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SAMMENDRAG 

1 Innledning 

I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum har Multiconsult blitt 

engasjert for å utarbeide en parkeringsstrategi. Strategien er ment som et innspill til det videre arbeidet 

med områdereguleringsplanen. Hovedmålsettingen med strategien er «å tilrettelegge for et levende og 

attraktivt sentrum, og et mer fotgjenger- og sykkelvennlig sentrum for alle brukere». Parkeringsløsninger 

vil benyttes for å frigjøre plasser sentralt og bidra til at en realiserer ønsket utvikling av sentrum.  

2 Føringer i overordnede planer 

I kapitlet gjøres det rede for hvilke føringer statlige og regionale planer legger for den videre utviklingen i 

norske byer og tettsteder, samt hvordan parkering kan og bør løses. Hvilke føringer kommunen legger for 

parkering blir også beskrevet, der eksempelvis parkering – ifølge kommuneplanens arealdel – i 

utgangspunktet skal legges på egen grunn. 

Parkeringsnormen som ligger til grunn for parkeringsstrategien er den samme som gjelder i 

kommunedelplanen for Råholt. Administrasjonen i Eidsvoll kommune har uttalt et ønske om at 

minimumsnormen for leiligheter i de mest sentrale områdene reduseres fra 1 p-plass pr leilighet til 0,75 

p-plass pr leilighet. 

3 Bærekraftig utvikling og grønn mobilitet 

Kapitlet gjør rede for viktige prinsipper for hvordan man kan oppnå en høyere andel «grønne» reiser. 

Prinsippene tar utgangspunkt i at man snur opp ned på det tradisjonelle transporthierarkiet, der 

fotgjengere og syklister kommer øverst, så kollektivtrafikk og personbilen til slutt. 

4 Dagens situasjon 

Kapitlet beskriver forhold ved dagens situasjon hva gjelder befolkning, sentrumsforhold, veinett, 

parkering, kollektivtransporten, samt grunnforhold og overvann/flomsituasjon i Eidsvoll sentrum. 

Flomsituasjonen er av stor betydning for den videre utviklingen, ettersom store deler av 

sentrumsområdet omfattes av flomsoner for 200-årsflom, noe som kan begrense mulighetene for å 

etablerer parkeringskjellere ved ny bebyggelse (se vedlegg 1). 

Dagens parkeringssituasjon i Eidsvoll sentrum oppleves rotete og lite oversiktlig. Det er en rekke ulike 

overflateparkeringer innenfor sentrumsområdet, og totalt beslaglegger parkeringsplassene betydelige 

arealer. I sentrumskjernen er det skiltregulering som angir tidsbegrensning på 2 timer. Det er derimot 

ingen håndhevelse av reguleringen, noe som i praksis innebærer at parkeringsplassene er uregulerte. Når 

det gjelder sykkelparkering er sentrumsområdet generelt lite tilrettelagt. 

5 Videre utvikling og fremtidig behov 

Kapitlet gjør rede for fremtidig utvikling i Eidsvoll sentrum, der det er forventet en sterk befolkningsvekst 

i årene som kommer. Kommunen har gjort et grovt estimat for boligpotensialet i området, og totalt er 

det estimert et potensial på 1300 boliger. 1000 av disse er tenkt lokalisert i sentrumsområdet, mens de 

resterende 300 er tenkt lokalisert lenger nord, ved Rubis/Torget.  

Det estimerte boligpotensialet medfører et betydelig parkeringsbehov i fremtiden. Siden 

flomproblematikken er størst i områdene der det er tenkt høyest områdeutnyttelse, argumenteres det 

for at minimumsnormen for leiligheter i de mest sentrale områdene reduseres til 0,75 p-plass pr leilighet. 
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6 Virkemidler 

Kapitlet beskriver hvilke virkemidler gjeldende lovverk gir kommunen for å regulere og styre 

parkeringstilbudet. Plan- og bygningsloven og Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter) er her 

gjeldende. Plan- og bygningsloven er mest relevant ved etablering av nye parkeringsplasser og 

parkeringsanlegg, herunder parkeringsnormer og bestemmelser om parkering i 

kommuneplan/reguleringsplan. Vegtrafikkloven er relevant for regulering og styring av allerede 

eksisterende parkeringsplasser, herunder avgiftsparkering, tidsbegrensninger mv. 

7 Eksempler fra andre steder 

I kapitlet gis det eksempler på parkeringsstrategier og parkeringsløsninger andre steder i Norge og 

Europa. Kapitlet er ment som inspirasjon til hvordan parkeringsstrategien i Eidsvoll kan utformes. 

8 Parkeringsløsninger 

Det presenteres flere parkeringsløsninger som kan være aktuelle å etablere i Eidsvoll sentrum for å 

forbedre dagens parkeringsforhold, samtidig som en legger til rette for ønsket utvikling i 

områdereguleringsplan. I kapitlet beskrives løsninger for parkering på terreng, parkering i 

parkeringskjellere, parkering i større parkeringshus (også kombinert med park) og fjellanlegg, samt 

prinsipper som bør ligge til grunn for opparbeidelse av sykkelparkering. For de aktuelle løsningene gjøres 

det også grove geotekniske vurderinger som har betydning for løsningenes gjennomførbarhet. De 

geotekniske vurderingene påpeker flere faktorer som gjør det utfordrende å etablere eksempelvis 

parkeringskjellere og fjellanlegg. Opplegg for sambruk av parkeringsplassene bør for alle løsningene 

vurderes. Hvorvidt sambruk kan gjøre det hensiktsmessig å redusere p-normen er derimot usikkert. 

9 Forslag til parkeringsstrategi 

I kapitlet presenteres den foreslåtte parkeringsstrategien for Eidsvoll sentrum. Hensikten og målet med 

strategien er å bidra til et mer helhetlig parkeringssystem som bidrar til å utvikle sentrum mot et mer 

levende og attraktivt sted å være, der det er bedre tilrettelagt både for fotgjengere og syklister. Det skal 

fortsatt være god tilgjengelighet med bil og parkeringsløsninger brukes som et virkemiddel for å skape et 

fotgjengervennlig miljø i sentrum.  

Det skal totalt sett ikke bli dårligere parkeringsdekning enn i dag sentralt inkludert randsonene, men det 

vil kunne bli noe lengre gangavstand fra parkeringsplass til butikk/arbeidsplass mv. Besøks- og 

kundeparkering bør få høyest prioritet sentralt, deretter beboerparkering og til slutt arbeidsparkering. 

Forslag til løsningen skal bidra til å rydde opp i dagens utflytende og litt rotete parkeringssituasjon. 

Prinsippet som ligger til grunn for parkeringsstrategien er en stegvis utfasing av parkeringsplasser fra 

sentrum til større parkeringsplasser i randsonen. En vil imidlertid beholde langsgående tosidig 

gateparkering i kvartalsstrukturen og på sikt kunne etablere tosidig langsgående parkering i del av 

Rådhusgata. 

Følgende strategier ligger til grunn: 

Strategi 1: Overordet arealplan for fortetting og utvikling med en helhetlig parkeringsstrategi 

Strategi 2: Ny parkeringsnorm med lavere minimums- og maksimumsnorm 

Strategi 3: Kantsteinsparkering i sentrum, få/ingen større åpen parkeringsplasser i sentrumskjernen 

Strategi 4: Større parkeringsanlegg i randsonen med gode og trivelige gangakser til viktige målpunkt 

Strategi 5: Stabilisere det totale antall parkeringsplasser på terreng i sentrumsområdet 

Strategi 6: Parkeringssoner- gratis parkering vs. håndheving og/eller avgift 

Strategi 7: Plan for sykkelparkering 
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Handlingsplan: 

Strategien er delt inn i tre faser, der hver fase representerer tiltak som kan gjennomføres med ulike 

tidshorisonter. Fase 1 omhandler mindre tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, samt tiltak som bør 

gjennomføres/vedtas slik at det muliggjør gjennomføring av tiltak i de senere fasene. Fase 2 inneholder 

tiltak av noe større omfang, og med et noe lengre tidsperspektiv, mens fase 3 består av tiltak som må 

vurderes nærmere, og vurderes opp mot det fremtidige parkeringsbehovet. Den siste fasen 

representerer også tiltakene av størst omfang. 

Under følger en oppsummerende skisse som illustrerer hvordan parkeringssituasjonen i Eidsvoll sentrum 

kan løses. I figuren vises også området med den foreslåtte minimumsnormen på 0,75 p-plass pr. leilighet. 

Dette området vil også fungere som en avgrensning for hvor det anbefales tidsbegrensninger på 1 time 

(med unntak av Skjoldnestangen). Parkeringsplassene foran Rådhuset og ved biblioteket foreslås med 4 

timer parkering. For de resterende plassene foreslås det ingen tidsbegrensning.  

 

    Skissert parkeringsløsning for Eidsvoll sentrum 

Med den foreslåtte parkeringsløsningen vil antall allment tilgjengelige parkeringsplasser ligge på et sted 

mellom ca. 560 (kun parkering på terreng uten utvidelse) til 750 plasser (ved etablering av p-hus bak 

Rådhuset eller eventuelt et fjellanlegg), der det i dag er ca. 650 offentlige/private p-plasser innenfor 

studieområdet. Anslaget er avhengig av hvorvidt det etableres et større parkeringsanlegg, om plassen 

bak Rådhuset utvides, om det etableres tosidig eller ensidig langsgående parkering i Rådhusgata og om 

det etableres gågate i kvartalsstrukturen. 
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1 Innledning  
 

I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum har Multiconsult blitt 

engasjert for å utarbeide en parkeringsstrategi. Strategien er ment som et innspill til det videre arbeidet 

med områdereguleringsplanen. Planprogrammet for områdereguleringen ble vedtatt i 2016.   

 

Regulering av parkeringsplasser og parkeringstilbud er ofte benyttet som et middel for å redusere bilbruken 

hos befolkningen, men også for å frigjøre arealer til mer hensiktsmessige formål, skape attraktive rom og 

møteplasser, samt gjøre forholdene for fotgjengere og syklister bedre. Parkeringspolitikk som 

styringsverktøy er i så måte et middel som kan ha stor betydning for den videre utviklingen av Eidsvoll 

sentrum, der et mer helhetlig parkeringssystem kan frigjøre arealer sentralt og skape rom for nye 

utviklingsprosjekter og gode uterom.  

1.1 Bakgrunn 
Eidsvoll sentrum sin rolle som et kommunalt og regionalt senter for kultur og handel blir utfordret av flere 

områder nærmere Oslo som har stor tiltrekningskraft. For å møte denne utfordringen er det viktig at 

sentrumsutviklingen legger til rette for et mer tilgjengelig og attraktivt område som tiltrekker seg 

mennesker. I den forbindelse er det viktig å ha et ryddig parkeringssystem, gode gangakser og uterom med 

høy kvalitet i tillegg til et fler-funksjonelt næringsgrunnlag.  

 

Eidsvoll sentrum har flere konkurransefortrinn som kan og bør utnyttes bedre i denne utviklingen. Stedets 

historie, nærhet til vannet, topografi, uterom og bygningsmiljø er noen av kvalitetene som bidrar til dette 

fortrinnet, men er i dag dårlig utnyttet. Et uoversiktlig og rotete parkeringsbilde er en av årsakene, der 

dagens parkeringssituasjon bidrar til å forringer det potensialet som finnes. Eidsvoll sentrum har derfor 

behov for å reorganisere dagens parkeringsforhold, slik at de nevnte kvalitetene kan utnyttes på en bedre 

måte.  

1.2 Mål og prinsipper 
Hovedmålsettingen med strategien er «å tilrettelegge for et levende og attraktivt sentrum, og et mer 

fotgjenger- og sykkelvennlig sentrum for alle brukere» (Notat – Områderegulering Eidsvoll sentrum, 2017). 

Kommunen har også, i dokumentet Parkering for Eidsvoll, beskrevet prinsipper som skal legges til grunn for 

en helhetlig parkeringsstrategi, disse er som følger: 

 Bidra til et levende sentrum. 

 Virke dempende på bilbruk.  

 Redusere samlet areal som brukes til parkering i sentrum. 

 Parkering skal i størst mulig grad skje i parkeringskjeller/hus. 

 Som hovedregel for ny bebyggelse bør all parkering skje under bakkenivå. 

 Det skal etableres anlegg for langtidsparkering langs innfartsveiene. 

 Kommunen skal ha ordninger som bidrar til flere felles parkeringsanlegg ved innføring av 

frikjøpsordning. 

 I sentrumsområdene skal det legges til rette for sambruk av parkeringsplasser 
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Denne rapporten vil bidra med innspill til en helhetlig parkeringsstrategi for Eidsvoll sentrum som 

innarbeides i områdereguleringsplanen. Rapportens hensikt er å få et kunnskapsgrunnlag for hvordan den 

fremtidige parkeringssituasjonen kan løses på en mer hensiktsmessig måte enn i dag, uten at det går på 

bekostning av det reelle parkeringstilbudet. Det sistnevnte er viktig for å forhindre at handlende og 

besøkende velger andre destinasjoner i regionen på bekostning av Eidsvoll sentrum.  

1.3 Avgrensning 
Studieområde for parkeringsstrategien omfatter Eidsvoll sentrum (Sundet), fra Torget i nord til 

Skjoldnestangen i sørøst, samt området omring Eidsvoll Rådhus. I figur 1 illustreres studieområdet for 

parkeringsstrategien med blå linje. Rød linje illustrerer planavgrensningen til områdereguleringsplanen for 

Eidsvoll sentrum. 

 

 

Figur 1: Planavgrensning for områdereguleringen for Eidsvoll sentrum (rød linje) og avgrensningen av 

området for parkeringsstrategien (blå linje). 
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2 Føringer i overordnede planer 
I det følgende kapitlet gjøres det rede for hva statlige, regionale og kommunale planer legger til grunn for 

videre utviklingen av norske byer og tettsteder, samt hva de sier om parkering og hvilke 

parkeringsløsninger som bør prioriteres. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging: 

Retningslinjene legger opp til at planlegging skal bidra til å utvikle mer bærekraftige byer og tettsteder, 

legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling samt fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder som kan 

bidra til å redusere transportbehovet hos befolkningen, samt legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer.  

 

Retningslinjene sier at det bør legges til rette for innfartsparkering langs hovedlinjene for 

kollektivtransport. Innfartsparkering må her sees i sammenheng med behovet for fortetting og effektiv 

arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkter.  

 

Nasjonal transportplan 2018-2029 

Forbedring av kollektivtilbudet må ifølge planen sees i sammenheng med en målrettet arealplanlegging og 

parkeringspolitikk, samt en helhetlig satsing på sykkel og gange. Innfartsparkering som lokaliseres slik at 

den lengste delen av reisen tas med kollektivtransport trekkes frem som et virkemiddel for å gjøre 

kollektivtransporten enklere og mer tilgjengelig.  

 

Effektive gang- og sykkelruter til knutepunktene, samt tilstrekkelig parkeringskapasitet for sykkel bør 

prioriteres. Fjerning av kantsteinsparkering beskrives som et virkemiddel som kan benyttes for å legge 

forholdene mer til rette for syklister.  

 

Planen viser også til ny parkeringsforskrift som trådte i kraft 1. januar 2017. Formålet med den nye 

forskriften er å gjøre parkering mer forbrukervennlig, sikre universelt utformede plasser, gi likere 

konkurranseforhold mellom tilbydere av parkeringstjenester, samt legge til rette for offentlig kontroll av 

virksomhetene. I den nye parkeringsforskriften stilles det også krav om at det på hvert enkelt 

parkeringsområde skal tilbys lademuligheter for ladbare motorvogner på et tilstrekkelig antall plasser. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming: 

Retningslinjene har til hensikt å sikre at planlegging bidrar til utvikling av et mer universelt utformet 

samfunn og skal legges til grunn ved all planlegging etter plan- og bygningsloven. At det sikres tilstrekkelig 

tilgang til HC-parkering står sentralt i retningslinjene. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus: 

Planen gjør rede for viktige regionale utfordringer, og vurderer langsiktige utviklingsmuligheter for hele 

regionen. Eidsvoll trekkes i planen frem som et av flere prioriterte utviklingsområder. En av årsakene er 

Eidsvolls nærhet til jernbanen, der hovedbanen mellom Eidsvoll og Lillestrøm/Oslo er et viktig 

satsningsområde for regionen. 
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Etablering av innfartsparkering rundt viktige kollektivknutepunkt og holdeplasser beskrives i planen som 

viktig. I sentrumsområdene anbefales det at korttidsparkering prioriteres for å tilrettelegge for folk som 

handler, eller har korte ærend.  

 

Planen beskriver også normative føringer for parkeringsdekningen tilknyttet ulike virksomhetstyper. 

Føringene er basert på «ABC-prinsippet» som innebærer rett virksomhet på rett sted. For 

arbeidsplassintensive virksomheter bør det ifølge planen legges til rette for lav parkeringsdekning for bil og 

høy for sykkel. For arealkrevende virksomheter bør det være høy parkeringsdekning for bil, mens det for 

virksomheter med allsidig virksomhetsgrad bør legges til rette for middels parkeringsdekning for bil og høy 

parkeringsdekning for sykkel. 

2.1 Føringer fra kommunen 
Eidsvoll kommune – Kommuneplanens arealdel 2015-2026: 

Ifølge kommuneplanens arealdel skal parkering tilknyttet ny bebyggelse i utgangspunktet legges på egen 

grunn (jf. § 8). Kommunen kan samtykke at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn, eller på 

fellesareal, blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. I slike 

tilfeller er det kommunestyret som bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. I arealdelen 

legges det også opp til at det skal sikres gode og hensiktsmessige parkeringsløsninger for sykkel og bil ved 

jernbanestasjonen.  

 

Reguleringsplaner innenfor studieområdet: 

 

Figur 2: Gjeldende reguleringsstatus. Kilde: Eidsvoll kommune 

Parkeringsnorm: 

I protokoll for politisk behandling av områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum, datert 31.10.2017, står 

det følgende angående parkering: «Det ønskes flere parkeringsplasser enn foreslått. Administrasjonen bes 

jobbe videre med en parkeringsstrategi og komme tilbake til utvalget med et mer konkret forslag. Må også 

her se på sambruk, utrede videre parkeringshus som legges frem til sommer 2018. Vi ønsker samme 
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parkingsnorm som kommunedelplan for Råholt». Parkeringsnormen fra kommunedelplanen for Råholt (vist 

i tabell 1) legges til grunn for denne parkeringsstrategien, og skal gjelde for all ny bebyggelse innenfor 

områdeavgrensningen. Under følger bestemmelsen som tar for seg parkering fra kommunedelplanen for 

Råholt: 

 

§4.8 Parkering (pbl. § 11-9 nr. 5)  

Med mindre det kan dokumenteres et annet behov skal det for nye utbyggingsprosjekter avsettes 

parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til følgende norm: 

Tabell 1: Parkeringsnorm fra kommunedelplanen til Råholt 

Arealformål Grunnlag Antall 

biloppstillingsplasser 

innenfor 

sentrumsområder 

Antall 

biloppstillingsplasser 

ellers i kommunen 

Antall 

sykkelplasser 

  Minimum Maksimum Minimum Maksimum Minimum 

Ene- og 

tomannsbolig 

Pr. 

boenhet 

1 1,5 1 2 2 

Sekundærbolig 

i enebolig 

Pr. 

boenhet 

 1 0,5 1 1 

Rekke-

/kjedehus 

Pr. 

boenhet 

0,75 1,5 1 1,5 2 

Leiligheter Pr. 

boenhet 

1 1 1 1,25 1 

Omsorgsbolig Pr. 

boenhet 

0,25 1 0,25 1 1 

Forretning, 

detaljhandel 

Pr. 100 

m2 BRA 

0,5 1,5   2 

Forretning, 

plasskrevende 

Pr. 100 

m2 BRA 

  1,25 2 For min. 30% 

av ansatte 

Kjøpesenter Pr. 100 

m2 BRA 

0,5 1,5   1 

Kontor Pr. 100 

m2 BRA 

0,5 1,5 1 4 For min. 30% 

av ansatte 

Barnehage Pr. 

avdeling 

3 4 4 5 3 

Grunnskole Pr. 

ansatt 

0,4 0,65 0,5 0,75 For min. 30% 

av ansatte 

Pr. elev Kiss ’n ride-parkering for levering/ henting av 

elever. Størrelse/antall P-plasser avklares i 

reguleringsplan 

0,5 

Videregående 

skole 

Pr. 

ansatt 

0,4 0,65 0,5 0,75 For min. 30% 

av ansatte 

Pr. elev 0 0,05 0,05 0,1 0,3 sykkel 

0,15 

moped/MC 
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Parkeringsdekningen for andre formål enn det som er nevnt i tabellen løses gjennom 

reguleringsplan/byggesak. Sambruk av parkeringsplasser kan godkjennes innenfor rammen av gjeldende 

parkeringskrav. 

 

Parkering skal fortrinnsvis være på egen grunn. Kommunen kan godkjenne at biloppstillingsplasser dekkes 

gjennom parkering utenfor egen eiendom.  Kommunen kan også samtykke i at det i stedet for 

parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen 

for bygging av parkeringsanlegg. Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde i 

slike tilfeller 

 

Ved nye utbyggingsprosjekter i sentrumsområdene skal parkering fortrinnsvis skje i parkeringskjeller.  

 I boligbygg med felles parkeringsanlegg og andre felles eller offentlig parkeringsplasser skal 

minimum 10 % av parkeringsplassene tilpasses mennesker med nedsatt bevegelsesevne; minimum 

én plass skal avsettes. 

 I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50 % av alle p-plassene i hvert parkeringsanlegg 

ha fremlagt strøm for lading. Minst 10 % av totalen skal ha ladepunkt før det gis brukstillatelse. 

 I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 15 % av parkeringsplassene ha 

fremlagt strøm for lading. Minst 5 % av totalen skal ha ladepunkt før det gis brukstillatelse.  

 Minst 25 % av sykkelplassene skal ha overbygg. Ved sykkelparkeringsplass i tilknytning til offentlige 

bygg skal det være mulighet for lading av elektriske sykler. 
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3 Prinsipper om bærekraftig utvikling og grønn mobilitet 
Grønn mobilitet legger opp til at en snur på det tradisjonelle trafikkhierarkiet, der fotgjengere og syklister 

kommer øverst, så kollektivtrafikk og personbilen til slutt (se figur 3). Hensikten er å oppnå en høyere andel 

miljøvennlig transport. En høy andel bærekraftige reiser gir flere samfunnsmessige gevinster i form av 

miljøeffekter, økt helse og trivsel. Redusert bilbruk sentralt vil også kunne gi mindre barriereeffekt, færre 

ulykker og ikke minst mer attraktive gater, torg og plasser. Dette gjelder spesielt for korte turer i Sundet 

koblet opp mot ny utvikling og bruk av toget for kollektivreiser.  

Dersom et område har mange barrierer og få koblinger mellom ulike ruter kan det gi lange omveier for 

fotgjengere og syklister. For at et område skal bli fotgjengervennlig, må en prioritere raske og effektive 

gangakser for fotgjengere. God sykkelinfrastruktur i kombinasjon med sykkelparkering er grunnleggende 

for at beboere, yrkesaktive og kunder skal velge sykkelen som transportmiddel i hverdagen. 

Sykkelparkering med kort avstand til viktige målpunkter er viktig for beboere, besøkende og kunder. Det er 

et stort potensiale for å øke sykkelbruken på sikt, spesielt vår, sommer og høst sentralt i Eidsvoll. Dette bør 

hensyntas i områdereguleringen for Eidsvoll sentrum.  

Det er flere tiltak som kan påvirke fremtidige transportmiddelfordelingen i et område. Grønn mobilitet skal 

vise hvordan en samlet strategi kan bidra til å legge mer til rette for myke trafikanter innenfor 

studieområdet. Hensikten er å frigjøre areal som i dag disponeres av bilen, og med det skape et grunnlag 

for å utvikle et mer fotgjengervennlig og livlig sentrum for alle brukere.  En parkeringsstrategi er et av flere 

tiltak som kan bidra til en helhetlig transportpolitikk.   

Hva utgjør et gangvennlig nabolag?  

Daglige behov innen gangavstand (4min/300 m, maks 

8min/600m). Det viktigste er avstand til dagligvare og 

kollektivtransport samt skole, barnehage og 

idrettsanlegg.  

Hva utgjøre et sykkelvennlig nabolag?  

Godt og helhetlig sykkelnettverk, trygge sykkelfelt, 

tyverisikker og sentralt plassert sykkelparkering, 

prioritert ved trafikkoverganger/kort ventetid, prioritert 

om vinteren (snø ryddet først) og mulig med El- 

ladeplasser for sykkel.  

Hva med bilen?   

Det må tilrettelegges for personbilen også, men gjøre 

det mindre attraktiv å benytte den i det daglige for de 

som bor sentralt og de korte turene. Det kan gjøres ved 

å tilrettelegge for et godt gang- og sykkelveinett til 

viktige målpunkter, lengre kjøreveier, færre 

parkeringsplasser, bildelingsordninger, ladeplasser for el bil ol.  

 

Ved en fortetting i Sundet bør overordnede føringer ligge til grunn slik at transportveksten ved en betydelig 

fortetting sentralt bidrar til å dempe trafikkveksten lokalt/regionalt på sikt.  

Figur 3: Mobilitetspyramide. Kilde: FutureBuilt 
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4 Dagens situasjon 
I det følgende vil det gjøres rede for dagens situasjon hva gjelder befolkning, arealbruk, parkering mv. i 

Eidsvoll sentrum. Kapitlet er en sammenstilling av underliggende dokumenter og utredninger, og tar blant 

annet utgangspunkt i dokumentet Analyser og anbefalinger til plangrep Råholt/Sundet utarbeidet av Pir II 

fra 2017, og dokumentet Notat – Områderegulering Eidsvoll sentrum fra 2017 utarbeidet av kommunen.  

4.1 Befolkning 
Eidsvoll er den nest største kommunen på Øvre Romerike med hensyn til befolkning. Ifølge statistisk 

sentralbyrå bor det pr. 01.01.2017 24 415 personer i kommunen. Fra SSBs tettstedsdefinisjon er det i 

tettstedet Sundet (Eidsvoll sentrum) bosatt om lag 4 800 personer. Befolkningen er for det meste bosatt 

utenfor studieområdet for denne parkeringsstrategien, da tettstedsdefinisjonen beskriver et større 

geografisk område. 

 

Det er registrert 11 723 sysselsatte i kommunen som helhet, der 41 % arbeider i egen kommune, 20 % i 

Ullensaker kommune og 18 % i Oslo kommune.    

4.2 Arealbruk og sentrumsforhold 

  

Figur 4: Oversiktskart over næring- og boligbebyggelse i Sundet. Kilde: FKB.  

Sundet består for det meste av handel, service og næringsfunksjoner med innslag av boliger i næringsbygg, 

samt boligområder i randsonen. Offentlige virksomheter som eksempelvis kommunens administrasjon og 

NAV har begge lokaler innenfor studieområdet. Det er lokalisert to matbutikker (Rema og Kiwi), ulike 

nærings- og bevertningssteder samt et bibliotek innenfor studieområdet. Det befinner seg også noen rene 

boligkomplekser i sentrum, disse er merket brunt i figur 4. Resterende boligbebyggelse i tilknytning Sundet 

er lokalisert utenfor sentrumskjernen, og består for det meste av en- og tomannsboliger samt rekkehus.  
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4.2.1 Viktige kvaliteter ved Eidsvoll sentrum 

Det er en rekke viktige kvaliteter som bør tas hensyn til i den videre utviklingen av Eidsvoll sentrum. Pir II 

har utarbeidet en kulturmiljøanalyse som kartlegger viktige miljøer tilknyttet Eidsvoll sentrum.  I analysen 

anbefales det at den videre utviklingen av sentrum blant annet bør ta hensyn til: 

 Store deler av miljøet nord for Sundgata 

 Kvartalsstrukturen i sentrum 

 Rådhuset 

 Sundtoppen og muren v/Sundtoppen 

 Bankbygget 

 Torget på vestsiden av Vormaveg (Bankplassen) 

 Skjoldnestangen på Østsiden av Nesvegen (som blant annet benyttes til konserter mm.) 

 Park/rekreasjonsområdet mellom Rema og Nesvegen (Tømmerfløteren) 

 Tilknytningen til elven (Vorma) 

 

Disse kvalitetene er alle med på å danne det konkurransefortrinn Eidsvoll sentrum har ovenfor andre 

tettsteder og sentrumsområder i regionen, og er viktige elementer å bygge opp under og styrke for å 

tiltrekke seg mennesker i fremtiden for handel, kulturliv, rekreasjon og bosatte sentralt.   

4.3 Bebyggelsesstruktur og veinett 
Bebyggelsen i sentrum bærer preg av kvartalsstruktur, der Vormavegen, Rådhusgata og Sundgata 

omkranser kvartalene, mens Wergelands gate, Eidsiva gate og Wålergata danner rutenettet i 

kvartalsstrukturen. De tette kvartalene og gatestrukturen er karaktergivende og legger et viktig premiss for 

den videre utviklingen av sentrum. Under følger en illustrasjon over bebyggelsesstrukturen og veinettet i 

sentrum som er basert på Pir II sin tettstedsanalyse av Sundet.  

 

Figur 5: Bebyggelses- og gatestrukturen i sentrum. Kilde: Pir II 
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4.3.1 Veier 

Nesvegen (Fv. 181) fungerer som innfartsåre til sentrum fra E6 i vest, og går forbi jernbanestasjonen og 

videre over Vorma før den krysser Rådhusgata og fortsetter østover mot Styrigrenda. Alle veiene og gatene 

i sentrumsområdet er i dag kjøreveier. Unntaket er Sundbrua (forlengelsen av Sundgata) som er forbeholdt 

fotgjengere og syklister. I figur 6 vises årsdøgntrafikken (ÅDT) for veier i/og rundt Eidsvoll sentrum, samt 

hvilke gater/veier som i dag er enveiskjørte og toveiskjørte. De enveiskjørte gatene har langsgående 

parkering på begge sider.  

 

Figur 6: Årsdøgntrafikk (ÅDT) og en/toveiskjørte gater/veier i tilknytning Eidsvoll sentrum. Kilde: 

Statens vegvesen/NVDB og Eidsvoll kommunen. 

Fra Nasjonal vegdatabank sine trafikktall kommer det frem at ÅDT på Nesvegen er 8 510 sør for Rådhusgata 

og 5 990 nord for Rådhusgata. I trafikktellingene utført i regi av kommunen ble det i Sundgata målt en ÅDT 

på 1 678, mens det i Rådhusgata ble målt en ÅDT på 2 200. Trafikktellingene fra kommunen målte også 

gjennomsnittshastigheten for kjøretøyene, der det i Sundgata var en snitthastighet på 40,2 km/t, mens det i 

Rådhusgata ble målt en snitthastighet på 39 km/t. Fartsgrensen i Sundgata og Rådhusgata er 50 km/t. 

4.3.2 Fortau, gang- og sykkelveier  

Gatene i sentrum er primært tilrettelagt for bilen, med innslag av fortau for fotgjengere i tilknytning 

kvartalsstrukturen i sentrum og nordover langs Sundgata. Langs østsiden av Vorma er det en delvis etablert 

promenade/gang/sykkelvei. Det er tilrettelagt for gående/rekreasjon i parken rett nord for Nesvegen, 

samtidig som det går en gang-/sykkelvei over Sundbrua. Generelt er forholdene for gående lite 

opparbeidet, da det meste av gate og veiene i sentrum er forbeholdt bilen. Under følger en skisse over 

etablerte, planlagte og regulerte fortau/gang-/sykkelveier.  
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Figur 7: Eksisterende, regulerte og planlagte gang-/sykkelveger, fortau og strandpromenade. Kilde: 

Eidsvoll kommune 

4.4 Parkering 
Overflateparkering står i dag for et betydelig arealbeslag i sentrumsområdene. Fra kommunen sitt notat, 

Områderegulering Eidsvoll sentrum, kommer det frem at det i gjeldene reguleringsplan er avsatt ca. 450 

parkeringsplasser på offentlig eiendom. Anslaget er basert på en grov opptelling fra flyfoto og gjeldende 

reguleringsplaner. I tillegg til dette er det en rekke private arealer som benyttes som overflateparkering i 

sentrum. Videre følger utsnitt av flyfoto for ulike deler av studieområdet som illustrerer dagens 

parkeringsforhold, og hvordan overflateparkering i sentrum står for et betydelig arealbeslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Flyfoto av Rema og Kiwi, Skjoldnestangen, samt Rådhuset og biblioteket. Kilde: Google 
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Figur 9: Flyfoto av Torget/Rubis og kvartalsstrukturen med bankplassen. Kilde: Google 

Det er særlig områdene rundt Rådhuset/biblioteket, områdene sør for de to matbutikkene, 

Skjoldnestangen, Torget/Rubis i nord og på bankplassen sør for Sundbrua at overflateparkeringen gjør seg 

mest gjeldene. Innenfor kvartalsstrukturen er det primært parkering i form av kantsteinsparkering, samt 

innslag av 45 og 90 graders parkering. I tillegg til høy grad av overflateparkering innenfor studieområdet er 

det etablert et betydelig antall overflateparkeringer i form av pendleparkering på vestsiden av Vorma ved 

jernbanestasjonen. Figur 10 viser et grovt anslag av antall parkeringsplasser lokalisert i de ulike områdene 

av sentrum.   

 

Figur 10: Antall parkeringsplasser for ulike områder i Eidsvoll sentrum. Antallet er basert på en grov 

opptelling fra flyfoto. 
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4.4.1 Dagens bruk og etterspørsel 

Parkeringsbelegget er høyest for de mest sentrale parkeringsplassene, dette gjelder gateparkeringen i 

kvartalsstrukturen, samt gateparkeringen ved Kiwi og Rema. Overflateparkeringen ved Rådhuset har også 

et høyt parkeringsbelegg, men er generelt noe lavere enn de mest sentrale områdene. Plassene ved 

Skjoldnestangen og Rubis/Torget er i dag lite brukt, der eksempelvis Skjoldnestangen står tom store deler 

av døgnet.  

4.4.2 Regulering og håndhevelse 

Det er etablert skilt som angir maksimal parkeringstid på to timer fra 

kl. 8 om morgenen til kl. 18 på ettermiddagen for gateparkeringen i 

kvartalsstrukturen. Noen parkeringsplasser ved Kiwi er forbeholdt 

beboere, i tillegg er det etablert skilt som angir besøksparkering på 

deler av parkeringsplassene ved Rådhuset. Det er også tilrettelagt for 

HC-parkering i flere av gatene innenfor kvartalsstrukturen, samt andre 

steder i sentrumsområdet.  

 

Det er opplyst fra Eidsvoll kommune at det per i dag ikke er 

håndhevelse av parkeringsreguleringen som skiltene angir, noe som i 

praksis innebærer at parkeringsplassene er uregulerte.     

4.4.3 Sykkelparkering 

Det foreligger ingen helhetlig plan/strategi for sykkelparkering i 

sentrum i dag. Under befaring i Eidsvoll sentrum ble det totalt 

observert 11 sykkelparkeringsplasser. Seks av disse var lokalisert nord 

for biblioteket ved den nye boligblokken, mens de resterende 

var lokalisert i kvartalet mellom Wålergata og Sundgata i form 

av et frittstående (privat) sykkelstativ. Bildene i figur 12 viser 

plassering av sykkelparkeringsplassene.    

 

  

Figur 12: Sykkelparkering ved den nye boligblokken ved biblioteket (til venstre) og sykkelstativet i 

Wålergata. 

4.4.4 Grunneierforhold 

Kommunen står som eier av en rekke tomter som i dag utgjør arealer som benyttes til overflateparkering. 

Parkeringsplassene ved Rådhuset og Skjoldnestangen, parkeringsplassene nord for kvartalsstrukturen (ved 

Rubis/Torget), samt deler av parkeringsområdet ved Kiwi og Rema er alle eid av kommunen. Innenfor 

Figur 11: Skilt som angir tidsbegrensninger for 
parkering i kvartalsstrukturen. 
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kvartalsstrukturen er det kun gatene/veiene samt Bankplassen (Torget) som er kommunalt eid. At 

kommunen står som eier av en såpass stor andel av arealene som i dag benyttes til parkering, gir et stort 

mulighetsrom til å styre og regulere plassene. Hvilke tomter som er i privat, kommunalt eller statlig 

eierskap er illustrert i figur 13.  

 

Figur 13: Grunneierforhold. Kilde: Pir II 

4.5 Kollektivtransport 

  

Figur 14: Lokalisering av bussholdeplasser og jernbanestasjonen. Kilde: Ruter og Pir II 

Det er lokalisert tre bussholdeplasser innenfor kvartalsstrukturen i sentrum, én holdeplass langs Nesvegen 

rett sør for Rådhusgata og én langs Sundgata mot nord. Jernbanestasjonen ligger mellom 500 og 600 meter 

i luftlinje fra sentrum. I gangavstand er det ca. 900 meter fra jernbanestasjonen til sentrumsområdet. 

Avgangsfrekvensen ved bussholdeplassen langs Nesvegen (Sundbrua) er relativt høy. I begge retninger, til 

og fra Sundet, er det bussavganger fire ganger i timen gjennom dagen, men med noe lavere 
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avgangsfrekvens på kveldstid. Fra Jernbanestasjonen er avgangsfrekvensen også høy, med ca. 3 avganger i 

timen for tog inn mot Oslo. Toget bruker ca. 35 minutter fra Eidsvoll stasjon til Oslo S (Ruter.no).  

4.6 Grunnforhold og flom/overvann 
Store deler av Eidsvoll sentrum befinner seg innenfor områder med høy aktsomhet for flomfare. I figur 15 

illustreres områdene i sentrum som befinner seg innenfor aktsomhetssonene for 200 årsflom. 

  

Figur 15: Flomkart, 200 årsflom. Kilde: Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 

Studieområdet består for det meste av løsmasser i form av tykk marin avsetning, noen områder med 

fyllmasse, samt områder med tykk morene. Det er ikke registrert forekomst av kvikkleire innenfor 

studieområdet. Figur 16 viser utsnitt av NGU sitt løsmassekart for Eidsvoll sentrum.  

 

Figur 16: Løsmassekart. Kilde: Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
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4.7 Teknisk infrastruktur 
Det er anlagt VA-ledninger sentralt, som mulig må flyttes ved en transformasjon/ fortetting i 

sentrum. Langs Nesvegen går det en overvannsledning som sør for Rådhusgata har en dimensjon på 

1000 mm. Videre er det etablert ett pumpehus på vestsiden av Nesvegen. Sør i områdeavgrensingen, 

mot Vorma, er det etablert en fontene. Under følger utsnitt av teknisk infrastruktur for en del av 

sentrumsområdet i Eidsvoll.   

 

Figur 17: Teknisk infrastruktur (VA-kart). Kilde: Eidsvoll kommune 
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5 Videre utvikling og fremtidig behov  

5.1 Befolkningsvekst og boligbehov – Eidsvoll kommune 
Eidsvoll kommune har med en årlig vekst på ca. 2,5 % opplevd en sterk befolkningsvekst de seneste årene. 

Veksten er forventet å fortsette i årene som kommer, der det ifølge befolkningsprognosen fra Akershus 

fylkeskommune (AFK) er forventet at det bor ca. 31 600 personer i kommunen i 2030, en økning på ca. 29 % 

(7200 personer) fra 2017.  

Med utgangspunkt i befolkningsprognosen er det estimert et boligbehov på ca. 260 boliger pr. år for hele 

kommunen frem mot 2030. 

Gitt at den forventede befolkningsveksten for hele kommunen på 2,5 % også gjelder for Sundet (tettstedet 

Eidsvoll sentrum), kan man forvente en årlig tilvekst på om lag 120 innbyggere innenfor tettstedet. 

5.2 Boligpotensialet i Eidsvoll sentrum 
Eidsvoll kommune har i rapporten Langsiktig grønn grense 

utredet boligpotensialet for Eidsvoll sentrum. Totalt er det 

et potensial på 1300 boliger innenfor sentrumsområdet, 

der 300 boliger er tenkt lokalisert ved Rubis/Torget (MB 

31), mens de resterende 1000 boligene er tenkt lokalisert i 

området ved kvartalsstrukturen (MB 30), se figur 18. 

Boligene vil ifølge kommunen i hovedsak komme som 

leiligheter i form av blokkbebyggelse. 

5.3 Parkeringsbehov 
Ved utvikling av MB 30 og 31 vil det stilles krav om et 

betydelig antall parkeringsplasser i sentrum.  

Parkeringsbehov ved økt antall boliger: 

Kommunen har uttalt et ønske om at det i områdereguleringen av Eidsvoll sentrum skal foreslås å redusere 

minimumsnormen for parkering knyttet til leiligheter (se tabell 1) i de mest sentrale områdene, nærmere 

bestemt området i og rundt kvartalsstrukturen (MB 30, figur 18). Det foreslås å redusere minimumsnormen 

fra 1 p-plass pr leilighet til 0,75 p-plass pr leilighet i dette området.  

Tabell 2 viser parkeringsbehovet tilknyttet fremtidig boligutbygging gitt at det estimerte boligpotensialet 

realiseres. I tabellen inkluderes parkeringsbehovet om minimumsnormen for leiligheter i de mest sentrale 

områdene reduseres til 0,75 pr leilighet. 

Tabell 2: Parkeringsbehov tilknyttet leiligheter i sentrumsområdet om boligpotensialet realiseres. Kursiv tekst 
indikerer alternativ minimumsnorm sentralt (området tilknyttet kvartalsstrukturen). 

 Rubis/Torget (MB 31) Kvartalsstrukturen (MB 30) 

Antall boliger 300 1 000 

P-norm 1 pr leilighet 1 pr leilighet / 0,75 pr leilighet sentralt 

Parkeringsbehov  300 1 000 / 750 

Totalt: 1 300 / 1 050 

 

Figur 18: Boligpotensialet i sentrumsområdet. 
Kilde: Eidsvoll kommune 
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Parkeringsbehov ved næring i 1 etasje: 

Kommunen har et ønske/satt som mål at all bebyggelse innenfor sentrumsområdet/kvadraturen skal ha 

næringsformål/næringsaktivitet i 1. etasje. Med utgangspunkt i dette, samt parkeringsnormen for 

detaljhandel (se tabell 1), er det gjort et grovt estimat på det fremtidige parkeringsbehovet for 

næringsrelatert parkering innenfor sentrumsområdet. 

Estimatet baseres på potensielt næringsareal innenfor sentrumsområdet, der området MB 30 (se figur 18) 

er brukt som utgangspunkt, men hvor veier/gater, samt andre arealer som lite sannsynlig blir bebygd er tatt 

vekk. Det gjenværende arealet er på ca. 29 000 m2, og representerer mulig næringsarealer i 1. etasje 

innenfor sentrumsområdet (anslaget er trolig noe høyt). 

Tabell 3 viser parkeringsbehovet ved henholdsvis minimums- og maksimumsnormen for detaljhandel, gitt 

at det potensielle næringsarealer på 29 000 m2 realiseres innenfor sentrumsområdet. 

Tabell 3: Estimat på parkeringsbehov tilknyttet næringsutvikling i sentrumsområdet 

 Minimumsnorm (0,5 pr. 100 m2 

BRA) 

Maksimumsnorm (1,5 pr. 100 m2 

BRA) 

Mulig næringsareal 1. etasje 29 000 m2 29 000 m2 

Antall p-plasser: 145 435 

 

Det estimerte parkeringsbehovet for fremtidig bolig- og næringsutvikling er grove estimater, og angir 

hvordan parkeringsbehovet i sentrumsområdet kan bli. Likevel gir det en indikasjon på problematikken 

rundt fremtidige parkeringsløsninger i sentrum, der parkering, ifølge kommunen, i utgangspunktet skal 

løses på egen grunn. Under følger en oppsummerende tabell som viser mulig parkeringsbehov for de ulike 

parkeringsnormalternativene for bolig- og næringsutviklingen sett i sammenheng.   

Tabell 4: Sammensetting av mulig parkeringsbehov i Eidsvoll sentrum for de forskjellige kombinasjoner av 
parkeringsnormer for bolig- og næringsutvikling. 

Kombinasjoner av p-normene 

 

 #1 #2 #3 #4 

P-normer: 

Min.norm Næring Min.norm næring Maks.norm næring Maks.norm næring 

0,75 pr bolig sentralt 

og 1 pr bolig ellers 
1 pr bolig 

0,75 pr bolig sentralt 

og 1 pr bolig ellers 
1 pr bolig 

 

Parkeringsbehov: 

 

1 195 1 445 1 485 1 735 

 

Det er relativt store variasjoner i det fremtidige parkeringsbehovet avhengig av hvilke parkeringsnormer 

som legges til grunn, med en variasjon fra 1195 til 1735 p-plasser. Tabellen viser at valgt parkeringsnorm 

kan ha stor betydning for hvordan den fremtidige parkeringssituasjonen i Eidsvoll sentrum skal og/eller bør 

løses.  

5.3.1 Parkeringsnorm 

Det er i de mest sentrale områdene av Eidsvoll sentrum det er foreslått tettest utbygging av boliger, 

samtidig er det i disse områdene flomproblematikken er størst (se vedlegg 1). En parkeringsnorm på 1 p-
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plass pr. bolig og etablering av parkeringskjeller kan være problematisk på grunn av flomproblematikken i 

sentrumsområdet, og dermed begrense mulighetene for å etablere tilstrekkelig parkering på egen grunn i 

parkeringskjeller.  

At minimumsnormen for leiligheter i de mest sentrale områdene (i og rundt kvartalsstrukturen) reduseres 

fra 1 plass pr leilighet til 0,75 plass pr leilighet – anbefales. Dette fordi det legges opp til en del mindre 

leiligheter, hvor en antar at ikke alle har bil, samtidig som det kan gi utbyggere mer fleksibilitet rundt hvert 

enkelt byggeprosjekt. Det vil også kunne redusere det fremtidige parkeringsbehovet (i henhold til tabell 4) 

og redusere størrelsen på parkeringskjellere i flomsonen, samt virke dempende på bilbruk  

For områdene utenfor de mest sentrale delene av sentrum, anbefales det en parkeringsnorm på 1 p-plass 

per bolig – i henhold til parkeringsnormen fra kommunedelplan for Råholt (tabell 1).  

5.4 Omdisponering av eksisterende parkeringsareal 
Kommunen ønsker, som del av områdereguleringsplanen, og foreslå at det etableres gågater i Wålervegen, 

Wergelands gate og Eidsiva gate. Gitt at dette gjennomføres vil en rekke langsgående parkeringsplassen 

innenfor sentrumskvatralene forsvinne. Basert på opptellingen fra flyfoto vil dette gjelde ca. 65 

parkeringsplasser. 

Kommunen har også fremmet forslag/et ønske om å omregulere tomten foran Rådhuset til offentligformål. 

Her er det i dag 70 parkeringsplasser, der det ifølge kommunen vil knyttes rekkefølgekrav om at disse må 

erstattes dersom området utnyttes til annet enn parkering. Det samme gjelder for parkeringsplassene ved 

Rubis/Torget, der kommunen omregulerer til boligformål og samtidig stiller rekkefølgekrav om at 

parkeringsplassene må erstattes.   

I tillegg vil parkeringsplasser som er etablert på tomter som skal bebygges i kvartalsstrukturen/Sundet bli 

fjernet. Disse kan i hovedsak bli løst i egne parkeringskjellere/på egen grunn.  

I dag er det ca. 650 parkeringsplasser på terreng innenfor områdeavgrensningen. En del av disse vil 

forsvinne ved videre utvikling i sentrum, og kan bli erstattet i parkeringskjellere. Med et fremtidig 

parkeringsbehov som vist i tabell 4, ser man at det er behov for nye løsninger for å håndtere parkeringen i 

Eidsvoll sentrum i en vekst- og utviklingssituasjon.  
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6 Virkemidler 
Dette kapitlet vil gjøre rede for de muligheter kommunen har for å regulere og styre parkeringstilbudet i 

Eidsvoll sentrum. Kapitlet er basert på litteratursøk, der TØI sin rapport Grunnlag for parkeringspolitikk for 

Akershus og Parkeringsanalyse Vestby sentrum (utarbeidet av Asplan Viak) er noe av materialet som er lagt 

til grunn.  

 

Redegjørelsen er todelt, og tar utgangspunkt i virkemidler hjemlet i Plan- og bygningsloven og virkemidler 

hjemlet i Vegtrafikkloven (med tilhørende forskrifter). Plan- og bygningsloven er mest relevant for fysisk 

planlegging gjennom etablering av nye parkeringsplasser og parkeringsanlegg. Vegtrafikkloven er relevant 

for regulering og styring av allerede eksisterende parkeringsplasser. 

6.1 Plan- og bygningsloven 

6.1.1 Normer – kommuneplanens arealdel 

Kommunen har gjennom kommuneplanens arealdel mulighet til å etablere parkeringsnormer for bil- og 

sykkelparkering tilknyttet ulike arealformål. Parkeringsnormene er vanligvis gitt som bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel (jf. PBL §11-9.5). Normene tar som regel utgangspunkt i antall arbeidsplasser, 

antall boliger, bygningsmasse eller type boliger relatert til hvert enkelt tiltak. Normene kan også utformes 

på ulike måter, som blant annet minimums- eller maksimumsnormer, faste normer eller som en 

kombinasjon av de to førstnevnte. 

 

Minimumsnorm: 

Minimumsnorm betyr at kommunen krever et visst antall parkeringsplasser tilknyttet ny bebyggelse. 

Hensikten kan være å sikre et tilstrekkelig parkeringstilbud i nærområdet, og dermed bidra til at 

parkeringen ikke belaster omkringliggende gater. At kommunen til stadighet må vurdere om normen er 

tilpasset parkeringsbehovet i kommunen, er ifølge Hanssen og Christiansen (2016) en typisk utfordring ved 

bruk av minimumsnormen.  

 

Maksimumsnorm: 

Maksimumnorm betyr at det settes en øvre grense for hvor mange parkeringsplasser det tillates for ny 

bebyggelse. Den øvre grensen kan gjelde for hele eller for deler av kommunen. Bruk av maksimumsnormen 

er særlig effektiv i de kommunene der det er tenkt en restriktiv parkeringspolitikk med mål om å redusere 

bilbruken.  

 

Kombinasjon av min- og maksnorm: 

Bruk av kombinasjonen minimums- og maksimumsnormen innebærer at kommunen både kan sikre 

tilstrekkelig etablering av parkeringsplasser og at det ikke etableres flere parkeringsplasser enn det som er 

ønskelig. I praksis betyr dette at utbygger minimum må anlegge det antall parkeringsplasser som 

minimumsnormen legger til grunn, samtidig som antall parkeringsplasser ikke kan overskride den vedtatte 

maksimumsnormen.      

 

Fastnorm: 

Fastnorm betyr at det er et gitt antall parkeringsplasser som må etableres ved tiltak eller oppføring av ny 

bebyggelse. Benyttelse av fastnormen kan føre til enklere saksbehandling, da det ikke gir rom for 

skjønnsmessig vurdering i byggesaker.  
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Bruk av enten fastnorm eller minimumsnorm er en avgjørende forutsetning for at kommunene kan benytte 

en frikjøpsordning. Hva frikjøpsordninger innebærer vil bli beskrevet under punkt 6.1.4 Frikjøp.  

6.1.2 Reguleringsplaner 

Etter plan- og bygningsloven er det to typer reguleringsplaner – områderegulering og detaljregulering. 

Områderegulering er i hovedsak forbeholdt kommunen, mens detaljregulering i hovedsak fremmes av 

private.  

 

Etter plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 7 kan det i reguleringsplaner gis bestemmelser til arealformål og 

hensynssoner om parkeringsdekning, herunder øvre og nedre grense. I reguleringsplaner kan det også 

innarbeides bestemmelser for sykkelparkering knyttet til transportsystemet og til offentlige eller private 

bygninger. 

 

Parkeringsstrategien for Eidsvoll sentrum skal sørge for at det sikres hensiktsmessige 

parkeringsbestemmelser for bil- og sykkelparkering i reguleringsplaner som fremmes innenfor 

sentrumsområdet.  

6.1.3 Utbyggingsavtaler  

Utbyggingsavtaler kan omhandle et vidt spekter av avtaletyper som inngås mellom kommunen og utbygger 

eller grunneier. Avtalene kan regulere flere forhold, og fremkommer ved utbygging av et område som 

gjelder gjennomføring av kommunens arealplan (jfr. PBL § 17-1). For at kommunen skal kunne forhandle 

frem utbyggingsavtaler må kommunestyret ha fattet et forutsigbarhetsvedtak der det angis i hvilke tilfeller 

utbyggingsavtaler er en forutsetting for utbygging (jfr. PBL § 17-2). 

 

Kommunen har som planmyndighet mulighet til å sette bestemmelser i kommuneplanens arealdel eller 

reguleringsplan om krav til parkering og offentlige parkeringsplasser. Regulering til offentlig 

parkeringsplasser forutsetter imidlertid at det er kommunen eller annen offentlig myndighet som bekoster 

utbyggingen. Når private, gjennom utbyggingsavtaler, påtar seg denne kostnaden, må kommunen sørge for 

forholdsmessighet gjennom motytelser. Motytelsene kan komme i form av at kommunen bekoster 

etablering av annen teknisk infrastruktur eller grønnstruktur (Hanssen og Christiansen, 2016).  

 

Kommunen har ingen mulighet til å benytte endringer i planløsningen som en forhandlingsressurs for å få 

utbygger til å finansiere offentlige parkeringsplasser. Utbygger kan derimot, gjennom utbyggingsavtalen, 

forskuttere de offentlige parkeringsplassene. Kommunen vil da overta parkeringsanlegget til et nærmere 

avtalt tidspunkt etter ferdigstillelse (Carlsen, 2016).      

6.1.4 Frikjøp 

Frikjøp er en ordning der kommunen og utbygger inngår en avtale som fritar utbygger fra å etablere 

parkeringsplasser i samsvar med de normer som er vedtatt av kommunen. Til gjengjeld påtar kommunen 

seg ansvaret med å etablere et hensiktsmessig parkeringstilbud. Ordningen går ut på at utbygger betaler et 

gitt beløp for hver parkeringsplass som frikjøpes, og med det slipper å etablere de plassene som er frikjøpt 

på egen tomt. Ordningen er frivillig, og kommunen har ikke mulighet til å pålegge utbygger inngåelse av en 

frikjøpsavtale. 
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Ved inngåelse av frikjøpsavtaler forpliktes kommunen til at innbetalt beløp kun benyttes til opparbeidelse 

av parkeringsanlegg (jf. PBL §11-9.5, §28-7). Dette betyr derimot ikke at kommunen er forpliktet til å 

opparbeide det antall parkeringsplasser som samsvarer med det utbygger har frikjøpt. Kommunen er heller 

ikke forpliktet til å etablere parkeringsanlegget innenfor en bestemt avstand fra den tomten som er frikjøpt 

eller innenfor et gitt tidsrom.  

 

Utbyggere som benytter seg av frikjøpsavtalen vil ikke få spesifikke eierrettigheter eller bruksfordeler til 

parkeringsanlegget som frikjøpsordningen finansierer. Anlegget vil være ment for offentligheten, med den 

hensikt å sikre et godt og hensiktsmessig parkeringstilbud til befolkningen i området. 

 

Om kommunen skal kunne tilby utbyggere frikjøp av parkeringsplasser, må det være vedtatt en 

parkeringsnorm enten i form av fastnorm eller minimumsnorm. Dersom det ikke foreligger slike normer, 

stilles det heller ingen krav til utbygger om etablering av parkeringsplasser, da det ikke er noen nedre 

grense utbygger kan kjøpe seg fri fra. Det er altså en forutsetning for frikjøpsordningen at det er vedtatt en 

parkeringsnorm som stiller krav til etablering av parkeringsplasser ved nye tiltak.  

 

Fastsettelse av frikjøpsbeløpets størrelse er viktig for å gjøre ordningen attraktiv, både for utbygger og for 

kommunen. For utbygger er det viktig at frikjøpsbeløpet settes lavere enn hva det faktisk koster å anlegge 

en parkeringsplass, slik at utbygger vil oppfatte det som lønnsomt å inngå en frikjøpsavtale. For kommunen 

er det viktig at frikjøpsbeløpet er av en slik størrelse at det faktisk kan finansiere et nytt parkeringsanlegg, 

og at det ikke medfører driftsunderskudd etter at anlegget er etablert. Fastsettelse av frikjøpsbeløpet må 

derfor ses fra to sider, og ta hensyn til både utbygger og kommunens økonomi.  

 

Ved aktiv og riktig bruk av frikjøpsordningen kan kommunen oppnå en rekke positive effekter. At det 

hindres overetablering av parkeringsplasser, eller at parkeringsplassene benyttes på en mer fleksibel og 

effektiv måte er noen av effektene som kan oppstå. Årsaken er at kommunen får mulighet til å styre en 

større andel av parkeringstilbudet gjennom finansiering av et felles parkeringsanlegg, og med det etablere 

et mer hensiktsmessig parkeringstilbud enn det som opprinnelig foreligger.  

6.2 Vegtrafikkloven 
Med hjemmel i vegtrafikkloven, med tilhørende forskrifter, har kommunen myndighet til å regulere 

allerede eksisterende parkeringsplasser på offentlig vei og gategrunn. I det videre vil det bli gitt en kort 

gjennomgang av ulike virkemidler som i TØI sin rapport, Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus, blir 

beskrevet som virkemidler som kan benyttes for å regulere eksisterende parkeringsplasser. 

 

Avgiftsparkering: 

På offentlig eller kommunal grunn er det kommunen som bestemmer om det skal innføres avgiftsparkering. 

Formålet med etablering av avgiftsparkeringer er blant annet å legge til rette for mer sirkulasjon i bruk av 

parkeringsplassene. Det kan også benyttes som et virkemiddel for å redusere bilbruken i befolkningen, for å 

bedre lokalmiljøet og redusere arealbeslaget tilknyttet parkering. I områder der etterspørselen etter 

parkeringsplasser er høyere enn tilbudet, kan avgiftsparkering ha større effekt på sirkulasjonen av 

parkeringsplassene sammenlignet med områder der etterspørselen er lavere enn tilbudet.  

 

Tidsbegrenset parkering: 

Tidsbegrenset parkering er også et virkemiddel som kan benyttes for å legge til rette for mer sirkulasjon av 

parkeringsplasser. Virkemiddelet kan føre til mer effektiv utnyttelse av plassene ved at et område blir mer 
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tilgjengelig for personer som skal utføre raske ærender. Tidsbegrenset parkering kan også benyttes i 

kombinasjon med avgiftsparkering. Kommunen kan eksempelvis etablere et tidsrom der en kan parkere 

gratis, for deretter å avgiftsbelegge etter en gitt periode. 

  

Relokalisering og reduksjon i antall parkeringsplasser: 

Relokalisering eller reduksjon i antall parkeringsplasser kan benyttes for å fremme alternativ bruk av 

arealet. Etablering av gågater, sykkelveier, kollektivtrasé eller å legge til rette for utbygging er eksempler på 

alternativ arealbruk. Reduksjon i parkeringstilbudet er et mye brukt virkemiddel for å få folk til å velge 

alternative reiseformer.   

 

Beboerparkering: 

Beboerparkering innebærer at parkeringsplasser i et gitt område er forbeholdt de som bor der. Tiltaket 

benyttes blant annet for å sikre parkering for bosatte i et område, hindre fremmedparkering, redusere 

bilbruk eller for å bedre bomiljøet. De som bor i et område der det etableres beboerparkering må søke 

kommunen om parkeringstillatelse. Beboerne kan også bli pålagt å betale et gitt årlig beløp for å få 

parkeringstillatelsen fra kommunen. Beboerparkering kan sikres ved oppmerking eller skilting i de aktuelle 

områdene. Plassene kan også avgiftsbelegges for andre enn de som bor i området.  

 

Reservere parkeringsplasser til spesielle formål: 

Etablerte parkeringsplasser kan gjennom skilting og/eller oppmerking reserveres til bestemte formål. 

Parkeringsplassene kan eksempelvis reserveres til personer som er forflytningshemmede (HC-parkering), 

eller til el- og hybridbiler. Virkemidlet kan benyttes for å sikre god tilgjengelighet til prioriterte 

brukergrupper, og kan, ved reservasjon til el-/hybridbiler, stimulere til bruk av mer miljøvennlige 

transportformer.     

 

Avgiftsfritak for nullutslippsbiler: 

Virkemidlet benyttes for å stimulere til økt bruk av klima- og miljøvennlige transportformer. Dette kan føre 

til bedre lokalmiljø og begrense globale utslipp.  

 

Figur 19 gir en oppsummering av de virkemidlene kommunen har til rådighet for å styre og regulere 

parkeringstilbudet. Figuren viser at parkeringspolitikk er komplisert, og at det kan være flere 

fremgangsmåter som kan tas i bruks for å bruke parkering som et middel for å påvirke utvikling i byer og 

tettsteder.  
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Figur 19: Oversikt over parkeringstiltak og anvendelse av tiltakene. Kilde: TØI, 2016. 

 

6.3 Sambruk 

Sambruk innebærer at parkeringsplasser kan benyttes til ulike formål eller utfylle flere funksjoner over 

døgnet eller uken. Dette betyr at parkeringsplasser som på dagtid benyttes i forbindelse med 

handel/service-virksomhet, kan på kveldstid benyttes til et annet parkeringsformål, eksempelvis 

beboerparkering. Parkeringsplasser kan ved sambruk også utfylle flere formål samtidig, og med det føre til 

at den enkelte virksomhet eller eiendom ikke lenger har behov for parkeringsløsninger på egen tomt.   

 

Gjennom etablering av et offentlig parkeringsanlegg kan kommunen aktivt fremme sambruk av 

parkeringsplasser. Parkeringsanlegget kan utfylle parkeringsbehovet for flere virksomheter eller 

parkeringsformål samtidig. Finansieringen kan blant annet komme gjennom bruk av frikjøpsordningen, der 

utbygger kjøper seg fri fra å etablere minimums- eller fastnormen for parkering på egen tomt, mot at 

kommunen ivaretar parkeringstilbudet gjennom etablering av et offentlig anlegg. Større parkeringsanlegg 

har ved sambruk mulighet til å dekke et større parkeringsbehov og flere parkeringsformål med færre 

plasser enn det en rekke mindre parkeringsanlegg har mulighet til.  

 

Sambruk kan i sin helhet føre til noe mindre behov for parkering, hindre overetablering av 

parkeringsplasser, gi en mer fleksibel bruk og ikke minst skape rom for fortetting og utvikling av områder 

som i dag benyttes til parkeringsformål. Etablering av et allment tilgjengelig parkeringsanlegg vil også 

kunne styrke kommunens muligheter til å styre og regulere parkeringstilbudet på en mer hensiktsmessig og 

effektiv måte.  
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7 Eksempler fra andre steder  
I dette kapitlet vil det gis en kort beskrivelse av ulike parkeringsstrategier og parkeringsløsninger rundt om i 

Norge, Skandinavia og Europa. Det vil bli gjort rede for hva som vektlegges forskjellige steder, hvilke 

løsninger, brukergrupper og tiltak som prioriteres, samt eksempler på utforming av parkeringshus og 

parkeringsanlegg og kostnadsbildet relatert til dette. Under følger utdrag fra noen eksempler. 

7.1 Parkeringsstrategier 
Parkeringsstrategi, Gjøvik sentrum, 2013: 

Parkeringsstrategien for Gjøvik sentrum har blant annet som mål å redusere arealbehovet for parkering i 

sentrum. Strategien presenterer flere forslag til strategier for hvordan en kan rydde opp i et sammensatt og 

lite oversiktlig parkeringsregime. Det blir presentert syv konkrete strategier for å styre parkeringen i 

sentrum mer hensiktsmessig, disse er som følger: 

 Lokalisering av større p-anlegg 

 Stabiliser antall p-plasser ettersom sentrum fortettes og transformeres 

 Helhetlig parkeringspolitikk og politikk for å styrke sentrum 

 Kantsteinparkering i sentrum 

 Parkeringssoner og avgiftsnivå 

 Tette «hull» i bebyggelse med boliger og arbeidsplasser 

 Nye parkeringsnormer med lavere minimums og maksimumsnormer i sentrum 

 Felles parkeringsregime 

 

I strategien presenteres det også en handlingsplan for hvordan implementeringen av de ulike 

parkeringsløsningene/strategiene kan gjennomføres over tid. Her skilles det mellom tiltak på kort, 

mellomlang og lang sikt. 

 

På kort sikt beskrives følgende tiltak: 

o Vedtak om nye parkeringsnormer for sentrum. 

o Gjøre mål om parkeringsstrategi for sentrum til gjenstand for politisk behandling. 

o Beholde gratis parkering i sentrum på lørdager for å stimulere til aktivitet, men innføring av avgifter 

straks etterspørsel etter parkering øker eller blir misbrukt til langtidsparkering. 

 

På mellomlang sikt (2 til 3 år): 

o Innlede dialog med grunneiere til tomter uten tillatelse og med midlertidig tillatelser 

o Øke avgiftene ved langtidsparkering for å unngå unødvendig bilkjøring 

o Innføre progressive takster for korttidsparkering og øke avgiftene gradvis 

 

 På lang sikt: 

o Realisere planer for P-hus.  

o Innføre mobilitetsplan i forbindelse med områderegulering og utbygging av større virksomheter. 

o Etablere beboerparkering og boligsoneparkering i sentrumsnære boliggater.  

 

Parkeringsstrategi Haugesund, 2015: 

I strategien drøftes det rundt utfordringer i områder som befinner seg i en vekst og 

transformasjonssituasjon, der utfordringene ofte er å ha en tilstrekkelig dynamisk tilnærming til prising og 

drift av parkeringstilbudet. For å møte denne utfordringen i Haugesund gir strategien forslag om å etablere 
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en «dynamisk modell for prising av allment tilgjengelige parkeringsplasser på og utenfor gategrunn, basert 

på beleggsprosent».  

 

En viktig styringsparameter ved innføring av et slikt parkeringssystem er at det alltid skal være ledig 

parkeringsplass i nærheten, der hensikten er å begrense letekjøring. Målet bør ifølge strategien være at 

minst 85 % og ikke mindre enn 60 % av parkeringsplassene skal være tilgjengelige i representative 

tidspunkt. For at dette skal sikres bør man styre etter følgende: 

 Om belegget er høyere enn 85 % økes parkeringsavgiften 

 Om belegget er under 60 % reduseres avgiften 

 De parkeringsplassene som ikke oppnår beleggsmålet selv om prisene for å parkere reduseres til 

null, bør vurderes fjernet.   

 

For at modellen skal kunne benyttes er det viktig at det gjennomføres systematisk kartlegging av bruken av 

parkeringsplassene, samtidig som kommunen gir en virksomhet eller et myndighetsorgan mandat til å 

regulere parkeringsavgiftene slik at det samsvarer med den faktiske etterspørselen etter parkering på 

offentlige plasser. 

 

Denne måten å regulere parkeringsplassene på, gjennom dynamisk prissetting, kalles ofte San Fransisco-

modellen. I Norge har blant annet Skedsmo kommune benyttet en forenklet variant av denne modellen, og 

har opplevd gode resultater i form av høy utnyttelse av parkeringsressursene.    

 

Parkeringsstrategi, Tønsberg: 

Strategien tar utgangspunkt i parkeringspolitiske hovedmål fra kommunen, der målet er å redusere bilbruk 

og øke kollektivandelen og andelen gående og syklende. Dette skal skje gjennom: 

 At parkeringsplassene i sentrum primært tilrettelegges for boliger og korttidsparkering for 

handlende og besøkende.  

 Å redusere arbeidsplassparkeringen i og nær sentrum.  

 Å videreutvikle Tønsberg som sykkelby. 

 

Parkeringsstrategien presenterer 5 tiltak som kan iverksettes for å nå det parkeringspolitiske målet. Disse er 

som følger: 

 Fjerne parkeringsplasser i sentrum. Totalt dreier det seg om en reduksjon på ca. 800 

parkeringsplasser. 

 Etablering av parkeringshus og fjellanlegg i randsonen av sentrum.  

 Gateparkering i sentrum, der det skal legges opp til god sirkulasjon av parkeringsplassene gjennom 

etablering av en differensiert parkeringsavgift samt begrensninger på hvor lenge man kan stå 

parkert.   

 Tidsbegrenset parkering i sentrum også for elektriske biler. 

 Justeringer av eksisterende parkeringsavgift. 

 

Parkeringsstrategi, Hammerfest sentrum: 

Strategien legger opp til at korttidsparkering skal skje i sentrumsgatene, mens langtidsparkeringen skal skje 

i et eget parkeringsanlegg.  

 

For å styre parkeringsbehovet beskriver strategien flere tiltak som bør gjennomføres, disse er som følger: 
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 Avvikle all gratis parkering i sentrum 

 Innskjerpe utdeling av parkeringskort 

 Innføre boligsoneparkering 

 Utarbeide kollektivplan for Hammerfest 

 Innføre krav om sykkelparkering 

 Avklare krav om parkering av større kjøretøy 

 Redusere gateparkering i eksisterende boligområder utenfor sentrum 

 

Strategien beskriver også tiltak/prinsipper som skal danne grunnlaget for gjennomføring av strategien: 

 Tilpasse gjeldende planer og utarbeide nye planer slik at etablering av parkering i nye 

byggeprosjekter i sentrum unngås med unntak av parkering til boliger.  

 Innføre maksimumsnormer for parkering utenfor sentrum for alle etableringer med unntak av 

boliger. 

 Etablere midlertidige parkeringsplasser i sentrumsområdet.  

 

Parkeringsstrategi Norrtälje kommune, Sverige:  

I parkeringsstrategien for Norrtälje i Sverige legges det blant annet føringer for hva slags parkering som bør 

prioriteres for ulike områdetyper. I boligområder bør prioriteringen starte med boligparkering, deretter 

besøks og kundeparkering og til slutt arbeidsparkering. Hensikten er at beboere skal sikres tilgang til 

parkeringsplasser ved egen bolig, og med det unngå letekjøring og at boligrelatert parkering belaster 

omkringliggende områder og gater.  

 

For parkering på gategrunn i sentrumsnære områder sier strategien at besøks og kundeparkering bør 

prioriteres først, deretter beboerparkering og til slutt arbeidsparkering. Prioriteringen har til hensikt at 

sentrumsområdene skal legge til rette for korttidsparkering, med den hensikt å øke sirkulasjonen i bruken 

av plassene.  

7.2 Spredt, perifer og sentral parkeringsløsning  
Realdania utarbeidet i 2014 en eksempelsamling for ulike parkeringsløsninger i byer/bydeler rundt om i 

Europa. I eksempelsamlingen blir parkeringsløsningene kategorisert etter hvor og hvordan 

parkeringsplassene er lokalisert – herunder spredt, perifer og sentral parkeringsløsning. Under følger 

utdrag fra noen av eksemplene som beskrives i eksempelsamlingen. 

7.2.1 Spredt parkeringsløsning: 

Hammarby Sjöstad ble planlagt og bygget til dels på grunn av manglende boliger i Stockholm, og til dels på 

grunn av at byen ønsket å bli vertsby for OL i 2004. Til tross for at byen ikke fikk vertskapet ble det 

ambisiøse byutviklingsprosjektet gjennomført, der det var et bevist fokus på kollektivtransport av høy 

kvalitet og et godt sykkelveinett.  

 

Parkeringssystemet er i byen løst gjennom parkeringskjellere spredt rundt på forskjellige områder, 

parkering på gategrunn, samt ett parkeringshus. All parkering er avgiftsbelagt med det samme takstnivået 

som Stockholm sentrum. Området er generelt velfungerende med lite trafikk, og er et godt eksempel på 

hvordan parkering kan håndteres som en del av en samlet transportpolitikk for et større område. 
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7.2.2 Perifer parkeringsløsning: 

Jakriborg er en nyoppført bydel i nærheten av Lund i Sverige. Gatene i sentrum er bilfrie, og 

parkeringsplassene er plassert utenfor sentrumsområdet i form av offentlige parkeringsplasser på terreng. 

Parkeringsløsningen, bygningsmiljøet og de bilfrie gatene har gjort bydelen svært attraktiv, der det i dag er 

lange ventelister for å leie bolig i området. Bydelen har også nær tilgang til jernbanen, og de offentlige 

parkeringsplassene er lokalisert omtrent like langt fra boligen som den nærmeste kollektivholdeplassen. 

Dette har gjort det mer attraktivt å reise kollektiv for beboerne i bydelen.  

7.2.3 Sentral parkeringsløsning: 

Almere er en nyere by i Nederland etablert på en kunstig halvøy i løpet av de siste 25 år, og rommer i dag 

over 100.000 innbyggere. I de sentrale delene av byen er bebyggelsen og de offentlige byrommene etablert 

over felles parkeringsanlegg. Byene demonstrerer ifølge eksempelsamlingen hvordan sentral plassering av 

parkering kan skape et kommersielt og funksjonelt velfungerende område med et godt byliv.  

7.3 Parkeringshus og parkeringsanlegg 
Eksempler på kostnader ved etablering av parkeringsanlegg: 

I sammenheng med utredning av nytt offentlig parkeringsanlegg i Randaberg kommune (fra 2012) ble det 

presentert kostnadsestimat for ulike parkeringsløsninger for nyanlegg. Anslagene tok utgangspunkt i 

kostnaden pr. etablerte parkeringsplass for ulike parkeringsløsninger. Anslagene er som følger:  

 Åpne anlegg over bakken: 100 til 150 tusen pr. plass 

 Lukket anlegg over bakken: 125 til 175 tusen pr. plass 

 Lukket anlegg i kjeller flere etasjer: 250 til 300 tusen pr. plass 

 Fjellanlegg: 250 til 300 tusen pr. plass 

 

I utredningen ble det gitt forslag om at kommunen kunne delfinansiere nytt parkeringsanlegg gjennom salg 

av kommunale tomter.  

 

Hamar: 

I parkeringsstrategien for Hamar sentrum fra 2010 gjøres det også kostnadsanslag for etablering av nytt 

parkeringsanlegg. Anslaget er basert på et skisseprosjekt som fremmer løsning om å etablere 

parkeringsanlegg under bakken. For 240 parkeringsplasser ble det estimert en kostnad på 72 millioner 

kroner. Dette innebærer at hver plass i snitt koster 300 000 kr. å anlegge, i tillegg kommer øvrige 

driftskostnader.    

 

Arresten parkeringsanlegg i Grimstad: 

Arresten parkeringsanlegg i Grimstad åpnet i 2015 og er et fjellanlegg bestående av 305 parkeringsplasser. 

Hensikten med etableringen av fjellanlegget var å redusere trafikken og parkeringsarealene i 

sentrumsområdet, og dermed åpne for nye utviklingsprosjekter i sentrum. Anlegget ble gjennomført ved 

bruk av en totalentreprise med en verdi på 105 millioner ekskludert mva. Dette innebærer at hver 

parkeringsplass i snitt kostet 344 000 kroner å anlegge.   

 

Parkeringsanlegget har i dag gratis parkering den første timen, etter dette koster det 16 kr pr. time. Leie av 

en parkeringsplass for et helt døgn koster 150 kr, mens det helt år koster 11 500 kr. Reguleringen av 

parkeringsanlegget skjer gjennom et etablert bomanlegg som også fungerer som betalingsplattform for de 

besøkende.  
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I løpet av årets fire første måneder i 2016 hadde parkeringsanlegget nesten 2 millioner kr. mindre inntekter 

fra parkeringsavgifter enn opprinnelig budsjettert (Agderposten). I 2013 ble det advart fra den daværende 

rådmannen at parkeringshuset kan risikere å ikke ha positive driftsresultater de første 20-30 årene. For at 

driftsresultatet skulle være positivt fra første stund måtte parkeringsdekningen i anlegget være på minst 80 

% fra klokken 8 til 16, seks dager i uken. 
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8 Parkeringsløsninger 
Det er flere mulige parkeringsløsninger som kan være aktuelle å etablere ved en endring av dagens 

parkeringsstruktur i Eidsvoll sentrum. Endelig parkeringsløsning vil knyttes til de fysiske løsningene som 

foreslås i forbindelse med områdereguleringsplanen. Dersom en ønsker å transformere større areal i 

sentrum til bebyggelse/innfilprosjekter, samt forbedre attraktiviteten for gående og syklende innenfor 

kvartalsstrukturen, må deler av overflateparkeringen etableres/erstattes i randsonen lengre ut på terreng, 

eller i P-kjellere/P-hus/fjellanlegg. 

Grunnlaget for denne vurderingen er at «alle» tomtene innenfor kvartalsstrukturen vil bli bebygd med bolig 

og næring. Det legges opp til aktive fasader i 1 etasje med næringsbebyggelsen. Videre oppover i etasjene 

kan det være både bolig- og næringsareal, men i hovedsak vil det trolig være boliger som er mest aktuelt å 

etablere. Det foreslås etablert fortau med minimum 2,5 meters bredde samt gågater, samt å etablere 

enveiskjøring i Sundgata og deler av Vormavegen. 

Når det gjelder fysisk tilrettelegging i Eidsvoll sentrum, er det primært fire parkeringsløsninger som gjør seg 

gjeldende. Dette er: 

 Parkering på terreng, både i gater og på plasser 

 Parkering under terreng/parkeringskjellere  

 Parkering i parkeringsanlegg/P-hus på terreng  

 Parkering i fjellanlegg 

I tillegg må det tas hensyn til HC-parkering og varelevering. Varelevering kan foregå fra eventuelle 

fremtidige gågater og kan tidsbegrenses om ønskelig. 

Videre presenteres mulige løsninger som kan implementeres for hver av de fire ulike parkeringsløsningene 

for Eidsvoll sentrum. Løsningene har til hensikt å redusere arealbeslaget som i dag benyttes til 

overflateparkering i sentrumsområdet, både langs gater og på åpne plasser, og videre bidra til utvikling av 

et sentrumsområde som er mer attraktivt, levende og tilgjengelig for alle brukere. For hver av løsningene er 

det gjennomført grove geotekniske vurderinger/betraktninger (se også vedlegg 1) som tar for seg 

muligheter/utfordringer ved de ulike parkeringsløsningene. Særlig gjeldene for de geotekniske 

vurderingene er flomsituasjonen i Eidsvoll sentrum. 

8.1 Sambruk 
Generelt for de fire parkeringsløsningene anbefales det at nye etablerte parkeringsplasser tilrettelegges for 

flere parkeringsformål slik at det kan legges til rette for sambruk. Sambruk av parkeringsplasser kan bidra til 

å redusere parkeringsbehovet. Hvor mye parkeringsbehovet kan reduseres ved sambruk er derimot 

usikkert. Dette kommer av at sambrukseffektene er avhengig av flere stedsspesifikke forhold, som 

eksempelvis p-plassenes nærhet til dagligdagse funksjoner, områdets funksjonalitet (om det preges av 

boliger, næring eller en blanding), parkeringsrestriksjonene i områdene rundt, samt hvilke parkeringsformål 

det legges til rette for. 

Fra rapporten Parkering – virkemidler og effekter, utarbeidet av TØI, vises det til eksempel fra 

parkeringsnorm i Oslo fra 2004, der kravet til parkering for detaljhandel (forretning) kan reduseres med 30 

% om parkering for kontor- og forretningsformål kombineres. Det vises også til når ulike andre 

parkeringsformål sees i sammenheng med boligparkering, der kravet til parkeringsplasser kan reduseres 

med 10 %. Sambrukseffektene er med andre ord forventet å være større for kombinasjonen handel- 

næring- og kontorrelatertparkering, enn for boligparkering kombinert med handel/næring. 

Siden det fremtidige parkeringsbehovet for Eidsvoll sentrum primært omhandler boligparkering, jf. kapittel 

5.3, kan en forvente at sambrukseffektene også vil være begrenset. Det anbefales derfor at det gjøres 
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videre vurderinger rundt hvorvidt parkeringsnormen kan reduseres for nye utbyggingsprosjekter om det 

legges til rette for sambruk i hvert enkelt prosjekt.  Om det er ønskelig å redusere parkeringsnormen for 

boliger ved opplegg for sambruk, anbefales en reduksjon på mellom 5 og 10 %, gitt at boligparkeringen 

kombineres med andre parkeringsformål. Videre presenteres de aktuelle parkeringsløsningene for Eidsvoll 

sentrum, der opplegg for sambruk kan inngå i alle løsningene. 

8.2 Parkering på terreng 
Dette er en løsning som på mange måter viderefører dagens situasjon, men hvor en foreslår å redusere 

parkeringsarealer sentralt i forhold til i dag, og erstatte dem med eksisterende og utvidede 

parkeringsplasser i randsonen. Parkering på terreng løses ved gateparkering sentralt og overflateparkering 

på større parkeringsplasser i ytterkant av sentrumsområdet.   

8.2.1 Gateparkering 

Gateparkering kan etableres på ulike måter, herunder langsgående parkering (kantsteinsparkering), 45 

graders parkering eller 90 graders parkering mot kantstein/bebyggelse. Hvilken gateparkering som kan 

etableres vil være avhengig av bredden på gaten/veien, ulike trafikksikkerhetsmessige vurderinger, hvor 

mange parkeringsplasser det er ønskelig å legge til rette for, samt hvor stort areal som settes av til 

gående/syklende/ torg. Langsgående gateparkeringen er den minst arealeffektive løsningen. Dette betyr at 

det er plass til færre biler langs kantstein ved bruk av langsgående gateparkeringen enn for de to andre 

parkeringstypene. Langsgående parkering er for øvrig ansett som en god og trafikksikker gateløsning. 

Økt tetthet i kvartalsstrukturen, aktive 1 etasjer og redusert parkeringstilbud sentralt i Eidsvoll sentrum 

(kvartalsstrukturen) kan være et effektivt virkemiddel for å gjøre området mer attraktivt for økt byliv ved at 

fotgjengere og syklister prioriteres innenfor et avgrenset område, samtidig som det fortsatt vil være 

muligheter for gateparkering sentralt.  

Som et virkemiddel for å bedre trafikksikkerheten ved å unngå rygging ut i offentlig vei, kan det også være 

aktuelt å etablere langsgående gateparkering for deler av plassene i forlengelsen av Wergerlands gate 

(parkeringen mellom Rema/Kiwi). Her er det i dag 90 graders parkering på begge sider av gaten. Det 

vurderes som hensiktsmessig at det etableres langsgående parkering på én av sidene, noe som vil redusere 

parkeringskapasiteten noe.    

Etablering av gågate i Wergerlands gate, Eidsiva gate og Wålergata vil bidra til at all parkering her 

forsvinner. I en slik situasjon vil Sundgata og Vormavegen fungere som de eneste kjøreveiene innenfor 

kvartalsstrukturen, og samtidig være de gatene der langsgående parkering bør etableres. I gågatene bør det 

for øvrig legges vekt på å etablere et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser, samtidig som gatene bør 

utformes slik at de muliggjør varelevering til næringslokalene. Det er ikke tatt stiling til om del av Sundgata 

og Vormavegen skal etableres som enveis- eller toveis kjøregate. Dersom gatene etableres som en-veis 

regulerte gater, vil det trolig bli plass til flere langsgående parkeringsplasser, men løsningen kan medføre 

noe mer kjøring rundt kvartalsstrukturen.  

Innenfor kvartalsstrukturen, inkludert Bankplassen er det i dag ca. 95-parkeringslasser. Sør for 

kvartalsstrukturen (området rundt Kiwi/Rema) er det ca. 195 p-plasser. Dette utgjør totalt ca. 290 p-plasser 

på terreng innenfor hele sentrumsområdet.  

Langsgående parkering i Rådhusgata 

Rådhusgata har i dag en viktig funksjon for fordeling av trafikk i området som også skal opprettholdes i 

fremtiden. Det er etablert fortau på nordsiden av gaten på deler av strekningen. Etablering av langsgående 

parkering (og fortau) her, vil kunne bidra til å erstatte noen av de plassene som forsvinner i 

kvartalsstrukturen. Det er mulig å etablere ca. 20/40 p-plasser (en eller begge sider av gaten) mellom 



Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum Eidsvoll kommune 

 8 Parkeringsløsninger 

 

 28.02.2018  Side 41 av 58 

Vormaveien og Sundgata. Med sin sentrale beliggenhet vil besøkende fortsatt oppleve at de parkerer nært 

målpunktet for reisen, selv om plassene ligger i randsonen til kvartalsstrukturen.  

Langsgående parkering i Rådhusgata vil også kunne tydeliggjøre overgangen til sentrumsområdet fra 

Nesvegen. Samtidig vil det kunne redusere hastigheten for biler som kjører på veien, og bedre forholdene 

for fotgjengere og syklister som ferdes i området. Ved etablering av langsgående parkering i Rådhusgata 

bør en skilte ned hastigheten til 30 km/t.  

8.2.2 Overflateparkering/ parkeringsplasser 

Ved et redusert parkeringstilbud sentralt, som følge av fortetting, langsgående parkering og etablering av 

gågate, vil det være nødvendig at andre områder i større grad tas i bruk for ikke å redusere den totale 

parkeringskapasiteten i Eidsvoll sentrum.  

Kommunen står i dag som eier av tre områder som benyttes til overflateparkering i randsonen, men der 

dagens parkeringsbelegg er varierende. Områdene er henholdsvis plassene ved Rubis/Torget i nord (der det 

foreslås å regulere til boliger, men med rekkefølgekrav om erstatning av p-plasser), plassene rundt 

Rådhuset i øst og plassene ved Skjoldnestangen i sør. Disse foreslås videreført og videreutviklet som 

parkeringsplasser. Plassene rund Rådhuset har et generelt høyt parkeringsbelegg, mens plassene ved 

Skjoldnestangen og ved Rubis/Torget har en lav dekningsgrad i dag. I tillegg parkeres det på bankplassen og 

området foran biblioteket (panorama), der det legges opp til en videreføring av parkering, kombinert med 

torg. 

En utfasing av parkeringsplassene fra sentrumskjernen over tid bør legge til rette for at plassene i 

randsonen benyttes mer aktivt for parkerende til sentrum enn i dag. De tre aktuelle områdene med stor 

parkeringskapasitet ligger relativt sentralt, men har lite attraktive traseer for fotgjengere inn mot 

sentrumsområdet. Dette medfører at de oppleves som mindre attraktivt å benytte, da ferdselsårene inn 

mot sentrumsområdet kan oppleves som for lang, utrygge og lite spennende å ferdes langs, samtidig som 

det i dag er god parkeringsdekning innenfor sentrumsområdet. At det opparbeides gode, trygge og 

attraktive gang- og sykkelveier, med gode krysningsfelt, fra de tre parkeringsplassene og inn mot 

sentrumsområdet, vil være et essensielt grep for å gjøre parkeringsplassene mer attraktive. Den opplevde 

avstanden vil som en konsekvens kunne føles mindre, og igjen medføre at folk ikke problematiserer bruk av 

p-plasser med lengre avstand til sentrum. Plassene har i luftlinje en avstand på mellom 200 og 300 meter 

inn til sentrumskjernen (kvartalsstrukturen), se figur 20. 

Fremtidig etterspørsel etter parkeringsplasser vil være viktig å kartlegge slik at kommunen kan justere 

parkeringstilbudet etter den etterspørselen som måtte være i fremtiden. En måte parkeringstilbudet i 

Eidsvoll sentrum kan økes, er å utvide og/eller oppgradere parkeringsplassen bak Rådhuset. Her er det i dag 

ca. 70 plasser, der en utvidelse potensielt kan doble parkeringskapasiteten til ca. 140 plasser. En utvidelse 

vil imidlertid medføre inngrep i eksiterende terreng.  

Det er også mulighet til å utvide parkeringskapasiteten på Skjoldnestangen noe. Totalt kan de tre 

parkeringsplassene i randsonen få en kapasitet på ca. 280 plasser, selv om Skjoldnestangen og Rubis/Torget 

ikke utvides. Dette er ca. 70 plasser mer enn i dag.   

Vurdering av utvidelse bak Rådhuset: 

En utvidelse av dagens eksisterende parkeringsplass nord for rådhuset vurderes imidlertid å være 

begrenset. Dette fordi skråningen mot vest ligger med naturlig avgrensing av arealet, samt eksisterende veg 

avgrenser mot øst. Det er selvsagt mulig å også gå inn i selve skråningen for dette alternativet også, men 

trolig vil dette medføre behov for permanent sikring i form av forankret spuntvegg, bjelkestengsel eller 

lignende. Ettersom helningen på skråningen er bratt, vil det være begrenset hvor lang inn i skråningen en 
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kan gå. Desto lengre inn en går, jo større behov blir det for forankrede sikringskonstruksjoner, og jo høyere 

disse blir jo flere stagrader blir nødvendig. Kostandene vil dermed øke betydelig. 

8.2.3 Regulering av parkering på terreng 

Parkeringsløsningen på terreng bør reguleres slik at områdene prioriterer ulike brukergrupper. De mest 

sentrale parkeringsplassene bør legge til rette for handlende eller besøkende med korte ærend (samt HC-

parkering og varelevering). Sammenlignet med arbeidsreisende er dette en brukergruppe som forbindes 

med større fleksibilitet rundt hvor de ønsker å handle, besøke eller rekreere. At denne brukergruppen 

opplever sentrumsområdet som tilgjengelig og brukervennlig er viktig slik at de ikke velger andre 

sentrumsområder i regionen som destinasjon for reisen. Arbeidsreisende, med bil, har på motsatt side 

mindre fleksibilitet rundt valgt destinasjon, og kan derfor tenkes å være mindre følsomme for endring i 

parkeringsforholdene. At de mer perifere parkeringsplassene forbeholdes arbeidsplassparkering, vil 

sannsynlig ha lite å si for sysselsettingsnivået/etterspørselen etter arbeid i sentrumsområdet.  

Skjoldnestangen og plassene ved Rubis/Torget er lite brukt og bør derfor i størst mulig grad benyttes av folk 

som arbeider i sentrumsområdet. At det stilles krav om at offentlige/private ansatte (uten spesifikke behov) 

må benytte disse plassene bør vurderes som et virkemiddel for å frigjøre plasser sentralt, men også for å 

øke bruken av plassene i randsonen.  

Tidsbegrenset parkering i de mest sentrale områdene kan bidra til at sentrum i større grad tilrettelegges for 

handlende eller besøkende med korte ærend. I dag er det tidsbegrensninger på 2 timer for gateparkering i 

kvartalsstrukturen, men ingen form for håndheving. Tidsbegrensningen foreslås å reduseres til 1 time for å 

få større omløpshastighet på parkeringsplassene, men også for i større grad tydeliggjøre at 

langtidsparkering ikke skal skje innenfor sentrumskjernen. Reguleringen vil primært skje gjennom skilting. 

Ved behov bør det vurderes håndhevelse av skiltreguleringen i form av bøtelegging. Videre bør det 

etableres 4 timers parkering ved Rådhuset og uregulert parkering ut over dette i randsonen. 

8.2.4 Anbefaling  

Ved en omstrukturering av parkeringsplasser i sentrumsområdet legges det opp til enveiskjøring i Sundgata 

og del av Vormavegen med tosidig parkering. For Eidsiva gate, Wålergata og del av Wergelands gate 

etableres det gågate. I tillegg vil en del overflateparkeringsplasser fjernes pga. fortetting. I dag er det ca. 

290 p-plasser i sentrumsområdet (kvartalsstrukturen og områdene rundt Kiwi/Rema). Ved et forslag som 

vist i figur 20 vil det være et sted mellom ca. 195 og 225 parkeringsplasser på terreng innenfor 

sentrumsområdet, inkludert inntil 40 parkeringsplasser langs Rådhusgata.  

Dette medfører at foreslåtte løsning innenfor sentrumsområdet medfører en reduksjon på et sted mellom 

65 og 95 parkeringsplasser, gitt langsgående parkering i Rådhusgata. Utvidelse av plassen bak Rådhuset, 

og/eller bedre utnyttelse av plassene ved Skjoldnestangen og Rubis/Torget vil kunne erstatte dette.  

Følgende anbefalinger gis for parkeringsløsning på terreng: 

 Primært langsgående parkering med tidsbegrensning på 1 time innenfor kvartalsstrukturen. Det 

foreslås 1-veiskjørte gater, med 2-sidig parkering der det er mulig.  

 HC-parkering sentralt innenfor kvartalsstrukturen. 

 Etablere langsgående tosidig parkering i deler av Rådhusgata. 

 Ensidig 90 graders parkering på østsiden av Rema. Kan omgjøres til langsgående parkering på sikt. 

 Beholde dagens 4 parkeringsplasser; sør for Rema, øst for Kiwi (tilknyttet eksisterende 

boligbebyggelse), på Bankplassen og ved biblioteket (Panorama). 
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 Offentlige/private ansatte bør benytte Skjoldnestangen og Rubis/Torget for arbeidsparkering, med 

den hensikt å øke parkeringsbelegget på plassene i randsonen, samt at plasser sentralt forbeholdes 

besøkende/handlende. Parkeringsplassene rundt Rådhuset forbeholdes besøkende i sentrum, med 

4 timers tidsbegrensning.  

 Etablering av gågater med tilretteleggelse for varelevering og et tilstrekkelig antall 

sykkelpareringsplasser.  

 Vurdere utvidelse av p-plassene på terreng bak Rådhuset sett i sammenheng med fremtidig 

parkeringsbehov.  

 Vurdere tiltak for håndhevelse av tidsbegrensningen i kvartalsstrukturen samt på p-plassen ved 

Rådhuset. 

 Vurdere å etablere en «Bypark» sør for Rema med gode forbindelser til Skjoldnestangen langs elva 

og fra p-plassen ved Rådhuset.  

 Vurdere opplegg for sambruk ved etablering av større p-plasser på terreng 

Figur 20 viser en prinsippskisse for hvordan parkering på terreng er anbefalt løst. Hensikten er å fase ut 

parkeringsplassene sentralt, og øke bruken/utnyttelsen av plassene i de mer perifere områdene. 

 

Figur 20: Prinsippskisse for parkering på terreng. Plassene ved Rådhuset viser parkeringskapasiteten 

ved mulig utvidelse.   

8.3 Parkering i kjellere 
Ved etablering av ny bebyggelse innenfor planområdet, skal parkering etableres i henhold til gjeldende 

parkeringsnorm, både for bolig og næring. Løsningen har som utgangspunkt at parkering primært skal 
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foregå under terreng der det er mulig, hvor parkering for ny bebyggelse skal løses på egen tomt i form av 

parkeringskjeller. Hensikten er å begrense overflateparkeringen og samtidig sørge for aktive 

fasader/næringsaktivitet i 1. etasje for bebyggelsen i sentrumsområdet. 

Kommunen kan vedta bestemmelser som stiller krav om at det innenfor sentrumsområdet skal etableres 

parkeringskjellere med et tilstrekkelig antall parkeringsplasser tilknyttet ny bebyggelse. Dette vil være 

aktuelt for både nærings- og boligbebyggelse. 

8.3.1 Krav om parkeringskjeller som grunnlag for frikjøpsordningen? 

Krav til «relativ høy» parkeringsnorm og parkeringskjellere kan gjøre det mer attraktivt for utbyggere å 

inngå frikjøpsavtaler både for parkeringsplasser knyttet til næring og boliger. Dette fordi parkeringskjellere 

forbindes med større kostnader enn vanlig overflateparkering. Videre kan det være ekstra kostbart å bygge 

garasjekjellere under terreng i flomsonen nærme Vorma.  

 

Dersom en ønsker å benytte en frikjøpsordning vil inntektene kun gå til å finansiere parkeringsplasser og 

eventuelt parkeringshus i randsonen. Det er imidlertid stor usikkerhet til hvor mye midler en kan få inn, og 

det vil være en stor kostnad knyttet til etablering og drift av et eventuelt fremtidig parkeringshus.  

8.3.2 Vurderinger knyttet til flom/overvann og grunnforhold.  

Områder knyttet til kvartalsstrukturen 

Generelt innenfor planavgrensningen vil flomsituasjonen ved en 200-årsflom være avgjørende for om det 

er mulig å etablere parkeringskjellere innenfor en akseptabel kostnadsramme. Det faktum at 200-

årsflommen ligger høyere enn dagens terreng for store deler av Eidsvoll sentrum, er lite gunstig for 

parkering under terrengnivået. 

Eventuelle kjellerkonstruksjoner bør i utgangspunktet etableres som vanntette konstruksjoner, og 

overliggende bygninger bør i tillegg være tunge nok for å unngå å være avhengig av permanent forankring. 

Slik permanent forankring er både teknisk relativt komplisert og sterkt fordyrende ved store dybder til berg, 

slik det generelt er i planområdet. 

Dersom parkeringskjellere kreves for mindre og lette bygninger, kan en alternativt se for seg en hel 

bunnplate for kjelleretasjen der en lager seg en kasse som stikker ut forbi vegglivet til selve kjelleretasjen. 

Deretter kan en fylle tilbake jordmasser over disse utstikkende fundamentene og dermed dra nytte av 

vekten til denne jorden for å unngå at oppdriften løfter opp konstruksjonene. 

Uten teknisk installasjoner og anlegg i parkeringskjellerne, kan en tillate at vannet stiger inne i kjelleren for 

ekstremsituasjoner som en 100-/200-årsflom. Dersom dette tillates, er det nok mulig å etablere 

parkeringskjellere for fremtidig utbygging. Flommen er uansett avgjørende, ettersom grunnforholdene i 

planområdet er relativt gode. 

Områder nord i planområdet: 

Området lengst nord i planområdet (nord for Sundtoppen) påvirkes ikke i like stor grad av eventuelle 200-

årsflommer. I dette området vil eventuelle 500-årsflommer være mer utslagsgivende for hva slags 

parkeringsløsninger som lønner seg. En slik flomsituasjon er en eksepsjonell tilstand, og trolig vil 200-

årsflom også være dimensjonerende for denne delen av planområdet. 

Mot nordvest for Sundtoppen ligger det flate området i kote +124 – 125, med slak stigning opp til 

eksisterende veg opp mot Torget i kote +129 – 130. I retning nordøst stiger terrenget slakt mot boligfeltet. 

Generelt sett ligger mesteparten av området ca. i kote +128 – 130. På bakgrunn av flomkartene er det 
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grunn til å anta at vannstanden ved en 200-årsflom og en 500-årsflom tilsvarer opp mot henholdsvis kote 

+126,5 og +128,0. 

Med gravedybder rundt 3 – 3,5 meter for etablering av parkeringskjellere, vil en med andre ord fort kunne 

komme i kontakt med både normalvannstanden i Vorma (kote +123,0), og eventuelle flomsituasjoner. De 

eneste stedene der parkeringskjellere vurderes som egnet innenfor en akseptabel kostnadsramme med 

tanke på flomsituasjoner, er i tilknytning nordsiden av Sundtoppen og nordøstlig side av eksisterende veg 

opp til Torget. For disse lokasjonene vil det nok være mulig å etablere drenerte kjellerkonstruksjoner, uten 

behov for kostbare permanente forankringer. 

Det forutsettes ved slike konstruksjoner at fundamenter og dekker til kjelleren etableres høyere enn ca. 

kote +127, ettersom det anbefales å legge til en sikkerhetsmargin på 0,3 – 0,5 meter for bestemmelse av 

dimensjonerende flomvannstand. Det forutsettes videre at aktuell flomhøyde beregnes mer detaljert i 

senere faser. 

Geoteknisk sett vil det være muligheter for å fylle opp terrenget nordvest i planområdet ved bruk av utlagt 

kvalitetsfylling, for deretter å bygge parkeringskjellere som ligger høyere enn beregnet dimensjonerende 

flomvannstand. Alternativt vil det bli behov for både vanntett kjellerkonstruksjon og kostbare 

oppdriftsforankringer. 

Nord og nordøst for Sundtoppen er områder der parkeringskjellere vurderes som egnet innenfor en 

akseptabel kostnadsramme med tanke på flomsituasjoner, så lenge kjellerkonstruksjonene etableres 

høyere enn dimensjonerende flomvannstand. 

8.3.3 Anbefaling 

Følgende anbefales for parkering under terreng 

 Parkering under terreng bør etterstrebes så langt det lar seg gjøre for ny bebyggelse.   

 Flomhøyden knyttet til hver tomt bør beregnes mer detaljert i senere faser. 

 Det må gjøres en detaljert geoteknisk undersøkelse ved etablering av parkeringskjeller under 

terreng.  

 Kommunen kan vedta bestemmelser som sier at det for all ny bebyggelse skal etableres 

parkeringskjeller med tilstrekkelig antall parkeringsplasser, jf. kommunens parkeringsnorm. Det må 

etableres en minimumsnorm som åpner for muligheten for å inngå frikjøpsavtale. 

 Vurdere mulighetene for sambruk av parkeringskjellere ved hver enkelt utbygging.  

8.4 Parkeringshus 
Det kan etableres parkeringshus på bakkeplan i 1-3 etasjer. Plassering samt tilgang på andre 

parkeringsplasser i nærområdet og prisregulering i området er viktige forutsetninger i forhold til om 

parkeringshuset vil bli brukt, og at en får inn midler til drift. Løsningen kan basere seg på et gratis system, et 

bomsystem hvor en trekker lapp ved innkjøring og betaler når en kjører ut, eventuell ved at en trekker lapp 

og kontrollere.  

Det foreslås en løsningen som tar sikte på at det etableres et nytt parkeringshus i randsonen av 

sentrumskjernen for å redusere trafikken inn i sentrum på sikt. Hensikten er å legge til rette for sambruk og 

å flytte overflateparkering fra sentrumsområdet til ett samlet parkeringsanlegg. 
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8.4.1 Vurdering av lokalisering 

Det er primært to områder/tomter som er potensielle for etablering av et nytt rendyrket parkeringshus. 

Disse er henholdsvis området bak Rådhuset og ved Skjoldnestangen. 

Valgt lokalisering av et offentlig parkeringshus bør sees i sammenheng med nærhet til viktige målpunkt. 

Dette er viktig for at parkeringshuset kan legge til rette for sambruk. P-huset bør lokaliseres slik at det kan 

dekke flere parkeringsformål samtidig, der eksempelvis nærhet til butikker, arbeidsplasser og boliger står 

sentralt, med korte gangavstander. Valgt lokalisering bør også ta hensyn til eksterne forhold forbundet med 

området, der bl.a. områdets geotekniske forhold kan ha stor betydning for etableringskostnadene ved nytt 

parkeringshus. Videre følger vurderinger knyttet til områdenes lokalisering.  

Nærhet til viktige målpunkt: 

 

Figur 21: Lokalisering av p-hus bak Rådhuset og ved Skjoldnestangen 

Begge alternativene er lokalisert relativt nært sentrumsområdet. Likevel ser man fra figur 21 at 

lokaliseringen bak Rådhuset har en litt større nærhet til viktige målpunkt, da det i en radius på 300 meter 

dekker en større del av sentrumsområdet.  

Tilgjengeligheten for fotgjengere og syklister er i dag lite tilrettelagt fra begge områdene. Om det etableres 

nytt parkeringshus på én av de to tomtene, bør det være en forutsetting at tilgjengelighetene for myke 

trafikanter forbedres sammenlignet med dagens situasjon.   

Grov geoteknisk vurdering av parkeringshus på Skjoldnestangen: 

Parkeringshus på denne tomten må ta høyde for flomsituasjoner. I følge flomkart er denne tomten utsatt 

ved 10-årsflom, i henhold til NVE sine flomkart. Terrengnivået ligger på kote +124,0 - 125,0, og 

vannstanden til Vorma ligger rundt kote + 122,5 – 123,0 ved normal vannstand. Per dags dato er dette det 

stedet innenfor planområdet der terrenget ligger lavest. 

Basert på flomsituasjonen vil det dermed være mest hensiktsmessig å bygge det 2-etasjes parkeringshuset 

over bakkenivå og ikke etablere en nedgravd p-kjeller fordi: 
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1. Det faktumet at et 2-etasjes parkeringshus er en lett konstruksjon, gjør at bygget vil være utsatt for 

oppdriftskrefter fra vannet, dersom kjellerkonstruksjonen støpes som vanntett konstruksjon. Det 

vil dermed være behov for oppdriftsforankringer, og med tanke på at dybder til berg er opp mot 40 

meter under terreng, vil slike forankringer bli svært omfattende og kostbare. Dette vurderes å være 

en ufornuftig løsning. 

2. Alternativt kan kjellerkonstruksjonen støpes drenert så lenge det ikke legges elektriske 

installasjoner eller lignende der, men da må parkeringshuset stenges hver gang det er høy 

vannstand. 

3. Ved etablering av kjelleretasje må en forvente gravedybder opp mot 3 meter, noe som medfører at 

gravedybden ligger lavere enn vannstanden i Vorma. Dette gir sannsynligvis behov for spuntet 

byggegrop med tilhørende kostnadsøkning. 

Å bygge parkeringshuset på terreng er geoteknisk sett å anbefale ut fra tekniske og økonomiske hensyn. Et 

alternativ vil trolig være å fylle opp terrenget på Skjoldnestangen noe mer, så lenge stabilitetsforholdene 

tilsier at dette er mulig slik det er gjort ved etableringen av brulandkaret for Eidsvollbrua. Flomsonekart 

viser at Eidsvollvegen og Nesvegen Fv. 181 tåler selv en 100-årsflom (se vedlegg 1, s. 17). 

Dette vil også gjelde for p-huset dersom 1. etasje legges på tilsvarende nivå som vegen. Ved 200-årsflom 

må både vegen og parkeringshuset derimot stenges. 

Geoteknisk sett vurderes det slik at det vil være fullt mulig å bygge p-huset på oppfylt område ved bruk av 

utlagt kvalitetsfylling, fortrinnsvis med stein.  

Grov geoteknisk vurdering av parkeringshus bak Rådhuset: 

Billigste alternativet er å bygge på terreng inn mot dagens skråningsfot og eventuelt fylle masser på 

baksiden inntil parkeringshuset. Det vil imidlertid trolig være behov for å gå inn i selve skråningen ved 

etablering av 2-etasjes parkeringshus på denne tomten. Dette vil gi utfordringer i forbindelse med 

graveskråninger og ensidig jordtrykk i permanent tilstand. 

Det vurderes som gunstig dersom dybder til berg inn fra skråningsfoten er kort. Med større dybder til berg 

vil kostnadene også øke. Dersom hele parkeringshuset (begge etasjer) etableres inn i skråningen, og 

grunnforholdene består av løsmasser for hele dybden/høyden av bygget, blir det trolig behov for en 

spuntvegg boltet til berg i foten og med to stagrader ettersom høyden da fort blir opp mot 6 meter. 

Sammen med ugunstige dybder til berg gir dette betydelige kostnadsøkninger til sikringstiltak. Kombinasjon 

av gunstig bergdybde og seksjonsvis graving og etablering av prefabrikkerte betong-yttervegger i p-huset vil 

kunne redusere kostnadene. 

Alternativt til å plassere begge etasjene og hele parkeringshuset inn i skråningen, vil være å kun etablere én 

etasje inn i skråningen. Bygget vil dermed få en «trappet» utforming inn mot skråningen, der den øverste 

etasjen går lengre inn i skråningen. 

For et parkeringshus kan det normalt aksepteres noe større differansesetninger enn for boligbygg. Det vil 

derfor kunne være mulig å fundamentere bygget delvis på berg og delvis på løsmasser. 

Alternativet med én kjelleretasje vil sannsynligvis medføre behov for midlertidig sikring av byggegrop med 

en forankret spuntvegg. Dersom bergnivået stedvis er grunt, vil det i tillegg bli behov for sprengning. Det 

må også forventes at en vil kunne komme i kontakt med grunnvannstanden ved en eventuell kjelleretasje. 

På bakgrunn av flomkartet (se figur 15) vil tomten ved Rådhuset kunne påvirkes ved en eventuell 200-

årsflom. Dette er en eksepsjonell tilstand, men vil kunne medføre oppdriftskrefter og utfordringer tilknyttet 

en eventuell parkeringskjeller på tomten. Det vil da bli behov for både vanntett kjellerkonstruksjon og 

forankringer, noe som vil øke kostnadene. 



Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum Eidsvoll kommune 

 8 Parkeringsløsninger 

 

 28.02.2018  Side 48 av 58 

Dersom det er ønskelig å ha mer uteareal, anbefales det å vurdere å grave seg inn i skråningen framfor en 

kjellerparkering under dagens terreng. Det bemerkes også at tomteområdet ligger slik til at om bygget blir 

2-3 meter høyere over bakken, som tilsynelatende har liten påvirkning på nabolaget. I senere planfase må 

det gjennomføres grunnundersøkelser som grunnlag for stabilitet- og setningsberegninger. 

Oppsummering geoteknisk vurdering: 

Flomsituasjonen i Eidsvoll er vurdert å være den mest avgjørende geotekniske faktoren for hvordan 

parkeringsstrategien i Eidsvoll bør utarbeides. Dette hensynet er hovedårsaken til at det ut fra en 

geoteknisk vurdering anbefales å etablere parkeringshus uten bruk av parkeringskjeller på de to aktuelle 

tomtene. 

På Skjoldnestangen vil det bli nødvendig å fylle opp tomten opp til eksisterende veg for å tåle 100-

årsflommer. For tomten ved rådhuset vil det kunne være aktuelt å grave seg noe inn i skråningen mot 

nordvest for bedre tomteutnyttelse. 

I senere faser er det et behov for supplerende grunnundersøkelser på de respektive tomtene. Det bør 

etterstrebes å fremhente tilstrekkelig informasjon rundt bergdybdene til den naturlige skråningen ved 

rådhuset. 

Foreløpig geotekniske vurderinger må betraktes grove/overordnede, og nærmere geoteknisk prosjektering 

med dokumentasjon av stabiliteten og setninger i kritiske snitt forutsettes utført i senere faser.   

8.4.2 Vurdering av størrelse/utforming:  

Det er gjort en grov vurdering av to tomter for p-hus.Figur 22 viser fotavtrykket til et parkeringshus i Oslo 

plassert bak Rådhuset og ved Skjoldnestangen. P-huset rommer totalt ca. 246 parkeringsplasser i to plan, 

med mulighet for parkering på tak som kan gi rom for ca. 320 plasser. Figuren viser at begge områdene har 

potensial for å romme et parkeringshus av en slik størrelse. 

 

Figur 22: Fotavtrykket til p-hus på to etasjer plassert bak Rådhuset og ved Skjoldnestangen. 

Størrelsen på parkeringshuset bør vurderes i sammenheng med parkeringsbehovet nå og i fremtiden. Dette 

er viktig for å sørge for at det ikke etableres et p-hus som står tomt, eller som har lavt parkeringsbelegg. 
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Om det etableres et parkeringshus vil det være essensielt at parkeringshuset benyttes, også av flere 

parkeringsformål, slik at det kan legges til rette for sambruk.  

 

Parkeringshus forbindes med ofte med lave estetiske kvaliteter, og kan oppleves triste, og skape et bymiljø 

som er lite attraktivt. Etablering av nytt p-hus bør ta i betraktning at parkeringshusets utforming og 

lokaliseringen ikke virker sjenerende ovenfor omkringliggende bymiljø. I denne sammenheng vurderes 

området bak Rådhuset som det minst sjenerende av de to områdene. 

8.4.3 Betraktninger rundt etablering og vedlikehold av parkeringshus.  

Parkeringshus bygges som regel med dekker og bærende elementer av betong. Betong har sine fordeler i 

forhold til andre materialer, med gode mekaniske egenskaper og få begrensninger når det gjelder 

utforming og design. Selv om betongkonstruksjoner skal dimensjoneres og proporsjoneres for å tåle 

forskjellige nedbrytningsmekanismer, vil det over tid være behov for omfattende vedlikehold og dette 

gjelder i særdeleshet parkeringsanlegg. 

For parkeringsanlegg er primær skadeårsak klorider, som fraktes inn med bilene ved avrenning/smelting av 

sterkt saltholdig snø. I parkeringsanlegg kan kloridkonsentrasjonene bli meget høye ved at deler av vannet 

fordamper og etterlater en tilnærmet saltmettet lake. Klorider er salter og er skadelig for betongen ved at 

de trenger inn i betongen og bryter armeringens passivfilm lokalt, og dermed kan gi omfattende 

armeringskorrosjon.  

Nye parkeringsanlegg bygges i dag vanligvis med plasstøpt betong under bakkenivå, og prefabrikkerte 

elementer av stål og betong over terreng. Som dekker benyttes som oftest hulldekkeelementer med en 

armert påstøp. I mange tilfeller er dekkene påført et vanntett belegg i form av akryl, poyurethan eller 

polyurea. Dette gir betongen beskyttelse mot skadelig nedbrytning som følge av klorider.  

Det er vanlig å legge tett belegg på nye parkeringsdekker, men det er avgjørende at belegget er 100 % tett 

for at det skal oppfylle sin funksjon som kloridbarriere. Erfaring viser at det relativt raskt oppstår skader på 

slike belegg, og dette er gjerne i områder hvor det kjøres mye – ved innkjøringsporter o.l. – og det er der 

ofte kloridbelastningen er størst. Dersom belegget punkteres i områder hvor det blir stående smeltevann 

fra bilene, kan det føre til en relativt raskt lokal nedfukting og skadelig kloridbelastning for armeringen. 

Dette betyr at det for relativt nye parkeringsanlegg ofte er behov for jevnlige utbedringer av belegget. 

I henhold til tall fra «Norsk Prisbok: 2017» er prisen for bygging av parkeringshus om lag 17 000,- kr/m2 for 

P-hus under terreng og ca. 8 000,- kr/m2 over terreng. Dette medfører en kostnad på ca. 40-80 millioner 

ved et parkeringshus på 246 plasser. Kostnadene kan raskt stige ved utfordrende geotekniske forhold.  

8.4.4 Finansiering, drift og regulering 

Aktiv bruk av frikjøpsordningen bør ligge til grunn om kommunen ønsker å finansiere etablering av nytt 

parkeringshus, samt avgiftsbelegg som kan bidra til drift og vedlikehold av p-huset.  

Ved etablering av parkeringshuset kan reguleringen skje gjennom bruk av automatiske bomstasjoner.  

8.4.5 Anbefaling 

Følgende anbefalinger gis om parkering løses ved etablering av parkeringshus: 

 Parkeringshuset bør lokaliseres bak Rådhuset. Bakgrunnen for dette er områdets nærhet til 

sentrum, og mulighetene dette gir for å legge til rette for sambruk. 

 Parkeringshusets størrelse må ses i sammenheng med fremtidig behov. 
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 Kommunen bør aktivt fremme frikjøp av parkeringsplasser ved nye utbyggingsprosjekter, slik at det 

kan dannes et finansielt grunnlag for anleggelse av parkeringshus i fremtiden.  

 Utføre geotekniske undersøkelser ved aktuelle tomter. P-huset kan evt. bygges ut etappevis med 

først å utvide p-plassene på terreng og senere, ved behov, etablere p-hus.  

8.5 Parkeringshus kombinert med parkanlegg 
Parkeringshuset kan også utformes slik at det utfyller flere funksjoner samtidig, eksempelvis gjennom et 

parkeringshus kombinert med et etablert parkanlegg på taket. Et lignende forslag ble fremmet i Sandnes i 

2017, der Olav-Thon gruppen ønsket å etablere et parkeringshus i sentrum med parkanlegg på taket. 

Hensikten var å gjøre parkeringshuset mindre sjenerende og mer tilpasset omgivelsene, og samtidig mer 

egnet for et sentralt område av byen.    

For Eidsvoll sentrum er det to områder som er vurdert som aktuelle for et slikt type anlegg, henholdsvis 

Tømmerfløteren (dagens parkområde vest for Eidsvollbrua) og Skjoldnestangen (øst for Eidsvollbrua). Dette 

fordi områdene ligger sentralt og med nærhet til elva, og derfor vurderes som naturlige områder å etablere 

et slikt anlegg. Fordelen med Skjoldnestangen er at det kan medføre mindre trafikk i sentrumsområdet 

sammenlignet med området mot vest, mens ulempen er at det ligger i ytterkant av sentrumsområdet, og 

dermed kan oppleves mindre attraktivt som parkareal.  

Fra tidligere er det beskrevet at et parkeringshus på Skjoldnestangen må ta høyde for flomsituasjoner, og 

dette vil også gjelde for området vest for brua på Tømmerfløteren. Det som derimot skiller disse områdene 

er det faktum at mens Skjoldnestangen er utsatt selv ved en 10-årsflom, er ikke området på vestsiden av 

brua utsatt før ved en eventuell 100-årsflom, iht. flomkartene fra NVE. 

Å bygge parkeringshus på terreng (bygge seg opp 6 – 7 meter) er geoteknisk sett å anbefale av tekniske og 

økonomiske hensyn, på begge sidene av Nesvegen (Eidsvollbrua). Det vil trolig bli behov for å fylle opp 

terrenget noe mer, så lenge stabilitetsforholdene tilsier at dette er mulig. Dersom områdene fylles opp 

tilsvarende Eidsvollvegen, vil begge områdene tåle en 100-årsflom.  

Et eventuelt parkeringshus kombinert med parkanlegg må dimensjoneres for parkanlegg, laster i 

forbindelse med f.eks. snørydding, samt eventuelle utrykningskjøretøy. Det forventes varierende løsmasser 

på tomten, og en løsning med kombinert parkeringshus og parkanlegg vil trolig medføre et behov for 

fyllinger for opparbeidelse av parkanlegget. 

Ettersom parkeringshus anbefales bygd på terreng og trolig består av to etasjer, vil dette medføre fyllinger 

opp mot 6 – 7 meter dersom parkanlegget er tiltenkt å ligge på taket til parkeringshuset. Dette vil resultere 

i en vesentlig pålastning av grunnen, som for disse områdene er forventet å bestå av varierende løsmasser. 

Dersom stabilitets- og setningsforholdene tilsier at en slik løsning ikke er gjennomførbar, vurderes det at 

det vil være begrensede alternative løsninger. Å pele fyllingen ned til berg, med dybder opp mot 40 meter, 

vil være en svært kostbar løsning i likhet med forankringer ned til berg. Etablering av parkeringshus uten 

kombinert parkanlegg vil da være foretrukket på de aktuelle områdene. 

I senere planfase må det gjennomføres grunnundersøkelser som grunnlag for stabilitet- og 

setningsberegninger. Ved detaljregulering må det gjennomføres supplerende analyser av grunnforhold og 

flomfare, med blant annet beregninger av dimensjonerende flom.  

For å ivareta muligheten for etablering av parkeringshus kombinert med parkanlegg, anbefales det at 

kommunen avsetter områdene til grønnstruktur kombinert med et annet hovedformål. 
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8.6 Parkeringsanlegg i fjell 
Det er gjort en grov vurdering av eksiterende materiale for å kunne si noen om et eventuelt fjellanlegg i 

berg øst for Nesvegen (alternativ 1), samt i berg/masser under Prost Krags veg (alternativ 2) som angitt i 

figur 23. Se vedlegg 1 for utfyllende tekst.  

 

Figur 23: To alternative lokaliseringer for mulig fjellanlegg. 

8.6.1 Fjellanlegg øst for Nesvegen (alternativ 1) 

Her er det er boligbebyggelse på toppen, og trolig er det berg i skråningen. Vi vet per i dag imidlertid 

ingenting om berget, løsmasseoverdekning eller grunnvannsnivået. 

Dersom det viser seg at bebyggelsen på toppen er fundamentert på løsmasser av noe tykkelse, vil 

etablering av et berganlegg under gi risiko for sprengningsrystelser og midlertidig/permanent senkning av 

grunnvannstanden, og dermed setninger og skader på eksisterende bebyggelse. Dette er noe som må 

vurderes nærmere når grunnlaget er tilfredsstillende. 

For å kunne vurdere dette alternativet må det foretas en nærmere dokumentasjon av løsmasse- og 

bergforhold i det aktuelle området. 

8.6.2 Fjellanlegg i høyden under Prost Krags veg (alternativ 2) 

Tomten består av et flatt parti i kote +127 og en skråning som strekker seg opp til kote +136 innenfor 

eiendomsgrensen. Denne skråningen er den samme gressbevokste, bratte og naturlige skråningen som bak 

Rådhuset. Skråningen er ca. 20 meter høy, og ligger med helning ca. 1:3 i dette området. Det betyr med 

andre ord at deler av tomten er plassert i bratt sideterreng.  

Tomten og skråningen mot øst består av faste leirmasser egnet for bygging, der tidligere 

grunnundersøkelser i området indikerer dybder til berg større enn 15 meter. Å etablere et berganlegg i en 

naturlig løsmasseskråning med denne løsmasseoverdekningen, vurderes som uaktuelt. 
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8.7 Sykkelparkering 
Et viktig, men ofte underprioritert element i tettsteder i Norge i dag, er gode og tilstrekkelige 

sykkelparkeringsløsninger. At det tilrettelegges for ett godt g/s-veinett og oppstillingsplasser for syklende 

kan være et effektiv virkemiddel for å få folk til å sykle mer.  

At sykkelparkeringen er lokalisert synlig, og med det utsettes for «sosial overvåkning», kan virke 

forebyggende mot blant annet sykkeltyveri og/eller ulik form for hærverk. Synlige sykkelparkeringsplasser 

vil også kunne virke oppfordrende for folk om å sykle mer. Etablering av sykkelparkering er også enkle og 

lite kostbare tiltak, og ettersom de kan ha stor effekt, vurderes det som viktig at det også fokuseres på 

sykkelparkeringsløsninger i den videre utviklingen av Eidsvoll sentrum, og at dette inngår i 

områdereguleringsplanen. 

Sykkelparkering kan derimot ikke sees på som et isolert tiltak som kan bidra til å gjøre forholdene for 

syklister bedre. Det må sees i sammenheng med en helhetlig sykkelstrategi, der etablering av gode 

sykkeltraseer er minst like viktig. Det anbefales derfor, i sammenheng med etablering av 

sykkelparkeringsplasser, at det også utarbeides en helhetlig plan/strategi for å utvikle sykkelveinettet i 

Eidsvoll sentrum. 

Følgende tiltak anbefales hva gjelder sykkelparkering i Eidsvoll sentrum: 

 Sykkelparkeringer bør prioriteres nært viktige målpunkt. 

 Sykkelparkeringen bør ligge synlig, både for å gjøre det lettere å finne parkering, men også for å 

begrense sykkeltyveri/hærverk. 

 Utvikle en helhetlig plan for å videreutvikle sykkelveinettet i området. 

 Skilting/oppmerking av sykkelparkering og sykkeltraseer. 

8.8 Organisering av parkeringsvirksomhet 
Vurderinger vedrørende organisering og drift av parkeringsvirksomhet bør sees i sammenheng med 

hvorvidt kommunen ser det som hensiktsmessig å håndheve parkeringsreguleringene som eksiterer i dag 

og hvordan en utvikling skaper nye behov.  

Hvordan kommunen kan/bør organisere en fremtidig parkeringsvirksomhet vil være avhengig av 

virkeområdet for virksomheten. Om kommunen kun driver avgiftsparkering på kommunens 

enerettsområde (offentlig vei), vil det ikke defineres som en konkurranseutsatt virksomhet. Kommunen står 

i slike tilfeller fritt til å organisere sin parkeringvirksomhet, ettersom oppgavene kun omfatter 

myndighetsutøvelse. Med dette menes oppgaver kommunen utøver som er hjemlet i kraft av sitt 

samfunnsoppdrag og/eller i lov. Kommunen kan her utøve oppgavene organisert gjennom egen 

administrasjon, i et kommunalt foretak (KF), eller som et eget aksjeselskap.  

Kommunen har også mulighet til å gå inn som aktør i næringsvirksomheten, der drift av vilkårsparkering er 

et eksempel. Som offentlig myndighet har kommunen mulighet til å sette rammebetingelser for 

næringslivet, og kan med det sette vilkår som favoriserer egne virksomheter. Ved etablering av en 

underliggende parkeringsvirksomhet, som håndhever eller drifter Eidsvoll sitt parkeringssystem utenfor 

kommunens enerettsområde (dvs. kommunale, fylkeskommunale, statlige eller private tomter og i 

kommunale eller private P-hus/anlegg), må kommunen organisere virksomheten slik at en sørger for at 

kommunen utøver sin myndighet på en nøytral måte. Om dette ikke sikres kan det komme i strid med 

konkurranseregelverket, herunder EØS-avtalen og konkurranseloven. 

Ved å etablere et administrativt skille mellom parkeringsvirksomheten og kommunen, eksempelvis 

gjennom etablering av et aksjeselskap, vil kommunen sikre at deres myndighet utøves på en nøytral måte. 
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Dette vil sørge for at parkeringsvirksomheten ikke lenger ligger under Rådmannen, og dermed sørge for at 

konkurranseregelverket følges. Aksjeselskapet som etableres vil for øvrig være skattepliktig.  

Kommunens eierandel i virksomheten har mye å si for mulighetene virksomheten har til innkjøp av 

tjenester til drift. Med en eierandel på 50 % eller mer, må alle tjenester for drift anskaffes i henhold til 

gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Om kommunen står som minoritetseier, dvs. en eierandel 

på mindre enn 50 %, vil selskapet derimot stå fritt til å kjøpe tjenester uten konkurranse. Lov om offentlig 

anskaffelse vil her ikke komme i anvendelse.  

Ved etablering av en parkeringsvirksomhet anbefales det at kommunen etablerer en uttalt strategi for 

virksomheten. Strategien bør blant annet gjøre rede for: 

 Organisasjonsform (avdeling, etat, selskap mv) 

 Kommunen sin involvering i virksomheten (pådriver, aktiv involvering, tilrettelegger, finansiell 

kontroll mv) 

 Eierskap til infrastrukturen (bygning eller grunn) 

 Parkeringspolitiske retningslinjer, herunder prisstrategi og parkeringstilbud 

Det anbefales at kommunen gjør videre vurderinger for hvordan en mulig parkeringsvirksomhet skal 

organiseres og/eller driftes i fremtiden i forbindelse med områdeutviklingen.  

Vurderingene vil særlig bli aktuelle om skiltreguleringen/tidsbegrensningen for p-plassene innenfor 

sentrumsområdet misbrukes ved at de eksempelvis benyttes til langtidsparkering/arbeidsparkering. I en slik 

situasjon anbefales det å innføre håndhevelse av tidsbegrensningen, noe som innebærer at spørsmål om 

organisering/drift av kommunens parkeringsvirksomhet blir aktuelt. 

Det samme vil gjelde dersom det etableres et felles parkeringsanlegg i form av p-hus eller fjellanlegg. Også 

her kan det tenkes at det er behov for håndhevelse, og dermed bør vurderinger rundt organisering og drift 

gjøres. Parkeringsanlegg kan derimot reguleres gjennom automatiske bomstasjoner, noe som innebærer at 

manuell håndhevelse (i form av parkeringsvakter) ikke blir aktuelt.  

Organisering og drift av parkeringsvirksomhet bør avklares i tidlig fase.   
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9 Forslag til parkeringsstrategi 
Sundet i Eidsvoll har et stort potensiale for økt vekst. Ved vekst er det viktig å ivareta og bygge opp under 

dagens kvaliteter samtidig som en legger opp til et publikumsvennlig og tilgjengelig sentrum. 

 

Hensikten og målet med parkeringsstrategien er å bidra til et mer helhetlig parkeringssystem som lager et 

grunnlag for å utvikle sentrum mot et mer levende og attraktivt sted å være, der det er bedre tilrettelagt 

både for fotgjengere og syklister, med økt trafikksikkerhet. Det skal fortsatt være god tilgjengelighet med 

bil, der parkeringsløsninger brukes som et virkemiddel for å skape et fotgjengervennlig miljø i sentrum.  

 

Det er flere aktuelle strategier som kan velges for parkeringsløsninger i Eidsvoll sentrum. Endelig valg av 

strategier må knyttes til målsetningene som blir nedfelt i områdereguleringsplan. I den sammenheng må en 

ta stilling til om parkeringsløsningene skal være et restriktivt eller regulerende virkemiddel ved utviklingen 

av sentrumsområdet. Basert på forslag til parkeringsnormer for områdereguleringen tilsier man at en ny 

parkeringsstrategi bør være regulerende.  

 

Det skal totalt sett ikke bli dårligere parkeringsdekning enn i dag sentralt inkludert randsonene, men det vil 

kunne bli noe lengre gangavstand fra parkeringsplass til butikk/arbeidsplass mv. Besøks- og kundeparkering 

bør få høyest prioritet, deretter beboerparkering og til slutt arbeidsparkering. Forslag til løsningen skal 

bidra til å rydde opp i dagens utflytende og litt rotete parkeringssituasjon. 

9.1 Parkeringsstrategi 
Prinsippet som ligger til grunn for parkeringsstrategien er en stegvis utfasing av parkeringsplasser fra 

sentrum til større parkeringsplasser i randsonen. En vil imidlertid beholde langsgående gateparkering i 

kvartalsstrukturen (tosidig ved enveiskjøring) og på sikt kunne etablere langsgående parkering i del av 

Rådhusgata. Det åpnes opp å kunne etablere parkeringshus på terreng eller eventuelt fjellanlegg på lengre 

sikt.  

 

Følgende strategier ligger til grunn: 

Strategi 1: Overordet arealplan for fortetting og utvikling med en helhetlig parkeringsstrategi 

Strategi 2: Ny parkeringsnorm med lavere minimums- og maksimumsnorm 

Strategi 3: Kantsteinsparkering i sentrum, få/ingen større åpen parkeringsplasser i sentrumskjernen 

Strategi 4: Større parkeringsanlegg i randsonen med gode og trivelige gangakser til viktige målpunkt  

Strategi 5: Stabilisere det totale antall parkeringsplasser på terreng i sentrumsområdet 

Strategi 6: Parkeringssoner- gratis parkering vs. håndheving og/eller avgift 

Strategi 7: Plan for sykkelparkering 

9.1.1 Handlingsplan 

Strategien er delt inn i tre faser, der hver fase representerer tiltak som kan gjennomføres med ulike 

tidshorisonter. I fase 1 vil det presenteres mindre tiltak som kan gjennomføres på kort sikt, samt tiltak som 

bør gjennomføres/vedtas slik at det muliggjør gjennomføring av tiltak i de senere fasene. Fase 2 inneholder 

tiltak av noe større omfang, og med et noe lengre tidsperspektiv, mens fase 3 består av tiltak som må 

vurderes nærmere, og vurderes opp mot det fremtidige behovet. Den siste fasen representerer også 

tiltakene av størst omfang og kostnad.  
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Fase 1: Tiltak på kort sikt 0-5 år 

 Vedtak om ny parkeringsnorm for Eidsvoll sentrum, der minimumsnormen for leiligheter i 

sentrumsområdet reduseres fra 1 p-plass pr leilighet til 0,75 p-plass pr leilighet. 

 Gjøre mål om parkeringsstrategi for sentrum til gjenstand for politisk behandling. 

 Forsterke 3 større parkeringsplasser i randsonen med attraktive gangakser til sentrumskjernen og 

vurdere opplegg for sambruk. 

 Redusere antall parkeringsplasser i sentrumskjernen og etablere langsgående gateparkering innenfor 

kvartalsstrukturen. 

 HC-parkering sentralt innenfor kvartalsstrukturen. 

 Etablere sykkelparkering i sentrumskjernen nært viktige målpunkt. 

 Stille krav om at offentlig/private ansatte skal bruke Skjoldnestangen og plassene ved Rubis/torget som 

arbeidsparkering, slik at plassene sentralt og ved Rådhuset mot Rådhusgata frigjøres til 

besøksparkering. 

 Skiltregulering/tidsbegrensning av parkeringsplasser: 1 times parkering innenfor sentrumsområdet, 4 

timers parkering for besøksparkering rundt Rådhuset/biblioteket, ingen begrensninger utover dette. 

 Aktiv bruk av frikjøpsordningen for å danne finansieringsgrunnlag for mulig utvidelse av 

parkeringsplasser / eventuelt et fremtidig parkeringshus/fjellanlegg. 

 Tilstrekkelig tilrettelegging for El-bil parkering/ladestasjoner. 

 

Fase 2: Tiltak på mellomlang sikt 5-10 år 

 Etablere gågater i sentrum der det legges til rette for sykkelparkering og varelevering. 

 Kartlegge bruk av parkeringsplasser sentralt – undersøke hvem som benytter dem og om 

tidsbegrensningen misbrukes. 

 Utrede og eventuelt gjennomføre utvidelse av eksisterende parkeringsplasser i randsonen, 

parkeringsplassene bak Rådhuset og eventuelt Skjoldnestangen. Utdypende geotekniske vurderinger 

må gjøres.  

 Vurdere etablering av parkeringsvirksomhet som kan håndheve parkeringsreguleringen i form av 

bøtelegging. Virksomhetens organisering og kommunens eierskap må avklares. 

 Kartlegge parkeringsbehovet i sentrum og randsonen – dette danner grunnlag for senere vurderinger 

om hvorvidt det er nødvendig å etablere parkeringshus/fjellanlegg. 

 

Fase 3: Tiltak på lang sikt- over 10 år 

 Vurdere innføring av avgiftsparkering, samt etablering av differensierte parkeringsavgifter der det 

legges opp til god sirkulasjon av parkeringsplassene. 

 Vurdere behovet for etablering av parkeringshus (evt. kombinert med park) og/eller fjellanlegg øst for 

Nesvegen – utdypende geotekniske vurderinger må gjøres i aktuelle områder. 

 Etablere opplegg for sambruk om p-hus/fjellanlegg etableres og samtidig vurdere mer restriktiv p-

norm, med lavere parkeringskrav, om det legges opp til sambruk.  
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9.2 Oppsummering 
Parkeringsstrategien med tilhørende handlingsplanen, legger opp til at sentrumsområdet primært skal 

være tilrettelagt for besøks- og kundeparkering. Arbeidsparkering vil skje på 

parkeringsplasser/parkeringsanlegg i randsonen, mens beboerparkering vil skje i parkeringskjellere der det 

er mulig, samt parkering i randsonen. Hensikten er å redusere overflateparkeringen sentralt slik at arealer 

frigjøres og danner grunnlag for å utvikle et mer levende og attraktivt sentrumsområde.  

For å begrense det fremtidige parkeringsbehovet anbefales det også å redusere minimumsnormen for 

leiligheter i de mest sentrale områdene, og samtidig etablere opplegg for sambruk om det etableres et 

større parkeringsanlegg, der parkeringsnormen må vurderes opp mot mulige sambrukseffekter i 

kombinasjon bolig-/næring-/besøksparkering for hvert enkelt prosjekt.  

Under følger en oppsummerende skisse som illustrerer hvordan parkeringssituasjonen i Eidsvoll sentrum 

kan løses. I figuren vises også området med den foreslåtte minimumsnormen på 0,75 p-plass pr leilighet. 

Dette området vil også fungere som en avgrensning for hvor det anbefales tidsbegrensninger på 1 time 

(med unntak av Skjoldnestangen). Parkeringsplassene foran Rådhuset og ved biblioteket foreslås med 4 

timer parkering. For de resterende plassene foreslås det ingen tidsbegrensning.  

 

Figur 24: Skissert parkeringsløsning for Eidsvoll sentrum 

Med den foreslåtte parkeringsløsningen vil antall allment tilgjengelige parkeringsplasser ligge på et sted 

mellom ca. 560 (kun parkering på terreng uten utvidelse) til ca. 750 plasser (ved etablering av p-hus bak 

Rådhuset eller eventuelt et fjellanlegg), der det i dag er ca. 650 offentlige/private p-plasser innenfor 

studieområdet. Anslaget er avhengig av hvorvidt det etableres et større parkeringsanlegg, om plassen bak 

Rådhuset utvides, om det etableres tosidig eller ensidig langsgående parkering i Rådhusgata og om det 

etableres gågate i kvartalsstrukturen. 



Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum Eidsvoll kommune 

 10 Kilder 

 

 28.02.2018  Side 57 av 58 

10 Kilder 
 

Carlsen, G. 2016 

Parkeringsanalyse Vestby kommune. Asplan Viak, utgave: 01 

 

Carlsen, G. 2010 

Parkeringsordningen i Kongsberg. Asplan Viak, utgave: 00 

 

Christiansen, P., Engebretsen, Ø. og Hanssen, J. U. 2015 

Parkeringstilbud ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekter på bilbruk og bilhold i byer og 

bydeler. TØI rapport 1439/2015 

 

Christiansen, P., Hanssen, J. U., Skartland, E. og Fearnley, N. 2016 

Parkering – Virkemidler og effekter. TØI-rapport: 1493/2016  

 

Hanssen, J. U. og Christiansen, P. 2016 

Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus. TØI-rapport: 1489/2016 

 

Stord kommune, 2011 

Parkeringsordning Lervik sentrum 

 

 

  



Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum Eidsvoll kommune 

 11 Vedlegg 

 

 28.02.2018  Side 58 av 58 

11 Vedlegg 
 

1. Notat geoteknikk Eidsvoll sentrum 

 

2. Notat parkeringshus rehab-nybygg 

 

 





 

      

      

02 2018-02-21 Etablering av parkeringshus kombinert med parkanlegg på tak Kim-Levi Wood Ole Aabel 
Tryggestad 

Ole Aabel 
Tryggestad 

01 2018-02-12 Geoteknisk vurdering av supplerende områder og tomter Kim-Levi Wood Lars Mørk Lars Mørk 

00 2018-01-30 Endelig notat Kim-Levi Wood Lars Mørk Lars Mørk 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum DOKUMENTKODE 20170355-00-RIG-NOT-
001 

EMNE Innledende geoteknisk vurdering  TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Areal og samferdsel - Multiconsult Ryen OPPDRAGSLEDER Anders Arild 

KONTAKTPERSON Sondre Osnes SAKSBEHANDLER Kim-Levi Wood  

KOPI   ANSVARLIG ENHET 10101080 Geoteknikk 
Samferdsel og 
Infrastruktur 

 

SAMMENDRAG 

Avd. Areal og samferdsel hos Multiconsult Ryen har bedt om geoteknisk bistand angående vurdering av 
geotekniske forhold ved alternative plasseringer og utførelse av mulig nytt parkeringshus, samt etablering av 
parkeringskjellere og berganlegg generelt i Eidsvoll sentrum. Aktuelle tomter for parkeringshus har gnr./bnr.: 
17/7 og 17/301, mens aktuell tomt for etablering av berganlegg har gnr./bnr.: 16/60. 

De geotekniske vurderingene/betraktningene i dette notatet er helt grove/overordnede, og tar for seg 
muligheter/utfordringer ved å etablere parkeringskjeller under bakkenivå, mulighet for utvidelse av 
parkeringsplass nord for rådhuset, etablering av berganlegg på østsiden av Nesvegen (Fv. 181) og på Eilert 
Sundts plass, samt vurderinger rundt muligheter for etablering av parkeringshus kombinert med parkanlegg 
på tak, nede ved Skjoldnestangen og vest for Eidsvollbrua. 

De opprinnelige løsmassene i planområdet består av marine avsetninger, hovedsakelig lagdelte leire- og 
siltholdige masser med innslag av sand. Dybder til berg varierer stort innenfor planområdet, fra 2 – 40 meter 
under terreng. 

Flomsituasjonen i Eidsvoll vurderes å være den mest avgjørende faktoren for hvordan parkeringsstrategien i 
Eidsvoll bør utarbeides. Fra en geoteknisk vurdering anbefales det å etablere parkeringshus uten 
parkeringskjeller øst for rådhuset og nede på Skjoldnestangen.  

På Skjoldnestangen vil det bli nødvendig å fylle opp tomten opp til eksisterende veg for å tåle 100-
årsflommer. For tomten ved rådhuset vil det kunne være aktuelt å grave seg noe inn i skråningen mot 
nordvest for bedre tomteutnyttelse. En utvidelse av dagens eksisterende parkeringsplass nord for rådhuset vil 
medføre permanente sikringskonstruksjoner dersom en går inn i skråningen. 

Det anbefales å ikke sette krav til å måtte forankre mot oppdrift fra en 100-/200-årsflom, og dermed også å 
ikke sette krav til at fremtidig utbygging skal skje med etablering av parkeringskjellere. Nord og nordøst for 
Sundtoppen er områder der parkeringskjellere vurderes som egnet innenfor en akseptabel kostnadsramme 
med tanke på flomsituasjoner, så lenge kjellerkonstruksjonene etableres høyere enn dimensjonerende 
flomvannstand. 

For å kunne vurdere etablering av berganlegg på østsiden av Nesvegen (Fv.181), må det foretas en nærmere 
dokumentasjon av løsmasse- og bergforhold i det aktuelle området. Å etablere et berganlegg i den naturlige 
løsmasseskråningen på Eilert Sundts plass vurderes som uaktuelt. 

For å kunne etablere parkeringshus kombinert med parkanlegg på tak ned ved Skjoldnestangen og vest for 
Eidsvollbrua, må det fylles opp med masser for å tåle 100-årsflom. Eventuelt parkeringshus må etableres på 
terreng, og parkanlegget vil medføre pålastning av store fyllinger. Stabilitetsforholdene må ivaretas dersom 
en slik løsning skal være mulig. Eventuelle utfordringer med setninger må vurderes nærmere. 
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1 Innledning 
Multiconsult sitt oppdrag omhandler utarbeiding av en strategi for å få en mer hensiktsmessig 
parkeringsløsning i sentrumsområdene av Eidsvoll. Sentrumsområdet er i dag preget av 
overflateparkering som beslaglegger mye areal, og det er derfor ønskelig å reorganisere dagens 
parkeringsløsning, med den hensikt å begrense overflateparkering i størst mulig grad.  

Avd. Areal og samferdsel hos Multiconsult Ryen har bedt om geoteknisk bistand angående 
vurdering av geotekniske forhold ved alternative plasseringer, utførelse av mulig nytt 
parkeringshus, samt etablering av parkeringskjellere og berganlegg generelt i Eidsvoll sentrum. 
Aktuelle tomter for parkeringshus har gnr./bnr.: 17/7 og 17/301, mens aktuell tomt for etablering 
av berganlegg har gnr./bnr.: 16/60. 

I tillegg er det sett på muligheter for etablering av parkeringshus kombinert med parkanlegg på tak, 
nede ved Skjoldnestangen og Eidsvollbrua.  

2 Bakgrunn 
Som en del av parkeringsstrategien er det ønskelig at det inngår vurderinger om geotekniske 
forhold knyttet til mulighetene/kostnadsbildet ved etablering av nytt parkeringshus for to eller tre 
lokaliteter i sentrum. Parkeringshuset vil etableres i to etasjer, og er tiltenkt å romme et sted 
mellom 200 – 300 parkeringsplasser. Den geotekniske bistanden vil være en del av 
parkeringsstrategien som danner grunnlaget for områdereguleringsplanen.  

De geotekniske vurderingene/betraktningene i dette notatet er helt grove/overordnede, og tar for 
seg: 

 Vurderinger rundt etablering av et offentlig parkeringshus på to alternative tomter. 

 Muligheter/utfordringer ved å etablere parkeringskjeller under bakkenivå – Problematikk 
rundt flom/overvann. Stille krav til at utbyggere må etablere parkeringskjellere tilknyttet ny 
bebyggelse. 

 Mulighet for utvidelse av parkeringsplass nord for rådhuset. 

 Etablere berganlegg på østsiden av Nesvegen (Fv. 181). 

 Etablere berganlegg på Eilert Sundts plass (gnr./bnr.: 16/60). 

 Etablere parkeringshus kombinert med parkanlegg på tak, nede ved Skjoldnestangen og 
Eidsvollbrua. 

 

Det er ikke lagt opp til at det skal utføres supplerende geotekniske grunnundersøkelser på 
nåværende tidspunkt.  

Vurderingene i dette notatet er basert på vedlegg oversendt i e-post datert 17. januar, 24. januar, 
31. januar og 19. februar 2018. Disse vedleggene besto av løsmassekart, flomkart, 
områdeavgrensning, aktuelle tomter, VA-kart, samt enkelte tidligere geotekniske rapporter fra 
Eidsvoll kommune.  
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3 Områdebeskrivelse 
I planprogrammet er planavgrensningen vist på Figur 3-1. Planområdet er avgrenset av elven 
Vorma mot sør og vest, og følger den naturlige bratte skråningen bak Rådhuset mot øst og nord. 
Det er områdene innenfor det blå omrisset for Sundet og Eidsvoll sentrum som er grunnlaget for 
dette geotekniske notatet. Det er sett på muligheter og utfordringer ved å etablere 
parkeringskjellere under bakkenivå generelt for planområdet, men også mer detaljert for to 
spesifikke tomter. I tillegg er det sett på mulighetene for etablering av et parkeringsalternativ i 
berget øst for eksisterende Fv. 181 Nesvegen, og på Eilert Sundts plass nordvest for rådhuset. 

Videre er det sett nærmere på Sundet og Eidsvoll sentrum generelt, samt områdene nord for 
Sundtoppen. 

Avslutningsvis er det utført geotekniske vurderinger rundt etablering av parkeringshus kombinert 
med parkanlegg på tak, nede ved Skjoldnestangen og Eidsvollbrua.  

 

Figur 3-1: Områdeavgrensning – blått omriss nede ved Eidsvoll sentrum er aktuelt planområde. 
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 Aktuelle tomter og områder 

Det er utført grove/overordnede geotekniske vurderinger for tomtene og områdene presentert i 
Figur 3-2, og disse er nærmere presentert.   

 

Figur 3-2: Oversiktskart over Eidsvoll sentrum, med omriss av aktuelle tomter og områder. Kilde: Norgeskart. 
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3.1.1 Skjoldnestangen 

Den første aktuelle tomten med gnr./bnr.: 17/301 er lokalisert nede på Skjoldnestangen ved 
Eidsvollbrua og Eidsvollvegen Fv. 181. Området innenfor det blå omrisset har et flateareal på ca. 
2800 m2. Totalarealet for tomten er ca. 10 900 m2, og strekker seg over til motsatt side av 
Eidsvollvegen. Det er ikke registrert kulturminner eller grunnforurensning på tomten iht. 
www.seeiendom.no.  

 

Figur 3-3: Aktuell tomt nede ved Skjoldnestangen. Kilde: seeiendom.  

  

http://www.seeiendom.no/
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3.1.2 Øst for rådhuset 

Den andre aktuelle tomten med gnr./bnr.: 17/7 er lokalisert øst for Eidsvoll rådhus og på nordsiden 
av Nesvegen. Området innenfor det blå omrisset har et flateareal på ca. 2900 m2. Selve tomten 
strekker seg videre østover, men er ikke en del av dette oppdraget. Det er ikke registrert 
kulturminner eller grunnforurensning på tomten iht. www.seeiendom.no. 

 

Figur 3-4: Aktuell tomt øst for Eidsvoll rådhus. Kilde: seeiendom. 

  

http://www.seeiendom.no/
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3.1.3 Eilert Sundts plass 

Den tredje aktuelle tomten med gnr./bnr.: 16/60 er lokalisert nordvest for Eidsvoll rådhus, like øst 
for Sundtoppen. Området innenfor det blå omrisset har et flateareal på ca. 1200 m2.  

 

Figur 3-5: Aktuell tomt for berganlegg øst for Sundtoppen. Kilde: seeiendom. 

3.1.4 Generelt innenfor planområdet og nord for Sundtoppen 

Foruten de tre overnevnte tomtene, er det utført geotekniske vurderinger rundt etablering av 
parkeringskjellere generelt innenfor planområdet, og spesielt nord for Sundtoppen. 

 

Figur 3-6: Området nord for Sundtoppen. Kilde: Norgeskart. 
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3.1.5 Vest for Eidsvollbrua og nede ved Skjoldnestangen 

Avslutningsvis er det sett på mulighetene for etablering av parkeringshus kombinert med 
parkanlegg på tak, nede ved Skjoldnestangen og vest for Eidsvollbrua.  

 

Figur 3-7: Tomten nede ved Skjoldnestangen, og forlengelsen på vestsiden av Eidsvollbrua. Kilde: Norgeskart. 
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4 Topografi og grunnforhold 
Eidsvoll sentrum ligger mellom kote +124 og +150 som er godt under marin grense. Dette betyr at 
de opprinnelige løsmassene i planområdet består av marine avsetninger, hovedsakelig lagdelte leir- 
og siltholdige masser, med innslag av sand. 

 Skjoldnestangen 

Topografien nede ved tomten på Skjoldnestangen betraktes som flatt. Generelt ligger tomten på 
nivå ca. i kote +124 – 125 som er noe høyere enn vannstanden i Vorma (kote +122,5 – 123). Hele 
tomten ligger på en fylling som er etablert ut Vorma. Opprinnelig eksisterte den grunne Sundevja 
(eller «Arvesen-evja») her, en vik som strekte seg nesten helt inn til den tidligere Lomsdalsgården. 
Fyllmassene består trolig av en blanding mellom leire, silt, sand og sprengstein som har ligget der i 
mer enn 10 år. 

 Øst for rådhuset 

Bak rådhuset er topografien en del annerledes, blant annet på grunn av en tydelig gressbevokst og 
bratt, naturlig skråning opp mot eksisterende boligfelt. Like bak Rådhuset er det lokalisert berg i 
dagen. Dagens parkeringsplass ligger på kote +126,5, og høydedifferansen fra den flate delen av 
tomten (eksisterende parkeringsplass) og opp til skråningstoppen er nærmere 23 meter. Terrenget 
ligger med helning opp mot 1:2,5 i gjennomsnitt. Dette betyr med andre ord at deler av det blå 
omrisset er plassert i bratt sideterreng, mens resterende er plassert der det i dag er en eksisterende 
parkeringsplass bak rådhuset.  

På fremsiden av dagens rådhus var det tidligere en evje/vik som stakk inn fra Vorma og som over 
tid har blitt utfylt av sprengstein og andre fyllmasser. På motsatt side av Rådhusgata steg terrenget 
opp fra denne viken til det som i dag er eksisterende terreng. Viken strekte seg helt opp til krysset 
hvor dagens Rådhusgata møter Sundgata. Oppfyllingen av Vorma og Sundet har blitt utført i flere 
etapper til forskjellige tider ifølge en rekke geotekniske rapporter fra området, ref. [3] og [4]. Figur 
4-1 nedenfor viser hvordan Vorma og Sundet tidligere naturlig har ligget i bunn av skråningen 
nordvest for dagens rådhus.  

 Eilert Sundts plass 

Tomten består av et flatt parti i kote +127 og en skråning som strekker seg opp til kote +136 
innenfor eiendomsgrensen. Denne skråningen er den samme gressbevokste, bratte og naturlige 
skråningen som bak rådhuset. Skråningen er ca. 20 meter høy, og ligger med helning ca. 1:3 i dette 
området. Det betyr med andre ord at deler av tomten er plassert i bratt sideterreng. Det flate 
partiet er lokalisert like nord for ovennevnte evje/vik inn fra Vorma. 

 Vest for Eidsvollbrua og Skjoldnestangen 

Tomten består den dag i dag av overflateparkeringer, samt noe grøntarealer. Den vurderes som 
relativt flat og ligger ca. i kote +125 – 125,5, tilsvarende noe høyere enn Skjoldnestangen på 
østsiden av Eidsvollbrua. I likhet med Skjoldnestangen ligger hele tomten på en fylling som er 
etablert ut i Vorma. Fyllmassene består trolig av en blanding mellom leire, silt, sand og sprengstein 
som har ligget der mer enn 10 år. 
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Figur 4-1: Utsnitt fra geoteknisk rapport "4172 - Nytt forretnings- og kinobygg", datert 1959, som viser deler av utfyllingen 
i Vorma og Sunde, ref. [3]. 

 Kvartærgeologisk kart 

Figur 4-2 viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart for det aktuelle planområdet, ref. [5]. Kartet 
indikerer at løsmassene i Eidsvoll sentrum hovedsakelig består av tykk marin avsetning, fyllmasser 
og tynn morene. For områder med marine avsetninger kan det potensielt sett være 
sprøbruddmaterialer, og det forventes siltige og leirholdige løsmasser.  

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser 
over tid, samt løsmassenes overordnede fordeling og forventede egenskaper. Utgangspunktet for 
disse oversiktskartene er i all hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang 
fysiske undersøkelser. Kartene gir ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun 
begrenset informasjon om løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og 
anvendelse/kvalitet vises til www.ngu.no. 

http://www.ngu.no/
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Figur 4-2: Kvartærgeologisk kart over planområdet og Eidsvoll sentrum. Kilde: NGU. 

 Marin grense og kvikkleire 

Hele planområdet og Eidsvoll sentrum ligger under marin grense, iht. Figur 4-3 ref. [6]. Det vil 
dermed være behov for å avklare om det er nødvendig med vurdering av områdestabilitet etter 
NVEs kvikkleireveileder 7/2014 – «Sikkerhet mot kvikkleireskred», med henvisning til TEK 17 §7. 

Nærmeste kartlagte kvikkleiresone er like øst for Eidsvoll sentrum ved Elstad, ref. Figur 4-3. 
Ved tidligere utførte grunnundersøkelsene som vi er kjent med, er det ikke påvist 
kvikkleire/sprøbruddmaterialer i området Eidsvoll sentrum. Flere rapporter konkluderer med at det 
under terreng er relativt faste og stabile leirmasser med mektighet opp mot 40 meter. 
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Figur 4-3: Marin grense og kartlagt kvikkleiresone. Kilde: NVE. 

 Flomkart 

Figur 4-4 ref. [7] viser at aktuelle tomter nede ved Skjoldnestangen, nordvest for Sundtoppen, og 
øst for rådhuset ligger innenfor flomutsatte områder.  

Selv ved 10-årsflom ligger tomten nede ved Skjoldnestangen på østsiden av Eidsvollbrua, innenfor 
et utsatt område.  

For områdene vest for brua og nordvest for Sundtoppen vil flom være aktuelt ved en 100-årsflom.  

Tomten øst for rådhuset vil ikke være utsatt før ved en eventuell 200-årsflom, mens for Eilert 
Sundts plass ligger deler av denne tomten i et område med lavpunkt. Lavpunkt er et område som 
ligger lavere enn flomvannstand, men som ikke har direkte forbindelse med elva.  

Flom blir først aktuelt ved en 500-årsflom for tomten på Eilert Sundts plass.  

Områdene nordøst for Sundtoppen vil ikke være flomutsatt ved en 500-årsflom, mens deler av 
området direkte mot nord vil være utsatt.   

 

Figur 4-4: Flomkart over planområdet og Eidsvoll sentrum. Omfanget er basert på flomsone ved 200-årsflom. Kilde: NVE. 
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 Tidligere geotekniske grunnundersøkelser 

Fra oversendte grunnundersøkelser og søk i vårt arkiv, er det funnet enkelte oppdrag av relevans 
innenfor planområdet og Eidsvoll sentrum. Disse er lagt til grunn ved beskrivelse av 
grunnforholdene i området.  

Generelt sett sammenfaller grunnforholdene beskrevet i de ulike rapportene godt med hverandre.  

4.8.1 Løsmasser 

Aktuell tomt øst for rådhuset 

1) Geoteknisk rapport «40738 – Administrasjonsbygg Bakkehustomta» fra 1988, ref. [8], beskriver 
forholdene på tomten der dagens rådhus står ut fra grunnundersøkelser som vist i borplan på Figur 
4-5.  

 

Figur 4-5: Figur som viser aktuelle boringer i tilknytning den aktuelle tomten ved rådhuset, ref. [8]. 

Området består øverst av løsmasser. Tørrskorpeleire er stedvis registrert, derunder masser av 
lagvis siltig leire til finsand. Berg er registrert fra 2,5 – 7,0 meter dybde på øvre parti i foten av 
skråningen, men faller sterkt av mot sørvest til mer enn 33 meter dybde. 

Sørøst for tomten til Rådhuset er det ifølge rapporten foretatt mer utfylling i Vorma. Tomten er 
karakterisert ved et flatt parti i forlengelsen av sentrumsområdet på ca. kote +127,0. Dette stiger 
slakt opp til ca. nivå kote +131,0 på parkeringsplassen øst for Panorama Kino. Den naturlige 
skråningen i bakkant av tiltenkt administrasjonsbygg (nå eksisterende rådhus), har en høyde på ca. 
20 meter og en gjennomsnittlig helning ca. 1:2,5. 



Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum  multiconsult.no 

Innledende geoteknisk vurdering  

 

20170355-00-RIG-NOT-001 21. februar 2018 / Revisjon 02 Side 15 av 29 

Stedvis er det registrert et topplag av siltig tørrskorpeleire til 1 – 3 meter dybde. Laget er ikke 
gjennomgående, og andre steder er det påvist uren silt med organisk innhold fra terrengnivå. 

Under topplaget, fra ca. 1 – 3 meter dybde, er det i partiet mot skråningen påvist et lag med siltig 
leire. Ved prøveserie 1 stopper dette mot fast lag i nivå ca. kote +127,6. Lenger sør ved prøveserie 2 
går massen over i ren silt på nivå ca. kote +125,0. Skovling 1 til 3 viser et finsandlag fra nivå kote 
+127,4 avtagende til +124,0 mot øst. Den siltige leiren er karakterisert med vanninnhold 25 – 30 % 
og udrenert skjærstyrke 40 – 70 kPa. Tidligere utførte ødometerforsøk fra det siltige leirlaget viser 
at materialet er relativt lite kompressibelt. På bakgrunn av kvartærgeologiske forhold er det grunn 
for å anta at leiren er vesentlig overkonsolidert. 

Fjellkontrollboringene viser overkant berg på nivå kote +128,8 fra foten av skråningen og sørover i 
området for vestre fløy. Lengst sørvest derimot, viser boringer 33 meter dybde uten at berg er 
påtruffet. Dette viser at berget stuper bratt av i dette området. For midtpartiet til 
administrasjonsbygget tyder grunnundersøkelsene på at bergoverflaten er på ca. nivå +127,0 – 
121,0. For østfløyen viser fjellkontrollboringene overkant berg på nivå +124,4 i foten av skråningen, 
avtagende til +123,2 ned mot utfyllingen i Vorma.  

Umiddelbart over berg viser boringene et 0,5 – 1,5 meter lag med antatt grus/stein – eventuelt 
morene.      

2) Geoteknisk rapport «17590 – Eidsvoll Helsesenter, Sundet i Eidsvoll» fra 1977 gjelder nabotomten 
til dagens rådhus, ref. [9]. Tomten ligger i skråningen sørøst for Panorama kino. Her ble det utført 4 
stk. ramboringer og 8 stk. dreieboringer for kartlegge grunnens art og relative lagringsfasthet, samt 
dybder til fast grunn eller berg. Det ble også tatt opp én uforstyrret prøveserie for bestemmelse av 
grunnens geotekniske parametere. Videre ble det tatt prøver av grunnen med skovlbor i 3 hull, 
samt avlesning av grunnvannstand i de samme skovlhullene. 

Grunnundersøkelsene viser at det øverst er et lag av siltig til finsandige masser. Mektigheten av 
dette laget varierer fra et par meter på tomtens øvre del, til mer enn 5 meter langs søndre del av 
bygget. De øverste ca. 2 meterne er humusholdige. Under dette laget er det på vestsiden av tomten 
fast, siltig leire. I prøveserien ble leirlagets tykkelse tolket til å være nesten 4 meter, inklusiv et lag 
av tørrskorpeleire de øverste 2 meterne. Leirmassene var lite kompressible, iht. ødometerforsøk. 

Skovlboringen ved prosjektets sørvestre hjørne viser at leirelaget bare er ca. 1 meter tykt, og at det 
ikke er tørrskorpeleire på dette partiet. Videre mot øst langs prosjektets sørvegg ble det ikke funnet 
leire. Både prøveserien og skovlboringene ble avsluttet i løsmasser fra 3,0 til 6,5 meter under 
terreng. 

På dybder mindre enn 6 – 7 meter består løsmassene trolig i det vesentlige av siltige og sandige 
masser. Massene ble betraktet som meget telefarlige. 

3) I forbindelse med oppdraget «4172 – Nytt forretnings- og kinobygg» fra 1959 ble det også utført 
grunnundersøkelser på Rådhustomten, og videre nordvest for dagens rådhus ved foten av den 
bratte skråningen, ref. [3].  

Boringene har møtt stor motstand i grunnundersøkelsene plassert i selve skråningen, men vesentlig 
lavere motstand ved foten av skråningen. Dette tyder på at grunnen bli noe mindre fast nedover 
skråningen. Prøveseriene indikerer at grunnen under naturlig terreng består av fast, vannfattig og 
lite sensitiv, grov leire. Udrenert skjærstyrke ligger mellom 50 – 140 kPa, og leiren er fast i omrørt 
tilstand. Leiren klassifiseres som lite sensitiv og overkonsolidert i dette området. Dette betyr at 
leiren tidligere har vært utsatt for betydelig større belastning før år 1959. Leiren er også tolket å 
være meget lite kompressibel fra disse grunnundersøkelsene.   

Fyllmassene i området er lagt ut direkte på det opprinnelige matjordlaget. 
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Aktuell tomt på Skjoldnestangen og området vest for Eidsvollbrua 

Det er ikke funnet noen tidligere grunnundersøkelser for tomten på Skjoldnestangen, eller området 
vest for Eidsvollbrua. Tidligere rapporter indikerer at overskuddsmasser fra utgraving av diverse 
byggegroper og terrengarbeider i området opp gjennom årene, har blitt brukt som 
utleggingsmasser i Vorma.  

I forbindelsen med byggingen av Eidsvollbrua og tilhørende vegomlegging ble store mengder 
sprengstein fra Vormvik fylt ut i Vorma der dagens Skjoldnestangen ligger. De tidligste utfyllingene 
var nok uten spesielle krav til oppbygging av kvalitetsfylling, og det er derfor grunn til å forvente 
varierende løsmasser på tomten i form av sprengstein, leire, silt og finsand. Disse fyllmassene har 
ligget der så lenge at det forventes at de er relativt faste og stabile.   

Aktuell tomt på Eilert Sundts plass 

1) I forbindelse med oppdrag «4155 – Forretningsbygg Dystland», og oppføring av et større 
forretningsbygg med 3 etasjer og delvis kjeller, ble det i 1958 utført grunnundersøkelser like nord 
for aktuell tomt, og like øst for Sundtoppen, ref. [10]. 

Sonderboringene er avsluttet i 11 – 15 meter dybde uten å nå berg. Flere av sonderboringene er 
avsluttet i leire, og tyder på at leiren fortsetter videre mot dypet. Prøveseriene viser at 
grunnforholdene er jevne. Oppe i bakkeskråningen mot øst er det et tynt lag med finsand, ellers 
består grunnen av leire. Leiren er meget fast med skjærfasthet mellom 50 – 120 kPa. Leiren er 
sannsynligvis overkonsolidert, dvs. at den tidligere har vært utsatt for betydelig større 
overlagringstrykk enn i dag. Oppe i skråningen mot øst er leiren meget fast i omrørt tilstand, og 
sensitiviteten er lav. Nede på flata ved eksisterende «Sundgata» er den omrørte skjærfastheten høy 
i det øvre laget, men lavere enn 10 kPa dypere ned. Leiren er stort sett ren, men med noe innslag 
av humus oppe i skråningen mot øst. 

2) Grunnboring på branntomta nord for Eilert Sundts plass (gnr/bnr: 16/60) i 2013, viste faste 
leirmasser egnet for bygging (Geoteknisk rådgivningsrapport 13-247 nr.1. Løvlien Georåd, 21.1.14), 
ref. [11].  

Nord i planområdet 

I området rundt Sundtoppen er det utført flere runder med geotekniske grunnundersøkelser, i 
henhold til Figur 4-6 fra oppdrag «6419 – Sundhaugen», ref. [12]. De mest aktuelle i denne 
forbindelse er oppdrag 4155 mot øst, 6210 mot sør, 4843 mot nord, samt 40061 mot vest i Vorma.   
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Figur 4-6: Utførte grunnundersøkelser rundt Sundtoppen, ref. [12]. Situasjonen før utfylling i Vorma mot vest. 

Toppen av Sundtoppen/Sundhaugen ligger på ca. kote +150, og terrenget faller bratt av til alle 
sider, før det flater ut på ca. kote +125 – 130. 

Generelt viser sonderboringene at grunnforholdene er ensartet i området. Jordmassene består 
antagelig av fast lagret sandig og leirig silt, og siltig leire til stor dybde. Flere av 
grunnundersøkelsene viser et topplag av friksjonsmasser i form av sand, over homogen leire. Mot 
sør består topplaget av noe mer siltige fyllmasser med vekslende sammensetning av sand, grus og 
stein. Tidligere utgravinger og undersøkelser har vist at massene i og rundt Sundtoppen er svært 
fast og stabil. Massene har stor bæreevne, er lite kompressible og meget telefarlige.  

Lengst nord innenfor planområdet består grunnen av tørrskorpeleire de øverste 3 – 4 meterne, 
over silt og siltig leire mellom 6 – 10 meter under terreng. Under denne dybden er det antagelig 
også silt og siltig leire til minst 20 meter under terreng, ref. [13]. 

I forbindelse med utfyllingen i Vorma, ble det i 1986 utarbeidet en rapport rundt avgraving av den 
nordlige delen av Sundtoppen for utfylling i Vorma og i Sundet. Disse grunnundersøkelsene viste 
løsmasser av silt (leirig og sandig) i Vorma, og leirig silt i Sundtoppen. Utfyllingen av Vorma ble bygd 
opp av siltmasser fra Sundtoppen, men av stabilitetsmessige hensyn ble ytre del av fyllingen bygget 
opp av steinmasser, ref. [14]. 

4.8.2 Berg 

Aktuell tomt øst for rådhuset 

1) Fra oppdrag «17590 – Eidsvoll Helsesenter, Sundet i Eidsvoll» var dybdene til fast grunn eller berg 
varierende med størst målte løsmassemektighet ca. 12 meter i det sørvestre hjørnet, ref. [9]. Mot 
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vest viser boringene at det er 2 – 4 meter til fast grunn som vurderes som berg. Det angis at det kan 
være et lag av morene over berg. 

Utenfor prosjektets sørøstre hjørne og mot øst er det antatt berg på dybder varierende fra 2 – 5 
meter i borpunktene.  

2) Fra oppdrag «4172 – Nytt forretnings- og kinobygg» viste det seg at i selve skråningen ble antatt 
berg påtruffet etter 4,5 – 6,8 meter dybde, mens i bunn av skråningen var dybden til antatt berg ca. 
14 m, ref. [3]. Det er tydelig at terrenget og bergoverflaten stuper ned i et søkk, noe som 
understøttes av tidligere eksisterende vik/evje inn fra Vorma.  

Aktuell tomt på Skjoldnestangen og området vest for Eidsvollbrua 

Ettersom Skjoldnestangen er etablert som en utfylling i Vorma, forventes det store dybder til berg 
nede på denne tomten, og i områdene vest for brua. Flere steder vil nok denne dybden bli opp mot 
40 meter under dagens terreng.   

Aktuell tomt på Eilert Sundts plass 

1) I oppdrag «4155 – Forretningsbygg Dystland» ble sonderboringene avsluttet 11 – 15 meter under 
terreng uten å treffe berg. Disse ble stoppet i leire, og trolig er dybder til berg en del dypere enn 
dette.   

Nord i planområdet 

Det forventes at for deler av områder er dybder til berg opp mot 40 meter under terreng. Bergets 
beliggenhet er ikke kjent, men antast å være meget stor. Det er boret til ca. kote +115 i østre og 
vestre skråningsfot av Sundtoppen, uten at berg er påtruffet. 

4.8.3 Grunnvannstand 

Aktuell tomt øst for rådhuset 

I 1977 lå grunnvannstanden i kote +122,8, men med foreliggende grunnforhold må en regne med at 
grunnvannet i området på nedre del av tomten stiger og synker praktisk talt i takt med 
vannstanden i Vorma, ref. [9]. Lenger oppe på tomten vil grunnvannstanden sannsynligvis ligge 
høyere, og vanntilsig gjennom grusmasser over berg kan ikke utelukkes. 

Det forventes generelt sett at grunnvannstanden varierer med årstid og nedbør.  

Aktuell tomt på Skoldnestangen og området vest for Eidsvollbrua 

Det forventes at grunnvannstanden for tomten på Skjoldnestangen og området vest for brua ligger i 
samme kotehøyde som vannstanden i Vorma, og at den stiger/synker i takt med denne. 

Aktuell tomt på Eilert Sundts plass 

Med foreliggende grunnforhold forventes det at grunnvannstanden i området på nedre del av 
tomten stiger og synker i takt med vannstanden i Vorma.  

Nord i planområdet 

Like sør for Sundtoppen ble vannstanden målt til å ligge i kote +122,3 i 1964. 
Vannstandobservasjonene gjort i august 1967 indikerte derimot vannstand i kote +126,2, kun 1,2 
meter under terreng. Vannstanden avhenger selvsagt av flomsituasjonen i Vorma, og målingen fra 
1967 er nok et resultat av flomsituasjonen på forsommeren samme året. 

Helt nord innenfor planområdet ligger grunnvannstanden 4 -5 meter under terreng, tilsvarende ca. 
kote +123. En bør regne med adskillig sesongmessige variasjoner, ref. [13].  
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 Oppsummering grunnforhold 

Terrengnivået i Eidsvoll sentrum ligger generelt sett mellom kote +124 og +150 som er godt under 
marin grense. De opprinnelige løsmassene i planområdet består av marine avsetninger, 
hovedsakelig lagdelte leire- og siltholdige masser med innslag av sand. Under Eidsvoll sentrum er 
det relativt faste og stabile leirmasser med mektighet opp mot 40 meter, og flere steder er denne 
leira dekket av stedlig elvesand eller utfylte masser. Det er ikke påvist kvikkleire og/eller 
sprøbruddmaterialer i området. 

Innenfor planområdet er det lokalisert berg i dagen rett bak Rådhuset, i Vormvikåsen og i Vorma 
sør for Sundet. Dette berget danner en terskel som leiren under Sundet og Vorma hviler mot, ref. 
[4].  

I skråningen bak Rådhuset har en tidligere påvist fast og siltig leire, mens i områdene på plassen 
foran noe bløtere og siltige masser. Berget stuper ned i forbindelse med denne skråningen, noe 
som er tydelig på bakgrunn av registrerte dybder til berg innenfor og utenfor selve skråningen.  

Generelt viser de ulike sonderboringene at grunnforholdene er ensartet i området. 
Grunnvannstanden er forventet å variere i henhold til vannstanden i elva Vorma. 

5 Geotekniske vurderinger og betraktninger 

 Generelt 

Foreliggende kapittel beskriver generelle geotekniske vurderinger og betraktninger i forbindelse 
med ny parkeringsstrategi for Eidsvoll sentrum. På dette stadiet er disse vurderingene og 
betraktningene å tolke som grove/overordnede. Det er valgt å først ta for seg de to spesifikke og 
aktuelle tomtene med tanke på etablering av parkeringshus, for deretter å generelt se på bruk av 
parkeringskjellere i forbindelse med framtidig utbygging innenfor planområdet, samt etablering av 
berganlegg på østsiden av Nesvegen Fv. 181 og på Eilert Sundts plass. 

Avslutningsvis er det utført geotekniske vurderinger rundt mulighetene for å etablere 
parkeringshus kombinert med parkanlegg på tak, for tomten nede ved Skjoldnestangen og området 
vest for Eidsvollbrua. 

 Parkeringshus Skjoldnestangen 

Parkeringshus på denne tomten må ta høyde for flomsituasjoner. I følge flomkart er denne tomten 
utsatt ved 10-årsflom, i henhold til Figur 5-1. Terrengnivået ligger på kote +124 – 125, og 
vannstanden til Vorma ligger rundt kote +122,5 – 123,0 ved normal vannstand.  

Per dags dato er dette det stedet innenfor planområdet der terrenget ligger lavest. 
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Figur 5-1: Flomkartet viser at tomten på Skjoldnestangen er utsatt ved 10-årsflom. Kilde: NVE. 

Basert på flomsituasjonen vil det dermed være mest hensiktsmessig å bygge det 2-etasjes 
parkeringshuset over bakkenivå og ikke etablere en nedgravd p-kjeller fordi: 

1. Det faktumet at et 2-etasjes parkeringshus er en lett konstruksjon, gjør at bygget vil være utsatt 
for oppdriftskrefter fra vannet, dersom kjellerkonstruksjonen støpes som vanntett 
konstruksjon. Det vil dermed være behov for oppdriftsforankringer, og med tanke på at dybder 
til berg er opp mot 40 meter under terreng, vil slike forankringer bli svært omfattende og 
kostbare. Dette vurderes å være en ufornuftig løsning. 

2. Alternativt kan kjellerkonstruksjonen støpes drenert så lenge det ikke legges elektriske 
installasjoner eller lignende der, men da må parkeringshuset stenges hver gang det er høy 
vannstand.  

3. Ved etablering av kjelleretasje må en forvente gravedybder opp mot 3 – 3,5 meter, noe som 
medfører at gravedybden ligger lavere enn vannstanden i Vorma. Dette gir sannsynligvis behov 
for spuntet byggegrop med tilhørende kostnadsøkning. 

 

Å bygge parkeringshuset på terreng er geoteknisk sett å anbefale av tekniske og økonomiske 
hensyn.  

Et alternativ vil trolig være å fylle opp terrenget på Skjoldnestangen noe mer, så lenge 
stabilitetsforholdene tilsier at dette er mulig, slik det er gjort ved etableringen av brulandkaret for 
Eidsvollbrua. Flomsonekart viser at Eidsvollvegen og Nesvegen Fv. 181 tåler selv en 100-årsflom i 
henhold til Figur 5-2. 
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Figur 5-2: Flomkartet viser at Eidsvollvegen og Nesvegen fv. 181 tåler en 100-årsflom. Kilde: NVE. 

Dette vil også gjelde for p-huset dersom 1. etasje legges på tilsvarende nivå som vegen. Ved 200-
årsflom må både vegen og parkeringshuset derimot stenges. 

Geoteknisk sett vurderes det slik at det vil være fullt mulig å bygge p-huset på oppfylt område ved 
bruk av utlagt kvalitetsfylling, fortrinnsvis med stein. 

I senere planfase må det gjennomføres grunnundersøkelser som grunnlag for stabilitet- og 
setningsberegninger. 

 Parkeringshus og parkingsplass ved rådhuset 

Billigste alternativet er å bygge på terreng inn mot dagens skråningsfot og eventuelt fylle masser på 
baksiden inntil parkeringshuset. 

Det vil imidlertid trolig være behov for å gå inn i selve skråningen ved etablering av 2-etasjes 
parkeringshus på denne tomten. Dette vil gi utfordringer i forbindelse med graveskråninger og 
ensidig jordtrykk i permanent tilstand. 

Det vurderes som gunstig dersom dybder til berg inn fra skråningsfoten er kort. Med større dybder 
til berg vil kostnadene også øke. Dersom hele parkeringshuset (begge etasjer) etableres inn i 
skråningen, og grunnforholdene består av løsmasser for hele dybden/høyden av bygget, blir det 
trolig behov for en spuntvegg boltet til berg i foten og med to stagrader ettersom høyden da fort 
blir opp mot 6 meter. Sammen med ugunstige dybder til berg gir dette betydelige kostnadsøkninger 
til sikringstiltak. Kombinasjon av gunstig bergdybde og seksjonsvis graving og etablering av 
prefabrikkerte betong-yttervegger i p-huset vil kunne redusere kostnadene. 

Alternativt til å plassere begge etasjene og hele parkeringshuset inn i skråningen, vil være å kun 
etablere én etasje inn i skråningen. Bygget vil dermed få en «trappet» utforming inn mot 
skråningen, der den øverste etasjen går lengre inn i skråningen. 
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For et parkeringshus kan det normalt aksepteres noe større differansesetninger enn for boligbygg. 
Det vil derfor kunne være mulig å fundamentere bygget delvis på berg og delvis på løsmasser. 

Alternativet med én kjelleretasje vil sannsynligvis medføre behov for midlertidig sikring av 
byggegrop med en forankret spuntvegg. Dersom bergnivået stedvis er grunt, vil det i tillegg bli 
behov for sprengning. Det må også forventes at en vil kunne komme i kontakt med 
grunnvannstanden ved en eventuell kjelleretasje. 

På bakgrunn av flomkartet vil tomten ved rådhuset kunne påvirkes ved en eventuell 200-årsflom. 
Dette er en eksepsjonell tilstand, men vil kunne medføre oppdriftskrefter og utfordringer tilknyttet 
en eventuell parkeringskjeller på tomten. Det vil da bli behov for både vanntett kjellerkonstruksjon 
og forankringer, noe som vil øke kostnadene, se Figur 5-3. 

 

Figur 5-3: Flomkart som viser at den aktuelle tomten ved rådhuset bli utsatt ved en 200-årsflom. Kilde: NVE. 

Dersom det er ønskelig å ha mer uteareal, anbefales det å vurdere å grave seg inn i skråningen 
framfor en kjellerparkering under dagens terreng. Det bemerkes også at tomteområdet ligger slik til 
at om bygget blir 2-3 meter høyere over bakken, tilsynelatende har liten påvirkning på nabolaget. 

En utvidelse av dagens eksisterende parkeringsplass nord for rådhuset vurderes å være begrenset, 
ettersom skråningen mot vest ligger med naturlig avgrensing av arealet, samt eksisterende veg 
avgrenser mot øst. Det er selvsagt mulig å også gå inn i selve skråningen for dette alternativet også, 
men trolig vil dette medføre behov for permanent sikring i form av forankret spuntvegg, 
bjelkestengsel eller lignende. Ettersom helningen på skråningen er bratt, vil det være begrenset 
hvor langt inn i skråningen en kan gå. Desto lengre inn en går, jo større behov blir det for 
forankrede sikringskonstruksjoner, og jo høyere disse blir jo flere stagrader blir nødvendig. 
Kostandene vil dermed øke betydelig.   

 Parkeringskjellere i forbindelse med ny utbygging i planområdet 

Generelt innenfor planavgrensningen vil flomsituasjonen ved en 200-årsflom være avgjørende for 
om det er mulig å etablere parkeringskjellere innenfor en akseptabel kostnadsramme. Det faktum 
at 200-årsflommen ligger høyere enn dagens terreng for store deler av Eidsvoll sentrum, er lite 
gunstig for parkering under terrengnivået. 
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Figur 5-4: Flomsituasjon ved 200-årsflom generelt innenfor planområdet. Kilde: NVE. 

Eventuelle kjellerkonstruksjoner bør i utgangspunktet etableres som vanntette konstruksjoner, og 
overliggende bygninger bør i tillegg være tunge nok for å unngå å være avhengig av permanent 
forankring. Slik permanent forankring er både teknisk relativt komplisert og sterkt fordyrende ved 
store dybder til berg, slik det generelt er i planområdet. 

Dersom parkeringskjellere kreves for mindre og lette bygninger, kan en alternativt se for seg en hel 
bunnplate for kjelleretasjen der en lager seg en kasse som stikker ut forbi vegglivet til selve 
kjelleretasjen. Deretter kan en fylle tilbake jordmasser over disse utstikkende fundamentene og 
dermed dra nytte av vekten til denne jorden for å unngå at oppdriften løfter opp konstruksjonene. 

Uten teknisk installasjoner og anlegg i parkeringskjellerne, kan en tillate at vannet stiger inne i 
kjelleren for ekstremsituasjoner som en 100-/200-årsflom. Dersom det tillates dette, er det nok 
mulig å etablere parkeringskjellere for fremtidig utbygging. Flommen er uansett avgjørende, 
ettersom grunnforholdene i planområdet er relativt gode.  

Det anbefales å ikke sette krav til å måtte forankre mot oppdrift fra en 100-/200-årsflom i denne 
delen av planområdet, og dermed også å ikke sette krav til at fremtidig utbygging skal skje med 
etablering av parkeringskjellere. 
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Området nord i planområdet 

Området lengst nord i planområdet (rødt omriss) iht. Figur 5-5, påvirkes ikke i like stor grad av 
eventuelle 200-årsflommer. I dette området vil eventuelle 500-årsflommer være mer 
utslagsgivende for hva slags parkeringsstrategi som lønner seg. En slik flomsituasjon er en 
eksepsjonell tilstand, og trolig vil 200-årsflom også være dimensjonerende for denne delen av 
planområdet. 

 

Figur 5-5: Flomsituasjoner for området lengst nord i planområdet. Kilde: NVE. 

Mot nordvest for Sundtoppen ligger det flate området i kote +124 – 125, med slak stigning opp til 
eksisterende veg opp mot Torget i kote +129 – 130. I retning nordøst stiger terrenget slakt mot 
boligfeltet. Generelt sett ligger mesteparten av området ca. i kote +128 – 130.  

På bakgrunn av flomkartene er det grunn til å anta at vannstanden ved en 200-årsflom og en 500-
årsflom tilsvarer opp mot henholdsvis kote +126,5 og +128,0.  

Med gravedybder rundt 3 – 3,5 meter for etablering av parkeringskjellere, vil en med andre ord fort 
kunne komme i kontakt med både normalvannstanden i Vorma (kote +123,0), og eventuelle 
flomsituasjoner.  

De eneste stedene der parkeringskjellere vurderes som egnet innenfor en akseptabel 
kostnadsramme med tanke på flomsituasjoner, er i tilknytning nordsiden av Sundtoppen og 
nordøstlig side av eksisterende veg opp til Torget. For disse lokasjonene vil det nok være mulig å 
etablere drenerte kjellerkonstruksjoner, uten behov for kostbare permanente forankringer.  

Det forutsettes ved slike konstruksjoner at fundamenter og dekker til kjelleren etableres høyere 
enn ca. kote +127, ettersom det anbefales å legge til en sikkerhetsmargin på 0,3 – 0,5 meter for 
bestemmelse av dimensjonerende flomvannstand. Det forutsettes videre at aktuell flomhøyde 
beregnes mer detaljert i senere faser.  
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Krav til sikkerhet ved bygging i flomutsatte områder er gitt i Plan og Bygningslovens TEK17 og NVEs 
«Retningslinje for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag». Disse presiserer blant 
annet at boligbebyggelse ikke skal etableres på flomutsatte områder som ligger lavere enn nivå for 
200-årsflom. 

Geoteknisk sett vil det være muligheter for å fylle opp terrenget nordvest i planområdet ved bruk 
av utlagt kvalitetsfylling, for deretter å bygge parkeringskjellere som ligger høyere enn beregnet 
dimensjonerende flomvannstand. Alternativt vil det bli behov for både vanntett kjellerkonstruksjon 
og kostbare oppdriftsforankringer. 

Det anbefales derfor å ikke sette krav til å måtte forankre mot oppdrift fra en 200-årsflom i denne 
delen av planområdet mot nordvest, og dermed også å ikke sette krav til at fremtidig utbygging skal 
skje med etablering av parkeringskjellere.  

Nord og nordøst for Sundtoppen er områder der parkeringskjellere vurderes som egnet innenfor en 
akseptabel kostnadsramme med tanke på flomsituasjoner, så lenge kjellerkonstruksjonene 
etableres høyere enn dimensjonerende flomvannstand.  

 Berganlegg øst for Nesvegen fv. 181 

Her er det er boligbebyggelse på toppen, og trolig er det berg i skråningen. Vi vet per i dag 
imidlertid ingenting om berget, løsmasseoverdekning eller grunnvannsnivået.  

Dersom det viser seg at bebyggelsen på toppen er fundamentert på løsmasser av noe tykkelse, vil 
etablering av et berganlegg under gi risiko for sprengningsrystelser og midlertidig/permanent 
senkning av grunnvannstanden, og dermed setninger og skader på eksisterende bebyggelse. Dette 
er noe som må vurderes nærmere når grunnlaget er tilfredsstillende. 

For å kunne vurdere dette alternativet må det foretas en nærmere dokumentasjon av løsmasse- og 
bergforhold i det aktuelle området. 

 Berganlegg på Eilert Sundts plass 

Tomten og skråningen mot øst består av faste leirmasser egnet for bygging, men 
grunnundersøkelsene indikerer dybder til berg større enn 15 meter. 

Å etablere et berganlegg i en naturlig løsmasseskråning med denne løsmasseoverdekningen, 
vurderes som uaktuelt.   

 

 

Figur 5-6: Løsmasseoverdekningen til den naturlige skråningen er større enn 15 meter, og trolig ligger berg enda dypere, 
ref. [10]. 
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 Parkeringshus kombinert med parkanlegg på tak 

Aktuelle områder er som nevnt på Skjoldnestangen, og området på vestsiden av Eidsvollbrua. Det 
er tidligere konkludert med at parkeringshus på Skjoldnestangen må ta høyde for flomsituasjoner, 
og dette gjelder da også for området på vestsiden av brua.  

Det som derimot skiller disse områdene er det faktum at mens Skjoldnestangen er utsatt selv ved 
en 10-årsflom, er ikke området på vestsiden av brua utsatt før ved en eventuell 100-årsflom iht. 
flomkartene.  

Å bygge parkeringshus på terreng (bygge seg opp 6 – 7 meter) er geoteknisk sett å anbefale av 
tekniske og økonomiske hensyn, for både Skjoldnestangen og området mot vest. Det vil nok bli 
behov for å fylle opp terrenget noe mer, så lenge stabilitetsforholdene tilsier at dette er mulig. 
Dersom områdene fylles opp tilsvarende Eidsvollvegen, vil begge områdene tåle en 100-årsflom.  

Parkeringshusene, parkanleggene og Eidsvollvegen må derimot stenges ved eventuelle 200-
årsflommer, iht. flomkartene. En bør unngå å legge elektriske installasjoner i høyder lavere enn 
vannstanden ved en 200-årsflom, dersom konstruksjonen støpes drenert.  

Geoteknisk sett vurderes det slik at det vil være fullt mulig å bygge parkeringshus på oppfylt 
område ved bruk av utlagt kvalitetsfylling, fortrinnsvis med stein. 

 

Figur 5-7: Illustrasjonsbilde av mulig løsning med kombinert parkeringshus og parkanlegg på tak for Ruten i Sandnes. 
Kilde: isandnes.no. 

Eventuelt parkeringshus med kombinert parkanlegg må dimensjoneres for parkanlegg, laster i 
forbindelse med f.eks. snørydding, samt eventuelle utrykningskjøretøy. Det forventes varierende 
løsmasser på tomten, og en løsning med kombinert parkeringshus og parkanlegg vil trolig medføre 
et behov for fyllinger for opparbeidelse av parkanlegget.  

Ettersom parkeringshus anbefales bygd på terreng og trolig består av to etasjer, vil dette medføre 
fyllinger opp mot 6 – 7 meter dersom parkanlegget er tiltenkt å ligge på taket til parkeringshuset. 
Dette vil resultere i en vesentlig pålastning av grunnen, som for disse områdene er forventet å 
bestå av varierende løsmasser. Selv om disse løsmassene har ligget der en stund, og dermed 
forventes å være fast og stabile, forutsettes det at stabilitets- og setningsforholdene må være 
ivaretatt dersom en slik løsning skal være mulig. En oppfylling av terreng må vurderes mot 
potensielle setninger i underliggende materialer. Dersom stabilitets- og setningsforholdene tilsier at 
en slik løsning ikke er gjennomførbar, vurderes det at det vil være begrensede alternative løsninger. 
Å pele fyllingen ned til berg, med dybder opp mot 40 meter, vil være en svært kostbar løsning i 



Parkeringsstrategi Eidsvoll sentrum  multiconsult.no 

Innledende geoteknisk vurdering  

 

20170355-00-RIG-NOT-001 21. februar 2018 / Revisjon 02 Side 27 av 29 

likhet med forankringer ned til berg. Etablering av parkeringshus uten kombinert parkanlegg vil da 
være foretrukket på de aktuelle områdene. 

Så lenge stabilitets- og setningsforholdene tilsier at en slik pålastning av grunnen med steinfyllinger 
er mulig, må eventuelle parkskråninger/fyllinger anlegges slik at de har tilfredsstillende stabilitet 
mot større utglidninger og ras. De skal også være sikret mot skader i form av erosjon og 
overflateglidning, ettersom slike skader ofte kan være begynnelsen til større skader og 
stabilitetsproblemer. 

Det bør forutsettes at fyllinger/skråninger etableres med steinmasser eller andre lite eroderende 
masser, og at disse dekkes av vegetasjon. Selv om lette masser ville vært gunstig med tanke på 
reduksjon av last på undergrunnen, er slike masser ikke å anbefale da disse er svært utsatt for 
oppdrift ved flomvann. Dersom finere masser brukes, vil det være behov for å 
erosjonssikre/flomsikre fot og overflate av parkskråninger, slik at flomvann ikke eroderer bort 
massene og videre medfører undergraving, oppsprekking eller utglidninger. Mange skader under 
flom skyldes erosjon. Nødvendig steinstørrelser må beregnes på bakgrunn av vanndybde ved 
dimensjonerende flom, fall på vannspeil, skråningshelning mot elv og steinens masse. 

Fyllingsskråningene forutsettes utformet med helning som samsvarer med kravene i håndbok N200 
fra Statens Vegvesen.  

Vegetasjonsdekte skråninger er mindre sårbare for overflateerosjon, og store trær i skråninger er 
mer utsatt for rotvelt som følge av erosjon enn mindre vegetasjon. Vegetasjon er et viktig 
stabiliserende element både når det gjelder vannregulering og armering av jorda. I skråninger der 
det er fare for utvasking ved flom, vil vegetasjonsetablering kunne benyttes som sikringsmetode, 
alternativt i kombinasjon med erosjonsnett. 

Eventuelt parkeringshus og kombinert parkanlegg vil trolig berøre flomveger ved flom, og må 
derfor utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Overvannssystem må utformes slik at 
skader/ulemper ved flom ikke oppstår.  

I senere planfase må det gjennomføres grunnundersøkelser som grunnlag for stabilitet- og 
setningsberegninger. Ved detaljregulering må det gjennomføres supplerende analyser av 
grunnforhold og flomfare, med blant annet beregninger av dimensjonerende flom. 

Etter flom kan grunnforholdene rundt eventuelt parkeringshus ha endret seg, og det vil være behov 
for geotekniske undersøkelser av grunnen før utbedringsarbeid igangsettes.   
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 Andre generelle geotekniske vurderinger og betraktninger 

5.8.1 Stabilitetsforhold generelt 

Den naturlige skråningen som avgrenser planområdet, med en totalhøyde på ca. 20 meter og en 
gjennomsnittlig skråningshelning på ca. 1:2,5, står relativt stabil uten spesielle tegn til 
overflateglidninger. Det er i tidligere rapporter påvist at massene i skråningen er svært fast og 
stabil, og dermed også at stabilitetsforholdene er karakterisert som gode. 

Plassering av parkeringshuset ved rådhuset bør tilpasses stabilitetsforholdene i den naturlige 
skråningen, for å unngå kostnadsøkende sikringskonstruksjoner. 

Da grunnen består av meget fast leire, er det liten fare for noen større dyperegående utglidninger. 
Men det vil kunne bli utfordringer tilknyttet utgravinger. Vurderingsmessig vil åpen utgraving være 
forbundet med utfordringer tilknyttet graveskråningenes overflatestabilitet. Løsmassene i området 
er lagdelte, og siltige masser vil bli oppbløtte og ustabile ved vanntilførsel. Dette vil stedvis kunne 
kreve tildekning og/eller erosjonssikring av skråninger. 

5.8.2 Fundamentering generelt 

Kravet til setningsdifferanser er generelt sett noe lavere for parkeringshus enn f.eks. boliger. 
Setningsdifferanser må ivaretas for å unngå ukontrollert oppsprekking av bygningskonstruksjoner. 

Ettersom store deler av løsmassene innenfor planområdet sannsynligvis er forbelastet 
(overkonsolidert) og et 2-etasjers p-hus har relativt små laster på fundamentene, vil 
bygningsmessige setninger trolig bli tilfredsstillende. Det er likevel nødvendig å være klar over at 
fremtidige ytre påvirkninger som endring av grunnvannstand og terrengnivåer, kan gi setninger i 
løsmassene under eventuelt fundamentnivå. 

5.8.3 Anleggstekniske forhold generelt 

Grunnforholdene på de aktuelle tomtene er trolig varierende. Gravearbeidet vil avdekke løsmasser 
i fraksjon fra antatt grus og sand over berg, til finsand og siltig leire i lagdelte løsmasser. Sistnevnte 
massetype kan bli svært bløte og ustabile ved vanntilførsel gjennom grunnen, eller ved tilrenning av 
overflatevann. Det vil dermed kunne bli nødvendig/behov for erosjonssikring av graveskråninger, 
eventuelt sikring av skråningsfot og systematisk oppsamling og bortledning av overflatevann må 
påregnes. 

En del av de påviste løsmassene vil være svært telefarlige, telegruppe T3 og T4. Ved grunnarbeider i 
kuldeperioder må det iverksettes spesielle tiltak for å hindre frost i massene under endelig 
graveplanum i enhver fase av byggearbeidene. 

Utgravde masser er ikke egnet som fyllmasser der hvor en vil unngå telehiv og setninger, og bør 
derfor ikke brukes under f.eks. parkeringsanlegg. Dersom massene blir lagvis komprimert og lagt ut 
ved tørt vær, kan de trolig brukes som fyllmasser under grøntanlegg osv. 

Siltige masser krever spesiell oppmerksomhet ved planlegging og utførelse av grunnarbeidene. 

Trolig aktuelt å masseutskifte noe under fundamenter, i overgang mellom fundamentunderkant på 
berg og løsmasser.  
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6 Videre arbeid 
I senere faser er det et behov for supplerende grunnundersøkelser på de respektive tomtene og 
områdene. Det bør etterstrebes å fremhente tilstrekkelig informasjon rundt bergdybdene til den 
naturlige skråningen ved rådhuset, samt i forbindelse med et eventuelt berganlegg på østsiden av 
Nesvegen Fv. 181. For løsningen med parkeringshus kombinert med parkanlegg på tak, nede ved 
Skjoldnestangen og vestsiden av Eidsvollbrua, må det utføres omfattende stabilitets- og 
setningsberegninger dersom en slik løsning skal være mulig. 

Foreløpig geotekniske vurderinger må betraktes grove/overordnede, og nærmere geoteknisk 
prosjektering med dokumentasjon av stabiliteten og setninger i kritiske snitt forutsettes utført i 
senere faser. 
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NOTAT  

OPPDRAG   DOKUMENTKODE AAAAAA-BBB-CCC-##### 

EMNE Vurderinger ved rehabilitering kontra riving og 
nybygging av parkeringshus. 

TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER   OPPDRAGSLEDER   

KONTAKTPERSON   SAKSBEHANDLER   

KOPI   ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

1 Generelt 
I forbindelse med xxxxxxx har vi utført en vurdering av kostnader og nytteverdi knyttet til 
rehabilitering av parkeringshus kontra riving og etablering av nytt parkeringshus. Vi har her også 
gjort noen generelle betraktninger i forhold til bestandighet og vedlikehold av parkeringshus. 

Parkeringshus bygges som regel med dekker og bærende elementer av betong. Betong har sine 
fordeler i forhold til andre materialer, med gode mekaniske egenskaper og få begrensninger når det 
gjelder utforming og design. Selv om betongkonstruksjoner skal dimensjoneres og proporsjoneres 
for å tåle forskjellige nedbrytningsmekanismer, vil det over tid være behov for vedlikehold og dette 
gjelder i særdeleshet parkeringsanlegg. 

Armering i betong har i utgangspunktet en meget god beskyttelse mot korrosjon ved at det dannes 
en passivfilm på armeringens overflate når den blir innstøpt i betongen, som følge av et meget 
alkalisk miljø. Det er to måter denne passivfilmen kan brytes ned på, ved karbonatisering eller ved 
kloridangrep. Armeringens betongoverdekning utgjør således en buffersone, hvor tykkelsen på 
overdekning og betongkvaliteten er avgjørende for hvor god motstand betongkonstruksjonen vil ha 
for nedbrytning ettersom nedbrytningen foregår fra betongoverflaten og innover i betongen. 

Manglende overdekning er en av de hyppigst opptredende skadeårsaker ved betongkonstruksjoner, 
og gjør konstruksjonene mer utsatt for nedbrytningsmekanismer som karbonatisering og 
kloridinntregning med korrosjon på armeringen som følge. 

Når armeringen korroderer dannes det korrosjonsprodukter, som har et større volum enn det 
opprinnelige stålet. Dette gir deg utslag i oppsprekkinger og utsprengt betong slik at armeringen 
frilegges. 

For parkeringsanlegg er hyppigste skadeårsak klorider, som fraktes inn med bilene ved 
avrenning/smelting av sterkt saltholdig snø. I parkeringsanlegg kan kloridkonsentrasjonene bli 
meget høye ved at deler av vannet fordamper og etterlater en tilnærmet saltmettet lake. Klorider 
er salter og er skadelig for betongen ved at de trenger inn i betongen og bryter armeringens 
passivfilm lokalt, og dermed kan gi omfattende armeringskorrosjon. Kloridinitiert korrosjon fører 
ofte til svært alvorlige korrosjonsangrep ved at dette kan gi lokal groptæring og svekke armeringen 
fullstendig. For garasjeanlegg kan dette ha betydning for bæreevnen til dekkene i de tilfeller hvor 
dekkekonstruksjonen er uført som kontinuerlig dekke over bærebjelker. Svekkelse av 
overkantarmeringen lokalt vil da kunne føre til en svekkelse av bæreevnen for hele 
parkeringsdekket. Dette gjør at det er av stor betydning for parkeringsdekker at det utføres tiltak 
for beskyttelse mot kloridangrep. 
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For betong med standard sement legges vanligvis følgende grenseverdier for klorider til grunn: 

 

Kloridinnhold i 
% av sementvekt 

Sannsynlighet  
for korrosjon 

< 0,4 

0,4 - 1,0 

1,0 - 2,0 

> 2,0 

Neglisjerbar 

Mulig 

Sannsynlig 

Sikker 

 

Dette betyr at betong med høyt sementinnhold kan tåle mer klorider enn betong av dårligere 
kvalitet. Likevel vil korrosjon oppstå når grenseverdiene for kloridinnhold er nådd. 

 

2 Nye parkeringsanlegg 
Nye parkeringsanlegg bygges i dag vanligvis med plasstøpt betong under bakkenivå, og 
prefabrikkerte elementer av stål og betong over terreng. Som dekker benyttes som oftest 
hulldekkeelementer med en armert påstøp. I noen tilfeller er dekkene påført et vanntett belegg i 
form av akryl, poyurethan eller polyurea. Dette gir betongen beskyttelse mot skadelig nedbrytning 
som følge av klorider. NS-EN 2016-1 stiller krav til utførelse av betongkonstruksjoner, og definerer 
bestandighetsklasser for forskjellige betongkonstruksjoner avhengig av eksponering for 
nedbrytningsmekanismer. Et uoppvarmet parkeringsdekke vil være i eksponeringsklasse XC4, XD3 
og XF4 bestandighetsklasse være MF40, og tilhørende fasthet tilsvarende B45 eller B55 – og minste 
tillatte sementinnhold er 330 kg/m3 betong, se tabell under. 
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Kravet til armeringens betongoverdekning vil være 40 - 50 mm ut fra eksponeringsklasse XD3. 

Ved bygging av nytt garasjeanlegg vil en stå fritt til å velge design og kan optimalisere antall 
parkeringsplasser innenfor tilgjengelig areal. Et nybygd parkeringshus vil også i mange tilfeller gi 
bedre muligheter for universell utforming. 

3 Rehabilitering av garasjeanlegg 
Et klassisk skadebilde vil for et eldre garasjeanlegg som oftest være kloridinntregning med 
påfølgende korrosjon i parkeringsdekker og nedre deler av søyler/vegger. Fremskreden 
karbonatisering av underside dekker og bjelker er heller ikke uvanlig. En typisk rehabilitering av et 
parkeringshus vil derfor ofte bestå av betongrehabilitering ved bruk av flere metoder. 

 Mekanisk reparasjon består i at man hugger vekk betong i områder med skader, rengjør 
armeringen for korrosjon og mørtler opp til opprinnelig nivå. 

 Elektrokjemisk realkalisering er aktuelt når karbonatiseringsfronten er nådd armeringen, og 
utføres ved at det påføres et elektrisk felt mellom armeringen og betongoverflaten. Dette 
gjøres ved at et elektrodenett monteres på trelekter ca. 2 cm fra betongoverflaten. Deretter 
sprøytes betongoverflaten og armeringsnettet inn med en høyalkalisk masse (elektrolytt) som 
består av fibermasse og alkalier Nettet og armeringen kobles til en likeretter og strømmen 
settes på. Ved elektrolyse produseres hydroksidioner på armeringens overflate, slik at det 
dannes en korrosjonsbeskyttende, passiv "hinne" på ståloverflaten. Ved elektroosmose blir 
alkalier transportert inn i betongen og sørger for en permanent pH på 10,5 – 11,5. Dette er 
tilstrekkelig til å stanse den pågående korrosjonen som er på armeringen og gir en varig 
beskyttelse.  

 Elektrokjemisk kloriduttrekk innebærer å etablere et strømfelt mellom en midlertidig anode 
og armeringen. Anoden monteres på betong-overflaten og påsprøytes en cellulosemasse 
fuktet med rent vann. Strømfeltet forårsaker at kloridioner fraskyves armeringen og tiltrekkes 
anodenettet, slik at betongens kloridinnhold reduseres kraftig. Elektrolyse produserer en 
høyalkalisk sone rundt armeringsstålet, hvor pH-en kommer opp mot 16. Under slike forhold 
passiveres armeringsstålet, og resultatet er at miljøet endres fra å være korrosivt til å være 
korrosjonsbeskyttende. Behandlingen tar normalt 4 til 6 uker. Dette er en teknikk som ikke 
gjør inngrep på den konstruktive bæringen og er derfor en mildere belastning på 
konstruksjonen.  

 Katodisk beskyttelse består i at det etableres et strømfelt mellom permanent monterte 
anoder og armeringen. Anodene monteres på betongoverflaten, eller innvendig i betongen. 
Strømmen stanser den pågående armeringskorrosjonen, og forhindrer at ny 
armeringskorrosjon oppstår ved å tvinge stålpotensialet (spenningen på ståloverflaten) under 
grenseverdien for korrosjon. Det finnes flere typer katodisk beskyttelse på markedet. Enkelte 
systemer benytter anoder av titan, og andre grafittbasert anoder, slik som ledende belegg, og 
ledende mørtel. Andre systemer benytter titanbånd som mørtles inn i slisser i betongen, eller 
rørformede anoder som mørtles inn i borehull. Et katodisk beskyttelsessystem er en 
permanent elektrisk installasjon som behøver oppfølging av leverandør og vedlikehold for å 
fungere optimalt.  
 

Disse teknikkene vil – dersom de utføres av kvalifisert personell – gjøre at parkeringsanlegg vil få en 
vesentlig forlenget levetid. 
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4 Oppsummering/konklusjon 
Det er vanlig å legge tett belegg på nye parkeringsdekker, men det er avgjørende at belegget er 
100% tett for at det skal oppfylle sin funksjon som kloridbarriere. Erfaring viser at det relativt raskt 
oppstår skader på slike belegg, og dette er gjerne i områder hvor det kjøres mye – ved 
innkjøringsporter o.l. – og det er der ofte kloridbelastningen er størst. Dersom belegget punkteres i 
områder hvor det blir stående smeltevann fra bilene, kan det føre til en relativt raskt lokal 
nedfukting og skadelig kloridbelastning for armeringen. Dette betyr at det for relativt nye 
parkeringsanlegg også kan være behov for jevnlige utbedringer av belegget. 

Ved en rehabilitering hvor det enten utføres elektrokjemisk kloriduttrekk eller installeres katodisk 
beskyttelse, vil en kunne oppnå en levetider for konstruksjonene som kanskje overgår levetiden til 
et nytt parkeringshus.  

I henhold til tall fra «Norsk Prisbok: 2017» er prisen for bygging av parkeringshus om lag  
17 000,- kr/m2 for P-hus under terreng og ca 8 000,- kr/m2 over terreng. For en typisk rehabilitering 
med katodisk beskyttelse vil kostnadene erfaringsmessig beløpe seg til om lag 3 500,-  
– 4 000,- kr/m2. Tallene er oppgitt som prosjektkostnader. 

Dersom en i tillegg også må i gang med riving av eksisterende parkeringshus før bygging av nytt 
parkeringshus kan ta til, vil en få disse kostnadene i tillegg. 

Hvis man i tillegg vurderer de to alternativene i forhold til CO2-utslipp vil nybygging av p-hus over 
terreng ha en CO2-eq/m2 på 274 kg, og 952 kg for p-hus under terreng. Disse tallene vil naturlig 
være langt lavere for arbeider i forbindelse med en rehabilitering. 

 

Ryen, 25. jan 2018 

 

Ole Kristian Prestrud 

 

 

 


	Blank Page
	Blank Page

