlig eiendom.

10.5 Funksjonell konklusjon – Ser vi løsninger?
Selv om forståelse av de grunnleggende mekanismene fremdeles kan analyseres mer, mener vi at
innsiktene fra rapporten kan brukes til å foreslå konkrete løsninger på Råholt når det gjelder lokal
mobilitet og grønnstruktur. Vi mener det er sentralt at funnene legges til grunn i videre overordnet
planlegging. Følgende tiltak kan bidra til å oppnå dette:





Et oppsummeringskart med anbefalinger legges til grunn i planlegging.
Det innarbeides rutiner for å ajourføre kartet på jevnlig basis.
Analysen legges til grunn i arbeidet med områdereguleringsplan for Råholt sentrum.
Analysen legges til grunn i fortettingsanalyse og grønn grense.
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