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1.1 BAKGRUNN

Denne formingsveilederen erstatter tidligere formingsveileder for Eidsvoll sentrum, Sundet, 
utarbeidet i 2005. Formingsveilederen fra 2005 baserte seg på vinnerutkastet til en åpen 
idékonkurranse om tiltak for utvikling av Eidsvoll sentrum, i regi av Eidsvoll kommune. Mange 
av grepene fra dette vinnerutkastet, som også resulterte i en reguleringsplan, er videreført og 
omforent i områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum, vedtatt mars 2019. 
Formingsveilederen gir en del retningslinjer om hvordan områdereguleringen fastsetter frem-
tidig regulering av uterommene i Sundet. Veilederen er direkte knyttet opp mot regulerings-
bestemmelsene for områdereguleringen, og skal legges til grunn i videre detaljregulering og 
rammesøknader. Formingsveilederen vil bidra til å konkretisere bestemmelsene om utforming, 
slik at intensjonen blir visualisert.

1 INNLEDNING

Plangrense for områdereguleringsplan 

Gjeldende område for formingsveileder
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1.2 MÅL OG AMBISJONER

Formålet med områdereguleringsplanen 
for Eidsvoll sentrum er å oppnå et variert 
og levende byliv med helhetlig bystruktur 
i	definerte	byrom,	hvor	folk	bor	og	utfører	
sine daglige gjøremål i en atmosfære som 
innbyr til opphold og opplevelse. Sundet 
skal styrkes og utvikles som et tett sentrum 
med gode gater og møteplasser hvor gå-
ende prioriteres og det er god kontakt med 
elva. 

Eidsvoll sentrum har en svært verdifull 
egenart å bygge videre på. Den eldre be-
byggelsen med bygningsmiljøet rundt 
Sundtoppen, det tette urbane preg i Sun-
det, grønnstrukturen og nærheten til elva, 
er bærende elementer. Områdereguleringen 
legger vekt på en sammenhengende elve-
promenade og grønnstruktur, og tar hensyn 
til den fremtidige utviklingen gjennom å be-
vare Eidsvoll sentrums identitet med dens 
landskapstypologi, kulturmiljø og kvartals-
struktur/gatenett. Det bør etterstrebes at 
sentrum får en tydelig og positiv identitet 
gjennom aktivt bruk av kulturarven og 
kunstprosjekter.

Formingsveilederens mål er å sikre kvali-
teter for beboere og andre som lever i og 
bruker området og at området framstår 
attraktivt.

OVERORDNEDE MÅL:

• At området får en tydelig og positiv 
identitet.

• Fellesområdene skal innby til bruk og 
være trivelige å oppholde seg i.

• At området framstår som vakkert og 
med gode og solide detaljer og løsnin-
ger. God kvalitet på uteområder bidrar 
til bedre vedlikehold, mindre slitasje og 
hærverk, som igjen betyr at området 
står seg best mulig over tid.

• At området er et positivt tilskudd til sen-
trumsutviklingen i Eidsvoll kommune.

• Delprosjektene i området skal framstå 
som attraktive i boligmarkedet. Dette vil 
sikre god framdrift i utviklingen og ut-
byggingen av området, og vil bety min-
dre belastning for beboere og nabolag.

• Tilrettelegge for mennesker i forskjelli-
ge alder og forskjellige faser i livet for å 
sikre at mennesker med forskjellig bak-
grunn vil ønske å etablere seg i områ-
det.	En	størst	mulig	demografisk	bredde	
vil gi et rikere og mer ressurskraftig 
boligområde.

• Gater,	torg	og	parker	er	de	mest	offent-
lige delene av området, og utføres etter 
gjeldende kommunal norm. Uteområ-
dene	skal	ha	høy	kvalitet	på	overflater,	
utemøbler og utstyr. Gårdsrommene 
skal ha generell god kvalitet.

Flerbruk av byrom
Inviterer til alle aldre.
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Formingsveilederen kan knyttes til utbyggingsavtaler.

Målgrupper for formingsveilederen:
- kommunens administrasjon
- utbyggerne

Veilederen vil bli lagt til grunn ved søknad om rammetillatelse og for kommunens godkjenning 
av søknad om tiltak.

1.3 BRUKSOMRÅDE FOR VEILEDEREN

KOMMUNEPLAN

Områderegulering

Detaljregulering

Byggesøknader

Rekkefølgebestemmelser og evt. utbyggingsavtale

Formingsveileder

Figur:
Formingsveilederen i planhierarkiet
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2 KVALITET OG STANDARD

2.1 KARAKTER OG MATERIALBRUK

Materialbruk og standard er gitt med ut-
gangspunkt i visjonen om at Sundet skal 
være et attraktivt kommunesenter, og et 
tett og mangfoldig sentrumsområde. Utvik-
lingen i Sundet skal være av høy kvalitet og 
bygge på eksisterende kvaliteter innenfor 
området.	De	offentlige	rommene	skal	ha	
en	bymessig	karakter	med	”harde	flater”	i	
kombinasjon med blågrønne innslag.

2.2 NORMAL OG HØY STANDARD

Materialbruk	i	de	offentlige	rommene	er	delt	
inn i to kategorier: normal og høy standard. 
Det er utarbeidet en overordnet oversikt 
(neste	side)	som	definerer	hva	som	skal	
inngå i de nevnte begrepene. Videre i veile-
deren er det angitt hvilke områder som skal 
ha høy standard, slik som f.eks. byparken 
og bankplassen.
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Normal standard Høy standard

Gater, sentrumsgate

Fortau: Asfalt
Kjørebane: Asfalt
Kantutforming: Gatekantstein eller 
naturstein
Gatevarme: Kan vurderes
Beplantning: Trær, busker
Møblement: Iht. elementliste
Belysning:  Iht. elementliste
Vannelementer: Kan vurderes
Åpne overvannstiltak: Kan vurderes
Universell utforming: Stein/beleg-
ningsstein, piktogram
Overgangsfelt: Standard
Kunst/utsmykning: Kan vurderes

Fortau: Naturstein
Kjørebane: Asfalt (annet dekke kan 
vurderes)
Kantutforming:  Naturstein av god 
kvalitet
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, 
blomster
Møblement: Iht. elementliste
Belysning:  Iht. elementliste
Vannelementer: Skal vurderes
Åpne overvannstiltak: Skal inngå 
Universell utforming: Stein/støpejern
Overgangsfelt: Stein/design
Kunst/utsmykning: Skal vurderes

Gågate/Gatetun

Dekke: Betong, asfalt, gatestein, tegl
Kantutforming: Gatekantstein eller 
naturstein
Gatevarme:  Kan vurderes
Beplantning: Trær, busker
Møblement: Iht. elementliste
Belysning: Iht. elementliste
Vannelementer: Kan vurderes
Åpne overvannstiltak: Kan vurderes
Universell utforming: Stein/beleg-
ningsstein, piktogram
Kunst/utsmykning: Kan vurderes

Dekke: Kombinasjon av materialer; na-
turstein, plasstøpt betong, tegl, metall, 
plasstøpt gummidekke, armert gress
Kantutforming: Naturstein av god kva-
litet
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, 
blomster
Møblement: Iht. elementliste
Belysning: Iht. elementliste
Vannelementer: Skal vurderes
Åpne overvannstiltak: Skal inngå 
Universell utforming: Stein/støpejern
Kunst/utsmykning: Skal vurderes

Torg / Plasser

Dekke: Betong, asfalt, gatestein
Kantutforming: Gatekantstein eller 
naturstein
Gatevarme: Kan vurderes
Beplantning: Trær, busker
Møblement:  Iht. elementliste.
Belysning: Iht. elementliste
Vannelementer: Kan vurderes
Åpne overvannstiltak: Kan vurderes 
Universell utforming: Stein/beleg-
ningsstein, piktogram
Programmering: Skal vurderes
Kunst/utsmykning: Kan vurderes

Dekke: Kombinasjon av materialer; na-
turstein, plasstøpt betong, tegl, metall, 
plasstøpt gummidekke
Kantutforming: Naturstein av god kva-
litet
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, 
blomster
Møblement:  Iht. elementliste
Belysning:  Iht. elementliste
Vannelementer: Skal vurderes
Åpne overvannstiltak: Skal inngå 
Universell utforming: Stein/støpejern
Programmering: Gjennomtenkt og 
helhetlig programmering. Høy opplevel-
sesverdi
Kunst/utsmykning: Skal vurderes

Parker

Terreng / landskapsforming: Skal 
vurderes
Dekke: Grus, asfalt
Vegetasjonsbruk: Trær, busker, gress 
etc.
Møblement:  Iht. elementliste
Belysning:  Iht. elementliste
Vannelementer: Kan vurderes
Åpne overvannstiltak: Kan vurderes 
Universell utforming: Naturlig
Programmering: Skal vurderes
Kunst/utsmykning: Kan vurderes

Terreng / landskapsforming: Skal 
vurderes
Dekke: Naturstein, grus, tredekke, 
plasstøpt betong 
Vegetasjonsbruk: Trær, busker, gress, 
blomster/ staudebed vurderes, årstids-
vekster, høyt vedlikehold.
Møblement:  Iht. elementliste
Belysning:  Iht. elementliste
Vannelementer: Skal vurderes
Åpne overvannstiltak: Skal inngå
Universell utforming: Naturlig og 
integrert i utforming/program
Programmering: Skal vurderes
Kunst/ utsmykning: Skal vurderes, 
integreres i utforming/program

2.3 KVALITETSTABELL
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Høy standard

Normal standard

KVALITETSKART
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2.4 TILTAKSLISTE

Nr. Tiltak Areal Standard Status

1 Parker og blågrønn-
struktur

1.1 Sundtoppen 7300 m2 Normal Naturtro park med plan for tilgjengeliggjøring og 
aktiv bruk.

1.2 Byparken	«Tømmerfløtern» 7700 m2 Høy Sentrumspark med plan for å utvide og utvikle 
parken i takt med utbyggingsprosjekter.

1.3 Rådhusparken 2800 m2 Høy Videreutvikles som en forpark til rådhuset. Sen-
tral ganglinje bevares og forsterkes som en viktig 
passasje til sentrum.

1.4 Rubis 2250 m2 Høy Regulert til park og friluftsområde i sjø og vass-
drag.

1.5 Stasjonsparken 1250 m2 Høy Bevare eksisterende park.

2 Torg og møteplasser

2.1 Bankplassen 600 m2 Høy Dagens torg bevares.

2.2 Kulturtorget 1900 m2 Høy Utvikles som et torg.

3 Gater og forbindelser

3.1 Rådhusgata 225 m Normal Planlagt som miljøgate, som innebærer nedsatt 
fartsgrense, fartsdempende tiltak, smalere kjøre-
bredde,	god	plass	og	prioritering	for	myke	trafi-
kanter, beplantning, møblering osv.

3.2 Wergelandsgate 130 m Høy Regulert til gågate

3.3 Eidsivagate/Wålergata 115 m Høy Regulert til gågate

3.4 Sundgata nord 425 m Normal Planlagt som miljøgate, som innebærer nedsatt 
fartsgrense, fartsdempende tiltak, smalere kjøre-
bredde,	god	plass	og	prioritering	for	myke	trafi-
kanter, beplantning, møblering osv.

3.5 Sundgata sør 155 m Høy Regulert til gatetun

3.6 Vormavegen vest 165 m Høy Regulert til gatetun, med et kjørefelt.

3.7 Vormavegen øst 60 m Normal Regulert til gatetun, med to kjørefelt.

3.8 Sundbrua 190 m Høy Gågate.

3.9 Torget 95 m Høy Regulert til gatetun

3.10 Pakkhuset 380 m Normal Det tillates endring av gateløp ved regulering, 
endring skal favorisere gange og sykkel.
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3 FORMINGSVEILEDER

SJØLYST PLASS

Flere benker

Sperre	for	biltrafikk
Flere/andre butikker Marked

Opparbeide gågate Mange trær/busker/grønt
Parkeringsforbud Bredere fortau 

Bedre belysning Mindre	biltrafikk
Generell opprustning av husfasader

Beholde særpreget
Bedre tilrettelagt for syklister Færre kjebutikker

Flere/andre utesteder

:tiltak for å øke attraktivitet ytterligere
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3.1.1 KJØREVEGER
Generelt
Opparbeiding av veg skal følge kommu-
nens normer.

Overganger - materialer 
Overgangen mellom harde (kjørebane) 
og	myke	flater	(gress)	skal	være	presis	
og fortrinnsvis ha et meglende materia-
le. Dette kan f.eks. være naturstein eller 
grøftebed med naturstein. Dette skal sik-
re at man unngår ‘rufsete’ asfaltkanter.

Overganger - nivåforskjeller
Mellom kjørebaner og fortau skal det 
være en oppkant/nivåsprang fortrinnsvis 
med kantstein av granitt. 

Tilgang utrykningskjøretøy
Der utrykningskjøretøy skal ha adgang til 
gårdsrom eller torg (områder avsatt for 
myke	trafikanter)	må	belegningen	være	
utformet slik, at den tåler de store laste-
ne. Underliggende konstruksjon må tåle 
dette. Armert gress/brostein og hard-
stampet grus (leiregrus) er eksempler 
på	overflater	annet	enn	asfalt	som	tåler	
dette og som er relativt enkle å vedlike-
holde.	Ubrutte	asfaltflater	bør	unngås.

3.1.2 PARKERING/BILOPPSTILLING
Parkering 
Der veger eller parkeringsplasser ligger 
mot tilstøtende uteområder, etableres 
det	buffersoner	som	ivaretar	overgang	
mellom kjørebaner/parkering og myke 
trafikanter/lek/rekreasjon.	Overgangen	
kan være granittkantstein, plantebed 
eller lignende. Der bed ligger mot kjøre-
flater	av	asfalt	bør	det	være	en	markert	
overgang. 

Overgangen	mellom	harde	og	myke	fla-

3.1 VEGER/TRAFIKK

Torgveien, Ålgård
Sentrumsgate, med fortau, rabatt og gateparkering.

Dronning Eufemias gate, Oslo
Bygate, med fortau, rabatt og sykkelfelt.

Christian Kroghs gate 39-41, Oslo
Bygate, med oppholdsrom.
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ter skal være presis. Det skal utføres ved 
å markere overgangssonen mellom gate 
og p-plasser med f.eks. stein lagt i bånd, 
som visuelt reduserer bredden på gata 
og	som	bryter	ned	store	asfalterte	flater.		

Varelevering 
Dersom varelevering krever kjøring over 
fotgjengerarealer må det tas spesielt 
hensyn til dette med materialer som 
tåler vekten. Samtidig skal sikkerhet for 
myke	trafikanter	ivaretas.	Ved	ev.	var-
elevering langs veien skal deler av opp-
stillingsfeltet inneholde stein eller annet 
kjørbart materiale for å redusere asfalt-
flaten.	

Oppstilling brannbil 
Det må sikres tilgang for brannbil og for 
snørydding av oppstillingsplassen for 
disse. For å unngå for store asfalterte 
flater	bør	oppstillingsplassen	være	belagt	
med stein, grus, armert gress eller annet 
kjørbart areal som kan brukes til lek eller 
uteopphold, men uten at det etableres 
faste møbler eller utstyr. Oppstillingsfelt 
for brannbil skal være integrert i utfor-
mingen, og kan også være planlagt for 
ballspill, petanque, mobile hagemøbler 
eller andre funksjoner og utstyr som ikke 
hindrer utrykningskjøretøy. 

3.1.3 FORTAU, GANG –OG SYKKELVEGER
Generelt 
Torg og gater vil i større grad enn gårds-
rommene	ha	offentlig	karakter	og	derfor	
ha gjennomgående høyere kvalitet på 
overflater	og	materialer	enn	gårdsrom-
mene. Materialer og dekker i gårdsrom-
mene skal imidlertid ha god kvalitet. 

Gang- og sykkelveger 
Gang- og sykkelveger bør ha et annet 

Jomfrugata, Trondheim
Høy standard og variasjon av materialer i gate.

Wang ung, Oslo
Eksempel på integrering av brannoppstillingsplass, 
utformet som ballbane omkranset med sittegrupper og 
beplantning.
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dekke enn kjøreveger. Dette for å gi om-
rådet større variasjon samtidig som det 
tydeliggjør at disse er forbeholdt myke 
trafikanter	og	lave	hastigheter.	Samtidig	må	
det velges underlag som er framkommelig 
med rullestol og som tåler snøybrøyting og 
normalt vedlikehold. 

Fortau 
Fortau langs adkomstgatene skal være he-
vet fra kjørebane og ha kantstein i granitt. 
Overganger mellom gang-/sykkelveger og 
vegetasjon skal ha et overgangsmateriale 
som f.eks. striper med kantstein eller tilsva-
rende. Det er et poeng at overgangen mel-
lom gang-/sykkelvei og vegetasjon - typisk 
gress og hard grus - er presis og samtidig 
hindrer at f.eks. grus skylles inn på gresset. 
Retningslinjer for universell utforming i gjel-
dende tekniske forskrifter må ivaretas. 

Sykkelparkering 
Det er krav til et gitt antall sykkelparke-
ringsplasser i forhold til antall boenheter og 
til eventuell næring. En del av dette dekkes 
i parkeringskjeller, men det vil også være 
behov for sykkelstativ i hvert gårdsrom. 

I tillegg er det behov for sykkelstativ for 
gjester og andre besøkende i området. 
Dette skal være permanente stativ som 
er integrert i utomhusplanen og som ikke 
enkelt	kan	fjernes/flyttes.	Sykkelstativene	
i	offentlige	rom/fellesområdene	kan	med	
fordel utformes slik at de blir dekorative/
skulpturelle elementer i området. 

3.1.4 NEDKJØRINGSRAMPER
Dekke/terreng over nedkjøringsrampe 
Nedkjøringsrampene til p-kjellere må være 
isfrie og siktforhold mot fortau må ivaretas. 
For å unngå at åpningen skal beslaglegge 
en uhensiktsmessig stor del av MFUA (felles 

St. Olavs Hospital, Trondheim
Integrerts sykkelparkering kombinert med benk og 
plantefelt.

Sykkelstativ
Skulpturell og budskapsbringende sykkelparkering.
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uteoppholdsareal) kan det være gunstig 
å heve dekket noe i området over deler 
av nedkjøringen. 
Løsningen kan være å heve betong-
dekket og samtidig ha tilstrekkelig jord 
for beplanting. Dette kan gjøres ved at 
jordsmonn /vekstmedium reduseres over 
betongdekket, samtidig som det er til-
strekkelig tykt for egnede typer beplan-
ting. 
Dette kan løses som i snittskissen under, 
ved at dekke heves lokalt i kombinasjon 
med en reduksjon av jordsmonn. Med 
denne løsningen oppnås det en betydelig 
reduksjon i størrelsen på ”hullet” uten at 
det oppstår en markert terrengendring 
eller heving av terreng, som ikke lar seg 
integrere i forhold til tilliggende gang- og 
sykkelveger/passasjer. 

Sikring av åpning i dekke 
Langs åpningen må det etableres gjerde 
for å hindre fall ned i åpningen. Dette 
gjerdet bør lages slik at det kan beplan-
tes og framstå som en grønn vegg mel-
lom nedkjøring og uteoppholdsarealer. 

Pergola over nedkjøring 
Tilsvarende vil en grønn pergola med 
egnede klatreplanter kunne bidra til yt-
terligere å gjøre dette til aktive grønne 
elementer i planen. En slik pergola kan 
være en relativ enkel konstruksjon spent 
opp mellom sideveggene/gjerdene for å 
nedtone parkeringsrampen. 

Tak som mini-bakker 
Et annet alternativ er et tak med beplan-
ting (gress) som gir muligheter for små 
akebakker inn mot indre gårdsrom.

Prinsippsnitt
Løsning med overbygget innkjøring til parkeringskjeller.

Sophus Lies gate, Oslo
Kort nedkjøringsrampe med høy kvalitet på material-
bruk. 
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3.2 GATETUN, GÅGATER OG TORG

Generelt
Gatetun, gågater og torg vil i større grad 
enn	gårdsrommene	ha	offentlig	karak-
ter og derfor ha gjennomgående høyere 
kvalitet	på	overflater	og	materialer	enn	
gårdsrommene. Materialer og dekker i 
gårdsrommene skal imidlertid ha god 
kvalitet. 

Overganger - materialer 
Overgangen mellom harde (gangbane) 
og	myke	flater	(gress,bed)	skal	være	
presis og fortrinnsvis ha et meglende 
materiale. Dette kan f.eks. være natur-
stein eller grøftebed med naturstein. 
Dette skal sikre at man unngår ‘rufsete’ 
asfaltkanter.

I	områdene	med	harde	flater	må	det	be-
nyttes	stein	som	kan	tåle	(bil)	trafikk	og	
vedlikehold. Renner i gategulvet, områ-
der for sittegrupper, kjøresoner, vegeta-
sjonsfelt, gang- og sykkeltraseer skal ha 
forskjellige materialer, kvalitet, form eller 
utrykk for å skape variasjon samtidig 
som det må være en idémessig helhet 
mellom de forskjellige beleggene. Over-
gangen mellom områder med forskjellig 
funksjon skal tillegges spesiell oppmerk-
somhet slik at både estetikk og kvalitet 
ivaretas. 

Eksempler på materialer og avgrensing 
mellom soner: 
• Stålkant mellom grusganger og gress. 
• Brostein mellom asfaltert kjørebane og 
tilstøtende	harde	flater	i	gatetun,	gågater	
eller torg. 
• Kantstein mellom gate og blomster-/
vegetasjonsbed. 
• Der dekkematerialet har presise kanter 
er det ikke nødvendig med ytterligere 
materiale mot f.eks. gress/bed. 

Møregaten, Bergen
Gate med lek og oppholdssoner, stengt for gjennom-
fartstrafikk.

Torgparken, Ålgård
Torg med 90m lang benk som innbyr til bevegelse og 
opplevelse.

Løkkehagen 
Økern, Oslo
Eksemplebilde 
på overganger 
mellom dekker.
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Materialer 
Gatetun gågater og torg skal ha høy kva-
litetsmessig standard med belegning av 
naturstein. 
Heller av naturstein, betongstein, marktegl 
og støpte betongfater er hovedmaterialer. I 
tillegg kan det benyttes nedfelte detaljer av 
stål f.eks. som ledemarkering samt avløps-
rister av stål eller jern. 
Eventuelle tredekker skal være integrert og 
ikke ha karakter av provisoriske løsninger. 

Møbler/utstyr 
Faste møbler og inventar som benker, av-
fallscontainere, plantekasser og belysning 
skal integreres. Det skal vurderes innslag av 
trær og kunstneriske elementer. 

Eksempler på steder å sitte: 
• Sitteområder utenfor café, apotek etc. 
• Benker i gågata. 
• Piknik-områder i parker. 
• Benker i parken. 
• Benker på sentral plass. 
• Benker i tilknytning til lekearealer. 

Benker kan også være ivaretatt eller inte-
greres i landskapsutforming eller skulpturer. 
F.eks. kan en kantstein i sittehøyde eller 
sitteamfier	som	tar	om	høydesprang	i	land-
skapet inngå som ”sittemøbler”. 

Ved rammesøknader som omfatter byg-
ninger som ligger til gatetun/gågate/ torg 
må utomhusplanen også vise hvordan den 
helhetlige planen for disse ivaretas.

New Road, Brighton
Eksempel på belegning av gatetun.

Sicil Pavilion, Geneve
Gågate/gatetun med høy kvalitet på belegning, møble-
ring og beplantning.
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Gatetun 
Gatetun utstyres med beplantning, belys-
ning, lekeapparater, bord og benker, sykkel-
parkering, alt etter behov. Kjørebanen skal 
ikke være rettlinjet, og skal ikke markeres 
med kantstein eller annet som gir høyde-
forskjell mellom kjørebane og øvrige area-
ler. Parkeringsplasser må være spesielt opp-
merket. Inn- og utkjøring av gatetun skal 
skje over kantstein. 

Gågater
Gågater utstyres med beplantning, belys-
ning, lekeapparater, bord og benker, syk-
kelparkering, alt etter behov. Overgang til 
gågate skal skje over kantstein.

Torg
Torg	skal	utformes	åpent	for	flerbruk	og	
være godt opplyst. Dekket skal ha svært 
høy kvalitet. Torg utformes med oppholds-
møblement, beplantning og sykkelparke-
ring.

Øvre Slottsgate, Oslo
Gågate/gatetun med høy kvalitet på belegning og 
møblering.

Kirketorget, Moss
Torg med lekeplas og 
pergola med holde-
plass, møblering og 
sykkelparkering.
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3.3 LEK

Generelt
Gatetun, gågater og torg vil i større grad 
enn	gårdsrommene	ha	offentlig	karak-
ter og derfor ha gjennomgående høye-
re kvalitet på installasjoner/utstyr enn 
gårdsrommene. Lekeplasser i gårdsrom-
mene skal imidlertid ha en god kvalitet. 

Variasjon mellom gårdsrom 
Lekeplasser og sandkasser kan med 
fordel utformes slik at det blir variasjon 
mellom de forskjellige gårdsrommene 
både	for	å	gi	barna	i	området	flere	typer	
lekeaktiviteter og samtidig sørge for at 
de forkjellige gårdsrommene framtrer 
som forskjellige. Det er derfor natur-
lig at de forskjellige gårdsrommene har 
forskjellige lekeapparater. Eks: sklier, 
klatrestativer/-nett, husker, lekehus, ba-
lansestokker. 

Spesielt for det enkelte gårdsrom:
• Ballbane/ballbinge
• Strandvolley-/volleyballbane
• Utendørs permanent bordtennisbord
• Klatrevegg for buldring
• Boulle/bocca bane
• Utendørs permanent sjakkbrett 
• Badminton

Generelt for alle gårdsrom:
• Sittegrupper og benker
• Lekeplass/utstyr
• Grønne oppholdsarealer

Plasstøpt belegg 
Kunststoff	belegg	i	forskjellige	farger	er	
eksempler på produkter som kommer i 
større utvalg både mht. utforming, ma-
terialer, farger og priskategorier. Det kan 
derfor med fordel brukes belegg med for-
skjellig	utforming	og	grafisk	utrykk	i	de	
forskjellige uterommene. 

Torvet, Arendal
Tomt torg har blitt attraktiv samlingsplass for små og 
store.

Christaian Kroghs gate 39-41, Oslo
Gårdsrom med lekeplass og beplantning.

Buen i Mandal
Lekanlegg i tilknytning til kulturhuset, utformet med 
plasstøpt gummibelegg.
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Drammen park
Bypark med aktiviteter for både høy og lavintensitet.

Bryne sentrum
Lekeplass på bytorvet.

Sandkasser (o.a.) 
Tilsvarende kan sandkasser være mer enn 
kvadratiske trebinger med sand. De kan 
med fordel utformes med en egenart for det 
aktuelle gårdsrom eller området.
I eksempelbildet til høyre er sandkassen 
også et utemøbel/benk, som gjør at den 
blir et positivt og nyttig element også for 
andre enn de yngste beboerne. En lignende 
løsning vil kunne tilfredsstille både krav til 
sandkasse og benk.

Variasjon mellom offentlige anlegg 
Da	det	er	forskjell	på	ulike	offentlige	an-
legg, bør karakteren av installasjoner og 
utstyr også variere og tilpasses deretter. 

Lek i gågater, gatetun og torg
Dette	er	offentlige	anlegg	med	tyngre	be-
lastning på apparater, som krever høy kva-
litet. Det må tenkes en plassering av utstyr, 
slik at folk kan bevege seg omkring og 
mellom de, og plassering må tilpasses bruk 
i området. Apparatene kan ha mer urbant 
preg.

Lek i parker
I felt med parkmessig karakter bør appara-
ter avspeile dette. Her vises det til bløtere 
og mer organisk-utseende objekter, som 
kan smelte sammen med den landskaps-
messige bearbeiding og virke harmonisk i 
denne. 

Eksempelbilde
Sandkasser utformet som elementer.

Ajaxparken, 
Stavanger
Kreativ te-
malekeplass i 
byrom.
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3.4 PARKER OG BLÅGRØNN-STRUKTUR

Generelt
Innenfor området er Rådhusparken, 
Sundtoppen,	byparken	«Tømmerfløtern»	
og parken ved Rubis. Parkene skal fun-
gere som varierte park- og aktivitetsom-
råder med ulik funksjon og utrykk. Par-
kene skal være attraktive målpunkter for 
flest	mulig	mennesker.

Nye og eksisterende parker er lokalisert 
på steder med gode solforhold og god 
utsikt, og på steder med eksisterende 
natur- og landskapskvaliteter eller med 
gode vilkår for vegetasjonsutvikling. Det-
te må videreutvikles.

Lokalisering, avgrensing og utforming 
av parken skal legge til rette for allsidig 
bruk og for ulike alders og brukergrup-
per. Parkene skal utgjøre et sammen-
hengende areal, ha en utstrekning og 
form som ivaretar allmenn tilgjengelighet 
og ha et åpent uttrykk.

Ved etablering av parker med lekefunk-
sjoner må det tas hensyn til hvem som 
naturlig vil bruke stedet, sol/skyggefor-
hold	og	trafikkbelastningen	i	nærheten	
til lekeområdet i forhold til hvilke alders-
gruppen lekeplassutstyret er for.

Parkene skal ha en tydelig avgrensing 
mot private arealer og bør i størst mu-
lig grad grense til eller ha god romlig 
tilknytning	til	offentlig	gate	eller	gang-/
sykkelvei. Det skal planlegges ballplas-
ser,	evt.	andre	egnede	aktivitetsflater	
av tilsvarende størrelse og kvalitet, ved 
større utbygginger.

Rådhusparken
Rådhusparken er en representasjonspark 
foran kommuneadministrasjonsbygget, 

Cumberland Park, Nashville USA
Park med mange funksjoner og aktiviteter. En park som 
håndterer arenaer, lek, overvann og infrastruktur.

Rådhusparken, Lyngdal
Rådhuspark som inviterer og representerer.
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og skal betjene opphold og arrangementer. 

Sundtoppen
Sundtoppen er en naturformasjon med 
gode utkikkspunkt, som skal fungere mer 
som et turområde. 

Byparken - Tømmerfløtern
Byparken skal betjene de mer anlagte funk-
sjonene med møblement og lekeplasser.

Rubis
Det planlagte parkanlegget ved Rubis vil 
være med å binde sentrum sammen i nord, 
men aktiviteter henvendt mot elva. 

Sørenga sentralpark, Oslo
Eksempel på belegning av gatetun.

Strandgateparken, Hamar
Aktivitetsområde ved elva i Hamar sentrum.

Ekebergparken, Oslo
Folkepark i naturlandskap.
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3.5 BEBYGGELSE

3.5.1 MATERIALER/KVALITET
Variasjon
Det søkes størst mulig variasjon av byg-
ningstyper og i materialbruk og volum-
sammensetning. Gjennomgående skal det 
brukes materialer med god kvalitet og som 
krever lite vedlikehold.

Solide materialer på bakkeplan
Materialer som lett deformeres ved meka-
nisk påkjenning er ikke egnet i nederste 
etasjene mot bakkeplan.

Sammensetning av ulike materialer kan be-
rike fasadeutrykket og uterommene.

Bygnings- og fasadematerialer skal ha en 
karakter som er i overensstemmelse med 
funksjon og valgt formspråk, de skal være 
av en slik kvalitet at bygningens uttrykk 
opprettholdes i bygningens forventede leve-
tid.

3.5.2 FASADE/VOLUM-OPPBYGGING
Reguleringsbestemmelsene til område-
reguleringen sier om variasjon:
Tiltak skal utformes bevisst sett hen til Vor-
ma, Sundtoppen og landskapsformasjonene 
øst i planområdet, på en måte der material- 
og volummessige gode overganger til ek-
sisterende bebyggelse og terreng ivaretas. 
Eidsvolls status som et historisk tettsted og 
knutepunkt skal understrekes. Tiltakets es-
tetiske sider skal vurderes både i forhold til 
seg selv, omgivelsene og dets fjernvirkning. 
Det skal etterstrebes god arkitetektur som 
løser funksjonelle oppgaver, samtidig som 
den er estetisk interessant. Utbyggingen må 
ha arkitektoniske ambisjoner som under-
bygger særpreget Sundet skal ha, herunder 
økt bruk av tre. 

Townhouse Landskrona, Sverige
Arkitektur tilpasset omgivelsen og sin tid.

Parkveien, Oslo
Innfill-prosjekt	som	godt	utnyttet	boligkompleks.

Illustrasjon
Økt bruk av tre og variasjon i fasaden.
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Reguleringsbestemmelsene til områ-
dereguleringen sier om utforming sen-
trum:
1. Bebyggelse med ensformige fasader skal 

unngås. De ulike boenheter i en byg-
ningskropp eller en husrekke skal gis 
varierende uttrykk ved hjelp av vekslen-
de form-, farge- eller materialbruk. 

2. Det skal legges opp til variasjon i høyder 
i bebyggelsen innenfor et kvartal/felt. 
Høyeste bygg skal plasseres slik at de i 
minst mulig grad kaster skygge på felles 
utearealer eller plasser. 

3. Fasadene i 1. etasje skal etableres med 
minimum 60 % vinduer som ikke tillates 
folierte eller stengte for innsyn. 

4. Bebyggelse utformes med fasader som 
henvender seg mot gateløpet. Fasader 
kan legges inntil regulert byggegrense. 

Dette skal konkretiseres i detaljreguleringer, 
beskrives i planbeskrivelser og illustreres i 
planer og rammesøknader.

Nedtrapping 
Bebyggelsen skal trappes ned mot elva slik 
at de øverste etasjene i størst mulig grad 
får utsikt dit. Det betyr etablering av tak-
terrasser med utsyn mot sørvest, samt at 
taklandskapet i hele området blir synlig for 
svært mange av beboerne. Taklandska-
pet skal derfor betraktes som byggenes 5. 
fasade og utformes deretter. Se kapittel om 
takterrasser. 
Volumene bør plasseres innbyrdes slik at de 
fra omgivelsene framstår som varierte og 
der rekkens volum er brutt opp, typisk som 
en parvis forskyvning mellom boenhetene. 
Sol på uteplasser er også en viktig faktor i 
volumoppdelingen.

Bo1, Vestra Hamnen, Malmö
Transformasjonsområde inspirert av middelalderens 
byer, hvor det ble stilt en rekke krav som bl.a tilrette-
legging for søppelgjenvinning, overvannshåndtering, 
materialvalg	og	grønnoverflatefaktor.

Langgatakvartalene, Sandnes
Bevaring  og forsterking av kvartalsstrukturen. 
Volumene og materialene varierer. Prinsippet er det 
motsatte av prinsippet for kjøpesentre, her ”vrenges” 
innsiden ut, innganger til butikkene er ifra gatene, 
med muligheter for både små og store butikker. 

Jessheim Hage
Rekkehus organisert som hageby, der det legges vekt 
på at hvert enkelt hus får identitet og egenart gjen-
nom variasjon i boligstørrelse, orientering, uterom og 
materialbruk. Alle de 77 boligene har private hager 
og	de	fleste	har	private	takterrasser.	Bilparkering	
under bakken gjør hele området tilnærmet bilfritt, 
og legger for store og attraktive uterom og et godt 
bomiljø.



Formingsveileder for Eidsvoll sentrum    26

3.6 TAKTERRASSER, FELLES OG PRIVATE

Taklandskap 
Takterrasser og grønne tak er viktige 
for	å	sikre	at	også	byggenes	takflater	
ivaretas og at området får et vakkert 
og ryddig taklandskap. Dette er spesielt 
viktig i området der man har varieren-
de bygningstyper og høyder. Mange av 
leilighetene vil se ned på lavere tak på 
tilliggende bebyggelse. 

Fordrøyning 
Det er viktig å ivareta fordrøyning av 
regnvann. Beplantning og jordsmonn er 
viktig for fordrøyningen av hele området. 
Å	redusere	harde	takflater	vil	bidra	til	
bedre fordrøyning. 

Solforhold 
Felles takterrasser vil gi solrike uteplas-
ser med muligheter for god skjerming fra 
innsyn. 

Felles /privat 
Felles takterrasser bidrar til å sikre et mi-
nimum av solrikt MFUA for alle beboerne 
pr. utbyggingsfelt. Det skal etableres 
felles takterrasser i tillegg til private. 

Andel takterrasser 
Hvert delområde/ byggetrinn bør ha en 
viss andel takterrasser. Solforhold på ta-
ket, synlighet fra høyere-liggende boen-
heter i nabolaget, arkitekturen og andel 
MFUA i feltet er faktorer som bør være 
retningsgivende mht. mengde takterras-
ser. 

Grønne områder/vegetasjon 
Felles takterrassene skal ha innslag av 
grønn	overflate/vegetasjon.	Dette	bør	
være integrerte plantefelt/ kasser. Be-
plantning med god evne til fordrøyning 
bør prioriteres. 

Sedum er en plante som ikke har spesielt god 
fordrøyning og bruk av sedum vil kreve tilsva-
rende	større	flater.

Eufemias Hage, Bjørvika Oslo
Grønt tak med grønnsaksparseller, utekjøkken og 
biotoptak for stedegne vekster.

Rift Colosseum, Oslo
Frodig takhage for beboerne, med vegetasjon, trenings-
apparater, sittegrupper og områder for lek
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3.7 OVERVANN

Rikelig med vegetasjon er viktig for å bidra 
til å fordrøye overvann. På torg, plasser og 
parker bør en i størst mulig grad velge ma-
terialer som bidrar til å drenere vannet når 
det regner, og arealene bør utformes slik 
at nedbør kan samles i fordypninger hvor 
vannet	enten	kan	stå	over	tid	og	infiltrere,	
regnbed,	eller	bli	ledet	videre	til	flomvei.	

Det er i områdereguleringen stilt krav om 
beregning	av	blågrønn	overflatefaktor	ved	
detaljregulering, for å sikre forutsigbar-
het for utbygger mht. krav til uterom når 
det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og 
biodiversitet i byggesaksprosjekter. Ram-
mekravet stilles for å sikre minimum over-
vannshåndtering og vegetasjon i henhold 
til gjeldende lover og retningslinjer. Kravet 
til minimumsfaktor vil variere ut fra hvilken 
områdetype tomten ligger i. Etter utregning 
av eksempler fra forskjellige områdetyper 
anbefales følgende minimumsfaktorer: 
1. Prosjekter i tett by/sentrumsområder 

(dette inkluderer tett blokkbebyggelse): 
0,7 

2. Prosjekter i ytre by/småhusbebyggelse/
rekkehus/åpen blokkbebyggelse: 0,8 

3. Offentlige	gater	og	plasser:	0,3

Det skal i detaljregulering fastsettes et mi-
nimumskrav til blågrønn faktor (BGF).

BO 01, Malmø
Overvannstiltak.

Klosterenga økoboliger, Oslo
Grønt	gårdsrom	hvor	alt	gråvann	renses	og	filtreres	
av vegetasjonen.



Formingsveileder for Eidsvoll sentrum    28

3.8 BEPLANTNING

Større trær skal søkes bevart. Det an-
befales treplanting langs hovedgatene 
(Rådhusgata og Sundgata, ev. innkjørin-
gen til Vormavegen) for å forsterke den 
bymessige karakteren og bedre den 
estetiske opplevelsen av gaten. I intern-
gatene (gågate/gatetun) skal vegetasjon 
brukes for å skape soner for opphold og 
lage et attraktivt miljø for fotgjengere 
og	beboere.	Andre	offentlige	rom	skal	
beplantes med trær, blomster, busker 
og stauder. Vegetasjon skal benyttes for 
å skape gode soner for opphold, og på 
fortau	langs	høyt	trafikkerte	gater	for	å	
skape	trygge	soner	for	myke	trafikanter.

3.8.1 VEGETASJON PÅ TERRENG
Generelt 
En variert vegetasjon vil berike området. 
Det bør derfor være et vegetasjonspro-
gram for hele området bestående av alt 
fra gress, stauder og busker, til større 
trær. 

Store trær 
I områder egnet for store trær med dertil 
større rotsystem skal det være minimum 
et av disse. I gårdsrom som ikke ligger 
på kjellerdekke bør det plantes større 
trær. Det bør være ett stort tre for hver 
500m2 uteareal innenfor hvert delområ-
de/byggetrinn. 

I	parker	bør	det	plantes	flere	trær,	men	
ikke så tett at området blir for mørkt 
eller lukket. Det skal være en variasjon 
i tretyper. Mot nord kan det etableres 
beplanting som lokalt kan gi ly for vind, 
spesielt på tilstøtende områder planlagt 
for opphold for at motvirke ‘vindtunne-
ler’. 

3.8.2 VEGETASJON OVER DEKKE
Dersom gårdsrommene har en stor andel av 
dekker må beplantningen tilpasses et grunne-
re jordsmonn. Fordrøyning må også ivaretas 
mht. dette. 

Gårdsrom med dekker 
I gårdsrom på kjellerdekke hvor man ikke kan 
plante store trær skal det plantes felt med 
busker eller annen tykkere vegetasjon som 
har	romavgrensende	effekt.	Hensikten	er	å	
skape varierte rom med forskjellig identitet, 
gi muligheten for skjermet uteopphold samt 
et stort mangfold og variasjon i vegetasjon og 
beplanting. 

Eksempel på beplanting 
Illustrasjonen på neste side viser eksempel på 
beplantingsprogram som går fra små planter 
til større. 

Krav til rammesøknad 
Det må redegjøres for helhetlig løsning for be-
planting i utomhusplanen for de enkelte felt. 

Ved rammesøknader som omfatter bygninger 
som ligger til torg/gater/gatetun/gågate må 
utomhusplanen også vise hvordan beplantin-
gen for den helhetlige planen for disse ivare-
tas.

Eufemias hage, Bjørvika Oslo
Byhage som tilrettelegger for opphold, lekemuligheter 
og vegetasjon.
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GRESS           BLOMSTER         BUSKER          TRÆR

svingel sedum  bergknapp   stemorsblomster lavendel            bregner    einer    clematis   eføy  bjørk      rogn           furu

Plaza Metropolitan Museum of art, New York
Trelundbeplantning i byrom.

Christian Krohgs gate 39-41, Oslo
Stålkanter avgrenser en frodig beplantning av bunndekkere under magnolialunder. Store klatreplanter av villvin, 
klatrehortensia og blåregn gjør anlegget til et frodig anlegg. Takvannet er samlet opp i synlige stålrenner ender i 
en kanal på 1 til 2 m bred og 36 m lang.

Beplantningsprogram

Eksempelbilde
Grønt gårdsrom.



Formingsveileder for Eidsvoll sentrum    30

3.9 BELYSNING

Det bør vurderes å utvikle et belysnings-
konsept som binder de ulike byrom, ga-
ter og delområder sammen. Belysningen 
kan brukes til å lede gående og syklen-
de, og vil forsterke trygghetsfølelsen i 
området, også om vinteren.

Gågater, gatetun og torg vil i større grad 
enn	gårdsrommene	ha	offentlig	karak-
ter og derfor ha gjennomgående høyere 
kvalitet på belysning enn gårdsrommene. 
Belysning i gårdsrommene skal imidlertid 
ha god kvalitet. 

Det skal lages en belysningsplan som del 
av utomhusplanen.

Eksempler på type belysning 
Det bør være en god mix utebelysning 
som innholder disse hovedgruppene: 
• lysmaster til veier 
• lysmaster eller lyspullerter til gang- 

og sykkelveier 
• lavere lysmaster til lokale sittegrup-

per 
• ledearmatur for å framheve viktige 

linjer, traséer, terrengsprang, ramper, 
integrerte benker og lignende 

• slepelys langs horisontale eller verti-
kale fater 

• belysning av skilt 
• effektbelysning	på	og	i	vegetasjon	

Gate- og stibelysning 
Der gatebelysning skal dekke både kjø-
rebaner og fortau bør belysningen være 
tilpasset, fortrinnsvis asymetrisk slik at 
man unngår blending av tilliggende boli-
ger/leiligheter. 

Reklame- /skiltbelysning 
Skiltbelysning skal ikke være sjenerende 
for naboer/beboere. 

Kunstnerisk utsmykning 
Det kan etableres mer stemningsgivende ty-
per av belysning, som vil bidra til ulike atmos-
færer i ulike rom rundt området, hvor disse 
roms varierende karakteristika ytterligere 
tydeliggjøres. 
Utsmykning kan kombineres med veivising 
eller informasjon.

Gårdsrom
Belysningen bør være variert og tilpasset 
uterommet og det enkelte områdets bruks-
områder og funksjoner. Variasjon kan sikres 
ved lys i forskjellig høyde og ved allmennbe-
lysning	vs.	effektbelysning.	Området	generelt	
må være godt belyst slik at ingen deler av 
området framstår som utrygge. 

Dette	gjelder	såvel	gårdsrom	som	offentlige	
plasser og mindre passasjer imellom disse 
rommene.

Rolfsbukta, Fornebu

Verdensparken, Furuset
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3.10 UNIVERSELL UTFORMING

Området skal følge lovverkets krav til uni-
versell utforming både for bygninger og 
uterom. 

Det skal utformes løsninger som fungerer 
godt både sommer og vinter. God arki-
tektur og gode naturlige ledelinjer er ofte 
en og samme sak. Det skal brukes mest 
mulig naturlige ledelinjer. Suppler med 
kunstige der det er helt nødvendig for god 
veifinning.	

Hvilerepos kan med fordel være utfor-
met som naturlige terrasser i landskapet 
i motsetning til typiske minimumreposer 
som ser veldig ”tilpasset” ut. 
Topp og bunn av trapper og ramper skal 
ha godkjent kontrastmarkering for svak-
synte. Dette skal inngå som en del av den 
helhetlige	designen	for	offentlige	anlegg	
eller gårdsrommene, der kontrastmate-
rialene er integrert eller samspiller med 
gulvmaterialer - forøvrig slik at man unn-
går ”påklistrete” nødløsninger i etterkant. 

Belysningen bør fungere som ledelys på 
kvelden.

-God universell utforming er når arki-
tektur, design og tilgjengelighet henger 
sammen.

St. Olav, Trodheim
Vant innovasjonsprisen for universell utforming med 
mottoet: ”Bra for alle, nødvendig for noen”

Fløytrappene, Bergen
Forbildeprosjekt for universell utforming.

Schandorffs plass, Oslo
En grønn, universell forbindelse i byen, og et sted 
for opphold.

Jernbaneparken, Verdal
En park og jernbaneundergang etter prinsippene om 
universell utforming.

St. Olavs hospital
Gulvet i naturstein og lys 
kulestein i mørk mørtel som 
ledelinjer	i	gulvflaten.
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3.11 SKILT -OG REKLAMEINNRETNINGER

Fysisk og/eller annen innretning for mon-
tering, plassering, klebing, projisering 
eller på annen måte synliggjøring av fast 
eller utskiftbart budskap, inngår. Som 
utendørsskilt regnes også samme type 
innendørs innretning der budskapet er 
rettet mot utsiden (NS 3041).

Dekorelementer, som for eksempel ma-
terial- og/eller fargebruk, inngår som en 
del av skiltingen. Det samme gjør infor-
masjon om åpningstider, telefonnummer, 
internettadresse og lignende.

Opplysninger	om	avgangstider	for	offent-
lige transportmidler inngår ikke.

Hensyn og plassering
1. Skilt og lignende innretninger i det 
offentlige	rom	skal	forholde	seg	til,	
underordne seg og tilpasse seg den 
angjeldende bygnings arkitektur og 
områdets egenart. Dette gjelder både 
mht. plassering og innbyrdes gruppe-
ring i forhold til bygning og omgivel-
ser samt utforming og materialvalg 
(NS 3041). Informasjon om åpnings-
tid, telefonnummer, internettadresse, 
produktnavn og lignende skal være 
underordnet øvrig skilting.

2. Det skal fortrinnsvis brukes ett fasa-
deskilt pr. virksomhet. I tillegg til kan 
det der det ligger til rette for det opp-
føres et uthengsskilt som skal være 
tilpasset gående. Når bygningen har 
store fasader, kan det også tillates 
flere	skilt	der	det	passer.

3. Det skal fortrinnsvis være freste skilt 
og symboler når skiltet er montert på 
bygningen. Der det er behov for og/
eller gis tillatelse til plateskilt skal 
bakplaten være transparent (gjen-
nomsiktig) eller ha farge som tilpas-

ser seg bygningens farger og arkitektur.
4. Takskilt og skilt på gesims er ikke tillatt. 

For bensinstasjoner kan det vurderes 
unntak for skilting på gesims.

5. Skilt på arkitektoniske detaljer på fa-
saden som søyler og pilastrer og andre 
karakteristiske fasadeelementer tillates 
ikke.

6. Skilt	skal	tilfredsstille	kravene	til	trafikk-
sikkerhet og viktige siktlinjer inn og ut 
av byrom og gater.

7. Det tillates ikke temporære skilt. Unn-
tak: Ved større festivaler, kultur-, 
idrettsarrangement, arrangement til-
knyttet handelsstanden (aktivitet utover 
ordinære salgskampanjer) og lignende 
kan temporære skilt benyttes langs og 
i	offentlig	veg	og	på	bygning	og	grunn	
i tidsbegrenset periode. Skiltingen må 
ikke være til fare eller ulempe for tra-
fikksikkerhet	og	framkommelighet.	For	
skilting	langs	offentlig	veg	der	trafikk-
sikkerheten er berørt skal det innhentes 
vedtak fra berørt vegmyndighet, konf. 
veglovens § 33.

8. Faste reklameskilt på bygninger med 
priser og skilting ved salgskampanjer 
tillates kun hvor skilting retter seg mot 
parkeringsplass for foretaket/bygningen. 
Skiltingen må være av begrenset om-
fang slik at det tilpasses fasaden. Utover 
dette kan mindre skilt beregnet for gå-
ende med opplysninger om produkter og 
priser tillates. Fremmedreklame tillates 
ikke.

9. Skilt skal monteres og holdes i slik stand 
at fare eller annen vesentlig ulempe ikke 
oppstår for person eller eiendom. Det 
skal vedlikeholdes slik at innretningene 
ikke virker skjemmende i seg selv eller i 
forhold til omgivelsene.

10. Løse plakatrester, skilt og stativer som 
ikke er i bruk skal fjernes. Belysnings-



33    Formingsveileder for Eidsvoll sentrum

arrangement som ikke fungerer, skal 
slukkes inntil vedlikehold er utført.

11. Lysskilt i form av lyskasse (andre 
former enn frittstående bokstaver og 
symboler som er/kan belyses innen-
fra) tillates ikke. Blinkende og beve-
gelig skilt tillates ikke.

12. Digitale tavler på innsiden av vindu-
er kan godkjennes når disse ikke går 
utover	trafikksikkerheten	og	er	bereg-
net for de gående.

13. For skilt som oppføres i tilknytning til 
byggearbeider og er tidsbegrenset til 
gjennomføringen av byggearbeidet 
kan det lempes på de estetiske krav. 

14. Løsfotreklame kan tillates i åpningsti-
den, men kun 1 stk pr. forretning. Alle 
fortau skal ha uhindret, rettlinjet be-
vegelsessone på minimum 1,5 m. For 
fortau som har møbleringssone kan 
denne benyttes. Løsfotreklame kan 
også plassers inntil fasadevegg og 
maksimalt stikke 1 m ut fra veggen. 

15. Bebyggelse som oppføres inntil regu-
lert gate/veg skal ha skilt plassert på 
fasaden i 1. etasje. Skilting for virk-
somheter over 1. etasje kan i tillegg 
markeres med vindusdekor i vindue-
ne.

Uforming
1. Frittstående skilt/ID-mast kan ha en 

høyde på maks. 8,0 m over terreng, 
og en bredde på inntil 3,0 m. Det kan 
vurderes unntak for orienteringsskilt.
Frittstående skilt/ID-mast for bensin-
stasjoner kan ha en maks høyde på 
7,0 m over terreng, en bredde på 1,3 
m	og	en	samlet	skiltflate	på	inntil	4	
m².Pylon/totem skal ha en høyde på 
maks 3,0 m og en bredde på maks 
1,0 m.

2. Uthengskilt skal være min. 2,5 m over 
gategrunn og skal ikke stikke mer enn 
0,7 m ut fra fasadelivet, inklusive inn-
festing. Skiltet skal plasseres i god 
avstand fra hushjørne, og på en måte 
som	ikke	kommer	i	konflikt	med	andre	
skilt	slik	som	gatenavnskilt,	trafikkskilt	
og andre skilt.

3. Nedhengskilt skal være min. 2,5 m over 
gategrunn og ha en bredde på maks 1,0 
m.

4. Vindusdekor skal i hovesak ikke dek-
ke	mer	enn	1/3	av	vindusflater	og	skal	
benyttes på innsiden av vinduet. Kom-
munen kan unntaksvis tillate vindus-
dekor	for	mer	enn	1/3	av	vindusflate	
der virksomhet gir behov for begrenset 
innsyn. Ved vindusdekor utover 1/3 av 
vindusflate	skal	det	benyttes	frosting	el-
ler diskre farger, være tilpasset bygnin-
gen og være gjennomskinnelig (slippe 
lys igjennom).

5. Skiltbelysning:	Ved	flere	skilt	på	den	
enkelte bygning skal det benyttes sam-
me type lyskilde, og lysnivået skal ikke 
overstige det generelle lysnivået i nær-
området.	Reflekser	og	blending	skal	
unngås. Lysskilt, hvor hele platen inngår 
som	lysflate,	tillates	ikke	med	unntak	av	
logo hvor dette er nødvendig og ellers 
gir en god tilpasning.

6. Markiseskilt: Markiser for solavskjer-
ming kan kombineres med virksomhets-
skilt/firmanavn	og	logo	på	markisens	
forkant. Markisen bør avgrenses til dør- 
og vindusåpninger og tilpasses bygget.

7. Universell utforming (UU): Skilt skal ha 
skriftstørrelse/piktogram som skal være 
tilpasset leseavstand og utformes slik at 
de kan leses og forstås av personer med 
funksjonsnedsettelser. Frittstående skilt 
skal plasseres slik at de ivaretar kravet 
til nødvendig tilgjengelighet.

Skilt som 
er tilpasset 
bygningens 
arkitektoniske 
detaljer, og
som har hatt 
hensyn til fasa-
debånd mellom 
1. og 2. etasje.

Temporært 
skilt/produk-
treklame på 
banner som 
vist her tillates 
ikke.

Eksempel på tillatt uthengskilt.
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4 ELEMENTLISTE

OFFENTLIGE AREALER FELLESAREALER

MØBLEMENT* Vestre

Euroskilt

Forum

Outfit
Solid

Block
Folk

Link

PLANTEKASSER* Vestre Boboli Block

SYKKELSTATIV* Vestre

Euroskilt

Forum

Car Bike Port
Bajk

Folk

Løv

AVFALLSBEHOLDERE* Vestre Forum, sortringsbeholdere
Acceptor 160

Acceptor 110

LYSARMATUR*

Noral

RådhusgataXSundgata:
Promenade
Øvrige sentrumsgater og parker:
Park Grande

Skal samsvare med det øvrige 
designet og inventar i prosjektet.

LEKEAPPARATER Elverdal

Kompan

Søve

Vandalsikkert, rustfritt stål.
Fortrinnsvis stedsstøpt fallunder-
lag.
Urbane apparater. 
Temalekeplasser.

Robinia eller rustfritt stål. God 
kvalitet på fallunderlag.

LEDELINJER Furnes
Jogra
Asak
Ulefos
A-merking

Skal inngå og være naturlig del 
av designet. Høy materialkvalitet.
Oppmerksomhetsfelt skal ha høy 
materialkvalitet.

Fortrinnsvis naturlig del av ut-
formingen. Belegningsstein på 
oppmerksomhetsfelt kan tillates.

* RAL farger skal samsvare med det øvrige designet og inventar i prosjektet.

Type og leverandør, eller tilsvarende: 
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Euroskilt:
Solid

Vestre:
Block

Euroskilt:
Outfit

Vestre:
Folk

Vestre:
Boboli

Vestre:
Block

Euroskilt:
Bajk

Euroskilt:
Car Bike Port

Vestre:
Forum

Euroskilt:
Løv

Vestre:
Forum

Vestre:
Acceptor 160

Vestre:
Acceptor 110

Kompan:
Rustfritt stål og stedsstøpt fallunderlag

Elverdal:
Rutsjebane
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