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FORORD

STEDSANALYSE RÅHOLT - EIDSVOLL ANALYSEN SOM VERKTØY
Studien er delt inn i 3 deler. I den første delen vises 
overordnede analyser der Sundet og Råholt sees i 
sammenheng. Deretter går studien nærmere inn på  
hvert tettsted og viser først spesifikke analyser og 
deretter anbefalinger for videre utvikling. 

Målet med analysen er at den skal kunne brukes som 
verktøy både for å jobbe med langsiktige strategier i 
kommunen og veilede private utbyggere i konkrete 
prosjekter.

I forbindelse med kommunens planarbeid har 
Eidsvoll kommune behov for langsiktige strategier 
som kan bidra til god utvikling av tettstedene Eidsvoll 
og Råholt. Som et ledd i dette arbeidet har Pir II 
utarbeidet en stedsanalyse med anbefalinger til 
plangrep for Eidsvoll sentrum (Sundet) og Råholt. 

Eidsvoll kommune ligger i en region der befolkningen 
er ventet å øke kraftig frem mot 2030. De nasjonale 
føringene er tydelige på at styrking av byer og tettsteder 
er nøkkelen til en bærekraftig samfunnsutvikling. 
Råholt og Sundet har svært god kommunikasjon mot 
større byer samt sentrumsnære togstasjoner og har 
begge et stort fortettings- og utviklingspotensial. 

Råholt sentrum opplever stor vekst og stor vilje til 
investering. Eidsvoll sentrum har en rik historie som 
regionalt sentrum, men utfordringer med å styre 
utviklingen i konkurranse med andre steder.

Både Råholt sentrum og Sundet bør fokusere 
på å styrke sin egen karakter,  kvaliteter og sine 
ulikheter. På disse stedene får man andre kvaliteter 
enn i de større byene; tilhørighet, småbyfølelse og 
et annerledes tempo som må dyrkes gjennom de 
bygde strukturene. Samtidig kan en fortetting og 
utvikling av et tydelig sentrum bidra til økt byliv og 
ulike typer urbanitet som mangler idag. 

Formålet med analysen er å finne muligheter for 
kvalitetsheving av de fysiske omgivelsene med 
særlig vekt på å konsentrere og aktivisere sentrum, 
forbedre sammenhenger og definere gode rom for 
opphold og akitivitet. 
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INTRODUKSJON

TO STEDER TETT I TETT

MONOFUNKSJONELLE OMRÅDER FLERFUNKSJONELLE OMRÅDER

LAV TETTHET
HØY TETTHET

LITE UTVALG HANDEL, SERVICE OG KULTURTILBUD
STORT UTVALG HANDEL, SERVICE OG KULTURTILBUD

HØY GRAD AV PRIVATE AREALER
HØY GRAD AV  OFFENTLIGE  AREALER

FÅ FELLES OG OFFENTLIGE AREALER
MINDRE PRIVATE OG MER FELLESAREALER

NOE MELLOM BYGD OG BY
Studien utforsker ulike typer urbanitet. Det er ønskelig 
med en høyere grad av tetthet på begge steder enn 
det som er idag for å skape mer levende tettsteder 
med større variasjon av tilbud og møtesteder.

Økt tetthet betyr ikke automatisk økt urbanitet og 
byliv, men ved å konsentrere veksten noen steder gir 
det grunnlag for mer levende byer og tettsteder med 
bedre handels-, service- og kollektivtilbud, og at flere 
kan gå og sykle i hverdagen. (Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus). 

Studien forsøker å oppnå typer av urbanitet som er 
realistisk for både Råholt og Sundet.

Viktige prinsipper for utvikling av urbanitet:

26
Byplangrep for Skøyen

Plan- og bygningsetaten

AKTIV STRØKSGATE

T

T

Aktive strøksgater/ sambruksarealer må 
være tilrettelagt for fotgjengere, opphold, 
servering og handel, som sikrer en 
attraktiv forbindelse. Gater må utformes 
med små høydeforskjeller. Handel og 
annen virksomhet skal henvende seg mot 
gaterommet.  

AKTIVE FASADER

Aktive fasader skal sikre bebyggelse 
med publikumsrettede tilbud i direkte 
samspill med tilliggende offentlige 
uterom og på andre vis støtte opp under 
bylivet i uterommene, eksempelvis ved 
uteservering. Innganger skal være fra 
gaterommet. Førsteetasjer ut mot gater 
skal ha liv og aktiviteter, med mange 
innganger og varierte tilbud langs fasade.pr
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Byrom- og parkhierarki. Et nettverk 
av større og mindre byrom og parker 
i tilknytning til gatenettet utvikles. 
Variasjon i størrelse og programmering gir 
et godt og variert tilbud til befolkningen. 
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Byplangrep for Skøyen
Plan- og bygningsetaten

FINMASKET NETT TILPASSET 
FOTGJENGERE

Skøyen skal etableres med en bymessig 
kvartalsstruktur som er tilrettelagt med god 
tilgjengelighet for gående og syklende.

FRA VEI TIL GATE

Utforming av gater og byrom, skal bidra 
til en bymessig utvikling av Skøyen.

Bebyggelse skal definere eksisterende 
hovedforbindelser for å gi et mer 
bymessig gatepreg. Hovedgater inngår i 
gatestrukturen med kryssing i gateplan og 
fokus på fotgjengere.

TRYGGE KOBLINGER

Trygge gang- og sykkelforbindelser, 
skal knytte Skøyen til omkringliggende 
grøntområder. Nye og eksisterende 
forbindelser gjennom bystrukturen 
skal utvikles gjennom å lage dedikerte 
og tydelige fotgjengeroverganger i 
gateplan. Noen av gatene gis et grønt 
preg gjennom beplantning og parker. 

Bymessige kvaliteter legges 
til grunn for de offentlige 
rommene på Skøyen

For å utvikle Skøyens urbane 
preg og sikre aktivitet og byliv 
i de offentlige uterommene, 
må ny og eksisterende 
bebyggelse forholde seg 
aktivt til de tilliggende 
gate- og byrommene. Ønsket 
urbanitet krever variasjon 
og intensitet i uterommene. 
Bebyggelsens bidrag til 
dette innebærer en viss 
tetthet i kombinasjon med 
blandede byfunksjoner, 
også i høyden og variasjon i 
publikumsrettede tilbud.

Solfylte byrom som 
tilrettelegger for opphold 
og aktivitet både på steder 
der mange folk ferdes og på 
stille steder. Uterommene 
skal tilby opplevelser 
og ha attraksjoner og 
gode kvaliteter. Grader 
av skjerming mot støy, 
luftforurensing o.l. vurderes 
i forhold til hvor lenge man 
skal oppholde seg et sted.

Offentlige gater og byrom, 
dvs uterommene skal være 
åpent tilgjengelige og 
tilrettelegge for en bredde av 
befolkningen.

27
Byplangrep for Skøyen
Plan- og bygningsetaten

FINMASKET NETT TILPASSET 
FOTGJENGERE

Skøyen skal etableres med en bymessig 
kvartalsstruktur som er tilrettelagt med god 
tilgjengelighet for gående og syklende.

FRA VEI TIL GATE

Utforming av gater og byrom, skal bidra 
til en bymessig utvikling av Skøyen.

Bebyggelse skal definere eksisterende 
hovedforbindelser for å gi et mer 
bymessig gatepreg. Hovedgater inngår i 
gatestrukturen med kryssing i gateplan og 
fokus på fotgjengere.

TRYGGE KOBLINGER

Trygge gang- og sykkelforbindelser, 
skal knytte Skøyen til omkringliggende 
grøntområder. Nye og eksisterende 
forbindelser gjennom bystrukturen 
skal utvikles gjennom å lage dedikerte 
og tydelige fotgjengeroverganger i 
gateplan. Noen av gatene gis et grønt 
preg gjennom beplantning og parker. 

Bymessige kvaliteter legges 
til grunn for de offentlige 
rommene på Skøyen

For å utvikle Skøyens urbane 
preg og sikre aktivitet og byliv 
i de offentlige uterommene, 
må ny og eksisterende 
bebyggelse forholde seg 
aktivt til de tilliggende 
gate- og byrommene. Ønsket 
urbanitet krever variasjon 
og intensitet i uterommene. 
Bebyggelsens bidrag til 
dette innebærer en viss 
tetthet i kombinasjon med 
blandede byfunksjoner, 
også i høyden og variasjon i 
publikumsrettede tilbud.

Solfylte byrom som 
tilrettelegger for opphold 
og aktivitet både på steder 
der mange folk ferdes og på 
stille steder. Uterommene 
skal tilby opplevelser 
og ha attraksjoner og 
gode kvaliteter. Grader 
av skjerming mot støy, 
luftforurensing o.l. vurderes 
i forhold til hvor lenge man 
skal oppholde seg et sted.

Offentlige gater og byrom, 
dvs uterommene skal være 
åpent tilgjengelige og 
tilrettelegge for en bredde av 
befolkningen.

Eidsvoll sentrum, på folkemunne omtalt som 
Sundet, er kommunens administrative senter og 
historiske handelssentrum.  

Råholt er et bolig- og handelsområde med høy 
befolkningsvekst og stor utbyggingsvilje. 

Studien søker å dyrke tettstedenes forskjeller, samt 
styrke sentrumstrukturer som bygger på Sundets 
og Råholts naturlige og eksisterende forutsetninger. 
Målet er å tydeliggjøre forholdet mellom Råholt og 
Sundet.

Sundet utvikles som hovedtyngdepunkt for 
offentlige funksjoner, kulturtilbud og nisjebutikker i 
en mer urban struktur enn på Råholt. Sundet styrkes 
som et tett sentrum med gode gater og møteplasser 
hvor gående prioriterers og med god kontakt til elva. 
Målet er å oppnå et variert og levende byliv.

Råholt styrkes som et godt sted å bo ved å lage et 
levende sentrum med større variasjon av boformer, 
uterom og boligrettet næring enn det som finnes på 
Råholt idag. Eksisterende funksjoner knyttet til idrett 
og rekreasjon, barnehager og skoler styrkes som de 
viktigste møtestedene.

RÅHOLT EIDSVOLL

HØY AKTIVITET HELE DØGNET
FINMASKET GATESTRUKTUR 

HØY TETTHET

HØY GRAD AV OFFENTLIGE OG ALLMENNTILGJENGELIGE AREALER

STOR VARIASJON I UTEROM

HØY GRAD AV PRIVATE AREALER
FÅ FELLES OG OFFENTLIGE AREALER

LITE UTVALG HANDEL, SERVICE OG KULTURTILBUD
VEIER OG BLINDVEIER

MONOFUNKSJONELLE OMRÅDER

LAV TETTHET
STORT UTVALG HANDE,  SERVICE OG KULTURTILBUD

Kilde: Byplangrep Skøyen, PBE, Oslo kommune
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TOGFORBINDELSE
markslag

Eidsvoll - Oslo: 
35 min

Eidsvoll - Hamar: 
49 min
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KOLLEKTIVKNUTEPUNKT

500 M RADIUS

1000 M RADIUS

OVERORDNEDE ANALYSER - SUNDET OG RÅHOLT

Eidsvoll stasjon ligger ca 900 meter fra Eidsvoll sentrum 
og det tar 35 min. med tog til Oslo S.

Eidsvoll verk stasjon ligger sentralt i Råholt og det tar 31 
min. med tog til Oslo S.
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markslag
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LANDSKAP OG TOPOGRAFI
OVERORDNEDE ANALYSER - SUNDET OG RÅHOLT

Sundet (Eidsvoll sentrum) er del av det store elvelandskapet til 
Vorma. 

Råholt ligger rett vest for et særpreget ravinelandskap som 
omkranser flere elver mellom Hurdalsjøen og Vorma. Øst for Råholt 
ligger et kolle/ åslandskap, mens selve Råholt ligger på en større 
flate. På høydeanalysekartet over Råholt ( nederst på  side. 13.)  ser 
man hvordan jernbanen skjærer gjennom det flate partiet og utgjør 
en tydelig barriere.

ELVELANDSKAPSROM

RAVINELANDSKAPSROM

KOLLER/ÅSER
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EIDSVOLLFLATEN
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Høydeanalysekart Sundet

Høydeanalysekart Råholt
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BLÅGRØNNE STRUKTURER
OVERORDNEDE ANALYSER - SUNDET OG RÅHOLT

31.10.2016kilden.nibio.no

naturtyper_arter

SUNDET

RÅHOLT

Elvene danner viktige sammenhengende blågrønnstrukturer. 
Det er rik og sammenhengende vegetasjon med stor verdi 
langs vassdraget. 

Råholt ligger mellom et ravinelandskap med stor landskapsverdi 
i øst og et større åslandskap mot vest.  Forbindelsen mellom 
disse rekreasjonsområdene er mangelfull. Ved Sundet er det 
flere større skogsområder, spesielt i sør. Marint verneområde (naturmangfoldloven) 

BLÅGRØNNE 
STRUKTURER

VEGETASJON LANGS ELV

LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NASJONALPARK

NATURRESERVAT

HELNING

SVÆRT VIKTIG/VIKTIG NATURTYPE

LANDSKAPSVERNOMRÅDE

MARINT VERNEOMRÅDE

NATURRESERVAT

RAVINE
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BLANDINGSSKOG

MARINT 
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SUNDET
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FLATE

KOLLE

N

LANDSKAP
ANALYSER SUNDET

Elva og topografien i Eidsvoll ligger i nord- sør retning. 
Det gjør også viktige strukturer som toglinjene og 
Sundgata. Sentrum ligger på en definert flate mellom 
elva og de grønne kollene i øst. Kollen og tilhørende 
landskapsrygger er med på å definere flaten samt 
skape grønne rammer for sentrum. Sundtoppen 
ligger midt på flaten og er en viktig visuell kvalitet 
samtidig som den er viktig for lokalklima i sentrum.

GRØNNE KVALITETER

FLATE OMRÅDER

RETNING

Sundtoppen. Foto: Pir II. Utsikt over Vorma fra bryggekanten. Foto: Pir II. Landskapsrygg som er med på å definere 
sentrumsfalten. Foto: Pir II.

SUNDTOPPEN
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FLOMSONER
ANALYSER SUNDET

N

FLOMSONER

ELV OG VANN

FLOMUTSATT

Kartet viser flomutsatte områder i Eidsvoll ved 
200-årsflom.  

Hver vår stiger vannet i Vorma som følge av 
vårsmeltingen i fjellområdene lengst oppe i 
nedslagsfeltet. Vannet ledes nedover langs Glomma 
og via Mjøsa. Vannstigningen skjer sakte og kan 
derfor varsles på forhånd, slik at det er mulig å gjøre 
tiltak i sentrum i god tid før vannet kommer.



2120 _  S U N D E T S U N D E T  _

GRUNNEIERFORHOLD

N

Størstedelen av kvartalstrukturen i Eidsvoll sentrum 
er privateid. 

Eidsvoll kommune eier store tomter i sør og øst langs 
Nesvegen ( Eidsvoll rådhus og Biblioteket) i tillegg til 
Sundtoppen og deler av elvekanten nord for denne. 

I tillegg eier kommunen gatene i sentrum og den 
store parkeringsplassen øst for Nesvegen. 

GRUNNEIERE

KOMMUNE

PRIVAT

STAT

UDEFINERTIKKE REGISTRERT 
I ANALYSEN

ANALYSER SUNDET

/FYLKE
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BOLIGTYPOLOGIER

N

En liten andel av bebyggelsen i sentrum er idag  
boliger. Dette er i hovedsak leiligheter med unntak av 
et bolighus langs Vorma. 

Boligbebyggelse rundt sentrum er eldre eneboliger, 
med noen rekkehusområder i litt større avstand fra 
sentrum. 

De siste årene har det blitt bygget ut flere leilighets-hus 
i utkanten av kvartalstrukturen og langs Vorma på 
nordsiden av Sundtoppen. 

ANALYSER SUNDET

LEILIGHETER

REKKEHUS/
KJEDET ENEBOLIG

ENEBOLIG
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BEBYGGELSESSTRUKTUR

N

BYSTRUKTUR
IDENTITETSSKAPENDE 
KVARTALSTRUKTUR

NYERE BEBYGGELSE OG VEIER

MANGLENDE KONTAKT MED ELVA

ANALYSER SUNDET

Den første bebyggelsen og det historiske sentrum 
i Sundet ligger på sørøst siden av ravinetoppen 
Sundtoppen.

Det opprinnelige sentrum har en tydelig kvartal-
struktur som løser seg opp mot sørøst med den nye 
bebyggelsen og Nesvegen. 

Hierarkiet og lesbarheten av sentrum  og byrommene 
er mer utydelig i denne delen av sentrum. 

Bebyggelsen i sentrum er svært variert med flere 
enkelstående bygg fra ulike tids epoker. Fra de eldste 
bygningsmiljøene i nordvest til nye leilighetsbygg og 
forretninger i sørøst. 
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FUNKSJONSFORDELING

Vilberg barneskole

Eidsvoll rådhus
Sundet/sentrum

Finsbråten 
fabrikk

Motivasjonskollektivet

Bensinstasjon
Totens Sparebank

Vilberg 
helsetun

Europris Coop Prix

Rema 1000
Kiwi

Øvre Romerike tingrett

Eidsvoll stasjon

Dyreklinikk

Bilsenter
Barnehage

Eidsvoll bibliotek
Eidsvoll helsestasjon

Eidsvoll kulturskole

Felleskjøpet 

Grunneiere

Kommune

Privat 

Stat

Udefinert

N

VIKTIGE FUNKSJONER

SKOLER OG BARNEHAGER

IDRETT/KULTUR

HELSETJENESTER

HANDEL OG SPISESTEDER

INDUSTRI/FORRETNING/
KONTOR

OFFENTLIG FUNKSJON

SENTRUMSFUNKSJON

Det er et etablert handelsentrum i kvartalstrukturen 
med et rikt og variert tilbud av småbutikker, servicetilbud 
og caféer. Det er to store dagligvarebutikker i sentrum 
og to dagligvarebutikker ca 500 meter utenfor. 

Store offentlige institusjoner som Rådhuset, 
biblioteket og helsestasjonen befinner seg i 
randsonen av kvartalstrukturen i sentrum. 

På vestsiden av Vorma mellom jernbanestasjonen 
og sentrum ligger Tinghuset. 

Det er ingen skoler eller barnehager i nær tilknytning 
til sentrum. Kulturskolen ligger på vestsiden av Vorma 
ca. 1,5 km utenfor sentrum.  

Finsbråten pølsefabrikk ligger rett i utkanten av 
sentrum. 

ANALYSER SUNDET
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AKTIVITETER GJENNOM DAGEN

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VINMONOPOLET

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BARNEHAGE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
KULTURTUNET

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BIBLIOTEK

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AMFI

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MATBUTIKK

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SHOPPING, SPISE&DRIKKE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BARNESKOLE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

JERNBANE

N

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MAN-FRE

06.00-24.00

HØYT AKTIVITETSNIVÅ

MIDDELS AKTIVITETSNIVÅ

LAVT AKTIVITETSNIVÅ

IKKE/VELDIG LITE AKTIVITET

LØRDAG

SØNDAG

AKTIVITET I LØPET AV EN DAG

SKOLE/BARNEHAGE

IDRETT OG FRITID

HELSETJENESTER

HANDEL 

REISE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MAN-FRE

06.00-24.00

HØYT AKTIVITETSNIVÅ

MIDDELS AKTIVITETSNIVÅ

LAVT AKTIVITETSNIVÅ

IKKE/VELDIG LITE AKTIVITET

LØRDAG

SØNDAG

AKTIVITET I LØPET AV EN DAG

SKOLE/BARNEHAGE

IDRETT OG FRITID

HELSETJENESTER

HANDEL 

REISE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MAN-FRE

06.00-24.00

HØYT AKTIVITETSNIVÅ

MIDDELS AKTIVITETSNIVÅ

LAVT AKTIVITETSNIVÅ

IKKE/VELDIG LITE AKTIVITET

LØRDAG

SØNDAG

AKTIVITET I LØPET AV EN DAG

SKOLE/BARNEHAGE

IDRETT OG FRITID

HELSETJENESTER

HANDEL 

REISE

I løpet av en dag er det mest aktivitet med handel, 
kontor og offentlige tjenseter som helsestasjon og 
biblioteket. 

Kulturtunet, kinoen, matbutikkene og vinmonopolet 
genererer mye aktivitet på ettermiddagen og utover 
kvelden på hverdager. 

På søndager er det tilbud utendørs, som turgåing og 
evt. uteservering, som genererer mest aktivitet.

ANALYSER SUNDET
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INNGANGER

N

Den varierte og sammensatte bebyggelsen i 
kvartalstrukturen gir idag mange ulike funksjoner og 
innganger ut i gaterommene. 

Dette gir et stort potensiale for aktivitet og opplevelser 
i de offentlige byrommene i sentrum. 

SETT FRA NÆRMESTE HOVEDVEG / HOVEDGATE 

ANALYSER SUNDET
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POTENSIALER / UTFORDRINGER
ANALYSER SUNDET - OPPSUMMERT

SENTRUMSTRUKTUR

N

KVARTALSTRUKTUR

N

Sundet er idag et hyggelig og kompakt sentrum 
med tett kvartalbebyggelse. De tette kvartalene og 
gatestrukturen er karaktergivende og viktig å ta fram 
i den videre utviklingen av sentrum. 

Det er mange innganger fra gatene og byrommene 
har en god skala for mennesker å oppholde seg i. 

Erfaring viser at det er vanskelig å ta vare på denne 
strukturen med mange innganger fra gateplan, i en 
ny utbygging. Det er derfor ekstra viktig å ha fokus på 
dette i det videre arbeidet med utvikling av sentrum. 

VARIERT BEBYGGELSE
Den varierte bebyggelsen fra mange forskjellige 
tidsperioder gjør Sundet til et mangfoldig og frodig 
tettsted. Selv om det i dag virker rotete og ustrukturert 
er denne strukturen et utgangspunkt for å skape en 
variert og spennende sentrumsbebyggelse. 

Det er viktig å bevare denne kvaliteten når  bygninger 
fra vår tid adderes til sentrum.  

Utfordringene  med denne strukturen er å tilpasse 
det til dagens behov både med tanke på størrelsen 
på butikker og behov for parkering. 
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POTENSIALER / UTFORDRINGER
ANALYSER SUNDET - OPPSUMMERT

A A’

Sundtoppen
VormaSundet - sentrum

+ 147

+ 121,43

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI

VORMA OG SUNDTOPPEN 

Sundets beliggenhet på østsiden av Vorma og med 
Sundtoppen og de tre buede landskapsryggene i øst 
gir stedet et stort potensiale.

Den omkransende topografien i øst definerer 
rammene for sentrum og gjør det lunt å oppholde 
seg der. 

Vorma i vest har et stort potensiale for å etablere  
oppholds- og aktivitetssoner langs strandlinjen i 
sentrum og å gi tydeligere identitet til stedet, også inn 
i kvartalstrukturen. 

Sundbrua

185 m

900 m

N

Utfordringene i Sundet med tanke på beliggenhet 
og topografi er Vorma som deler sentrum fra bl.a 
jernbanestasjonen og begrensningen av areal i 
sentrum. Hvordan utvikle et sentrum for fremtiden på 
et såpass begrenset areal?

Avstanden til jernbanestasjonen oppleves idag som 
lang og lite trivelig. Gangvegen over og langs Vorma 
kan utbedres med tanke på gående og syklende. 

Snitt av dagens situasjon i Sundet. Sett fra vestsiden av Sundbrua.
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Sundtoppen

Vorma
+ 121,43

+ 150

B B’
Snitt av dagens situasjon i Sundet. Sett fra Eidsvollbrua.

Oversikt over snitt.

N N

A

A’

B

B’

EIENDOMSFORHOLD

Kommunen eier i dag strategiske og viktige tomter i 
sentrum av Sundet .  

Dette er tomter langs Nesvegen og adkomsten til 
Sundet fra denne. 

De to store parkeringsplassene både øst og vest for 
Nesvegen har store potensialer for utvikling. Både 
som bebygde og ubebygde tomter. 

Sundtoppen og store deler av strandlinjen nord for 
sentrum eies av kommunen. Dette er viktige tomter 
med tanke på rekreasjon og identitet. 

Kommunen eier også de fleste gatene og plassene 
i sentrum. For å skape et godt og levende sentrum 
er det viktig med gode,  attraktive og offentlig 
tilgjengelige møte- og oppholdsplasser. 

Det kan være en utfordring at kommune ikke eier 
noen av tomtene i kvartalstrukturen. 
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ANBEFALINGER
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ANBEFALINGER

KONSEPT
MÅL :  STYRKE SUNDET SOM SENTRUM LOKALT OG REGIONALT

Et hyggelig og tett sentrum med 
mange og gode møteplasser gir 
godt grunnlag for byliv. Å få til de 
gode byrommene og den tette 
kvartalstrukturen er derfor et viktig 
premiss for det nye sentrum

Flere mennesker som bor 
i umiddelbar nærhet til 
sentrum vil generere mer 
liv i sentrum. Områdene 
nærmest sentrum bør 
derfor fortettes.

Vorma har flotte 
kvaliteter som bør 
fås frem og dyrkes, 
slik at Sundet drar 
mer nytte av Vorma.

BOLIG KONTAKT
MED ELVA

EIDSVOLL 
STASJON

SENTRUM

Viktige møteplasser/torg

Viktige møteplasser langs elva

Viktige møteplasser/parker

Konsept og områdeinndeling i Sundet

Sentrumsnære 
boligområder

Elvekant

Sundet sentrum
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STRUKTURELLE GREP

N

-RENDALBIKS
AGGYRB

BYPARK

tingusparken

N

WERGELANDS GATE

sundtoppen

sundgata

TORGET
stasjons

TORGET

kultur

ELVEPROMENADE

ELVEPROMENADE

ELVEPROMENADE
ELVEPROMENADE

elv
et

TOR
GET

N

TORGET

kultur

TORGET
stasjons

PARKAK
SE

GÅG
ATA

GÅG
ATA

elv
et

TOR
GET

LANGSGÅENDE STRUKTURER

TVERRGÅENDE STRUKTURER

Det er idag flere viktige 
langsgående strukturer som 
følger elva og topografien. Disse 
kan koble sammen viktige 
eksisterende og nye kvaliteter i 
Eidsvoll.

Grep:
•	 En gjennomgående 

elvepromenade på 
Sundsiden. 

•	 Forlengelse av Sundgata 
som ryggraden til sentrum 
og som bilforbindelse til de 
nye boligområdene.

•	 Forsterke Henrik 
Wergelandsgate som 
handlegate og koble 
denne til en sti som knytter 
sammen Sundtoppen og en 
ny bypark med sentrum og 
nye boligområder  

•	 Utvikling av Tinghusparken 

Det er viktig og skape en sterk 
tverrgående struktur for å binde 
stedet bedre sammen. 

Grep:
•	 En gågate fra det nye 

kulturtorget foran biblioteket 
ned til Elvepromenaden. 

•	 Her er det ekstra viktig at 
det er aktive fasader

•	 En ny parkakse som 
knytter sammen Sundgata 
og elvepromenaden. 
Parkaksen blir en 
viktig kvalitet for de 
nye boligområdene og 
konsentrerer aktivitet og 
program for å skape semi-
urbane møtesteder
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GATER OG BYROM
ANBEFALINGER

EIDSVOLL 
STASJON

P

P

P

P

P-
HU
S

GAN
G- 

OG 
SYK

KEL
BRO GÅG

ATA

GÅG
ATA

WERGELANDS GATE

TOR
G

BYPARK

ELVEPROMENADE

ELVEPROMENADE

PARKAK
SE

TORG

SKIBLADNER-
BRYGGA

Langsgående og tverrgående strukturer i sammenheng med 
eksisterende og ny bebyggelse.

Sentrumsavgrensning
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KVARTALSTRUKTUR
Det er fire små kvartaler i sentrum i dag. Kvartalene 
sturkturerer sentrum og sikrer et finmasket gatenett. 
Vi foreslår å utvide dagens kvartalstruktur med to nye 
kvartaler. 

GATESNITT
I Sundet i dag er det tett bebyggelse og trange 
gatesnitt. Ved å gjøre noen gater envegskjørte 
blir det mer plass til gående og syklende. Det bør 
etableres brede fortau der det er plass til både 
vegetasjon og møblering. Butikker og spisesteder 
må gis plass til å ha uteservering eller varer på 
utstilling ute. Fortau bør opparbeides med helhetlig 
dekke, ikke asfalt, dette for å heve oppfattelsen av 
kvalitet og inspirere til variert bruk av gatene.

ENVEGSKJØRT SENTRUM
For å minske biltrafikken i Sundet og gi mer plass til 
de myke trafikantene, foreslås det å gjøre om vegene 
til envegskjørte gater. Det foreslås en envegskjørt 
“ring”-løsning, der biler kan kjøre inn via Vormavegen, 
og ut gjennom Sundgata. Wergelands gate forsetter 
som envegskjørt gate i nordgående retning, som 
idag. 

2,75 m2,25 m3,5 m3,0m

Wergelands gate:

7,0 m 6,0 m 6,0 m 10,5 m

maks 4 etasjer
maks takhøyde +138 m.o.h

maks 5 etasjer
maks takhøyde +141 m.o.h

Synlig del av Sundtoppen 
fra Wergelands gate

maks 3 etasjer

min. 20 m avstand  
fra høyeste punkt til 

byggegrense

maks 3 etasjer de 40 
nærmeste metrene fra 

byggegrensen 

høyeste punkt

byggegrense

20 m 40 m 

maks 4 etasjer

tydelig inngang tydelig inngang

Bredt fortau med 
torgfunksjoner

Bredt fortau med 
vegetasjon

Wergelands gateSkråparkering 
foran matbutikk

Gatesnitt Wergelands gate. Envegskjørt gate med kantparkering og 
møblering. Bredere fortau som gir mulighet til å trekke ut handel og 
cafévirksomhet. Illustrasjon: Pir II.

LAV KJØREHASTIGHET
Fartsgrensen i sentrum bør ikke være over 30 km/t. 
Dette gjelder både i kvartalstrukturen og Rådhusgata. 
Dersom fartsgrensen er lav oppleves det tryggere for 
gående og syklende å ferdes i sentrum, og det gjør 
det mer attraktivt å oppholde seg der.

I Torggata i Oslo er det lagt opp til mye aktivitet med utadrettet virk-
somhet og brede fortau med plass til møblering. Foto: Amund Johne.

Sentrumsavgrensning
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RENE GÅGATER
Tverrgatene Wålergata og Eidsiva gate foreslås som 
rene gågater. 

Gatene bør oppgraderes med nytt, helhetlig dekke 
slik at det er tydelig at gatene har en sammenheng 
og samme funksjon. Møblering, belysning og 
vegetasjon bør være av høy kvalitet, slik at det blir 
attraktivt å oppholde seg der. Det skal være mulig å 
komme til med utrykningskjøretøy, varelevering og 
flyttelass til boligene.  

SUNDGATA/RÅDHUSGATA
Sundgata er den eneste bilvegen som binder 
sammen boligfeltene i nord og sør med sentrum, og 
er derfor en sentral transportåre gjennom Sundet.

Den har hatt en historisk viktig betydning. Sundgata  
med viktige offentlige funksjoner som rådhuset, 
biblioteket og kino bør kunne fungere som en ryggrad 
i sentrum og gis en tydelig betydning som adkosmt 
og hovedgate i sentrum. 

Gågate med helhetlig belegning, vegetasjon og benker til opphold. 
Kensington Street i Sydney. Foto: Simon Wood.

Gågata i Mandal. Foto: ukjent

GATER OG BYROM
ANBEFALINGER
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Innkjøring P-kjeller

Over�ateparkering

P-hus

Over�ateparkering som er tatt vekk

Kantparkering

SUNDBRUA = GANG- OG SYKKELBRO
Sundbrua er den elste brua over Vorma og for gående 
og syklende er Sundbrua den viktigste brua.  Brua er 
den kortest veg fra sentrum til jernbanestasjonen. 

Dagens situasjon for de myke trafikantene er ikke god. 
Det oppleves utrygt å gå på den smale, trebelagte, 
utbygde delen av brua for gående og syklende.  For 
å prioritere gang- og sykkel til og fra togstasjonen bør 
Sundbrua gjøres om til en ren gang- og sykkelbro. 

Ved å oppgradere broen, med f.eks. ny belegning,  
møblering, lyssetting og vindskjerming kan turen 
over Sundbrua bli en fin opplevelse.

PARKERING
Overflateparkering opptar en betydelig del av 
arealene i sentrum i dag. Det foreslås å fjerne mange 
av disse til fordel for ny bebyggelse. 

Parkeringsplassen sør for Nesvegen beholdes som 
overflateparkering. 

I de envegskjørte gatene bør det være kantparkering 
på en side av gaten. Kantparkeringene kan med 
fordel av korttidsplasser for raske besøk i sentrum, for 
eksempel for en legetime eller et cafébesøk. 

Som erstatning for overflateparkeringen i sentrum  
kan det oppføres et P-hus i 3-4 etasjer nordøst for 
rådhuset. P-huset vil med sin sentrale plassering 
kunne benyttes av personer med arbeidsplass i 
Sundet på dagtid, og besøkende, publikum og 
kunder på kveldstid og helger.  

Der det er mulig bør nye boliger få parkering under 
bakken med innkjøring rett fra gaten.  Parkering i 1. 
etasje må unngås da en slik løsning bidrar til inaktive  
fasader.

Belysning kan gjøre mye med en sliten bro. Kanskje det hadde vært 
en idé for Sundbrua? Foto: Erik Guneriussen.

Et tydelig dekke som er beregnet på myke trafikanter gjør opplevelsen 
av å gå på en bro tryggere. Foto: Ingvild-Anita Velde.

Gangareal på Sundbrua i 
dag, Foto: Christine Meklen-
borg Salvesen
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Sjakkbord legger opp til aktivitet på torget døgnet rundt. Superkilen, 
København. Foto: Hanns Joosten.

Torghandel på Möllevångstorget i Malmö. Foto: Johan Jönsson

Tjuvholmen sjøbad. Foto: Odd Stiansen.Torg med shared space-konsept. Vegen er fysisk adskilt med pul-
lerter. Trær, benker og serveringsmuligheter. Place de la Paix. Foto: 
Hervé Abbadie

KULTURTORGET
Kulturtoget legges sentralt på Sundet ved Sundgata.

Torget utformes på tvers av gaten som et shared 
space torg. 
Dagens bussholdeplass videreføres, slik at torget blir 
det første man møter når man ankommer Sundet 
med buss. 
Kulturtorget er et sted for å samles til 
kulturarrangementer og andre høytider.
I dagliglivet er torget en hovedholdeplass for buss og 
en forplass til kulturhuset. Her må det tilrettelegges 
for  aktiviteter med f.eks. fontene, lekeapparater og 
uteservering. 

ELVETORGET
Elvetorget er en viktig møteplass med nærhet til 
Vorma. Her kan det tilettelegges for aktiviteter som 
båtutstilling, svømmekonkurranse og vannsport. Til 
hverdags kan torget brukes til salg av lokal mat og 
lokale varer.

For å tilettelegge for aktiviteten bør dagens 
overflateparkering fjernes og det børtilrettelegges 
med god belysning og muligheter for tilkobling til 
strøm og vann. 

KULTUR-
TORGET

ELV
E-

TOR
GET

GATER OG BYROM
ANBEFALINGER
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Foto: Tomasz ZakrzewskiFoto: Stian Lysberg Solum Landskapsarkitekt: Gilles Clement

Foto: Ukjent Sjøpromenade i Split. Foto: 3LHDFoto: TURENSCAPE

GRØNNSTRUKTUR
Det er viktig og videreføre og styrke eksisterende 
grønne områder i Sundet og å etablere nye grønne 
forbindelser i sentrum. 

Parkaksen
I nord foreslås en ny parkakse. Parkaksen 
opprettholder siktlinjen ned til Vorma og er en 
viktig forbindelse mellom vannet og Sundgata. Det 
anbefales at  denne parken blir så stor og opparbeides 
med høy kvalitet slik at ny bebyggelse i området kan 
få en høyere utnyttelse og regne noe av parken som 
felles uteareal. Størrelsen og brukbarheten av parken 
for allmenheten må dokumenteres. 

Sundtoppen
Sundtoppen har flere viktige funksjoner. Den er et 
viktig referansepunkt i Sundet, skaper et utsiktspunkt  
og fungerer som en vindskjerm for sentrum. Den 
eksisterende gangvegen bør oppgraderes og 
lyssettes, slik at det blir mer attraktivt å gå tur og å 
oppholde seg der. 

Byparken
Byparken sør i Sundet, er et naturlig samlingspunkt 
på sommeren, enten man skal leke, bade eller spise 
lunsj. 

Det foreslås å utvide parken, slik at det blir mer plass 
til diverse aktivitet. 

Parkakse

Sundtoppen

Byparken
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Naturlig elvekant

Plastret elvekant

Plastret elvekant

Konstruert elvekant

Brygge / møtepunkt

Forbindelse gjennom sentrum

Benker Dekke/kanter Belysning

ELVEPROMENADE
Elvepromenaden bør fullføres slik at det er en 
helhetlig promenade fra boligområdet i nord forbi 
sentrum og ned til de nye boligene i sør. 

Promenaden bør deles inn i sekvenser som gir ulike 
opplevelser langs elva.  

Det bør etableres flere møtepunkter hvor man 
kommer tett på vannet og andre mennesker.

Utescenen ved Elvetorget er et sentralt punkt som 
må videreutvikles. Dette er stedet der Sundet og 
sentrum møter vannet. 
Hva med et elvebad i friluft. Utescenen kan bygges 
om til å fungere som badebrygge med utedusj, 
omkledningsrom, iskiosk mm. 

Felles materialitet og møblering knytter de ulike 
sekvensene av elvepromenaden sammen til en 
helhetlig promenade selv om elvekanten behandles 
på ulike måter. 

 Foto: Ukjent

GATER OG BYROM
ANBEFALINGER
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NATURLIG ELVEKANT

PLASTRET ELVEKANT

KONSTRUERT ELVEKANT

Foto: Mia Design Studio

Foto: Joao Morgado Foto: Ukjent

Foto: Ukjent

Foto: TURENSCAPE

Foto: Sant en Co
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BEBYGGELSE - SUNDET

EIDSVOLL 
STASJON

TRANSFORMASJON

P-
HU
S

KULTUR

RÅD
HUS

ANBEFALINGER

Ny bebyggelse

Eksisterende bebyggelse

Eksisterende bebyggelse i kvartalstruktur

Eksisterende bebyggelse i landskapsrygg

Bebyggelse med publikumsrettet 
virksomhet i 1. etasje

Kartet viser et forslag til ny bebyggelsesstruktur.

Sentrumsavgrensning
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Eksempel på infill i et eksisterende kvartal, 
med saltak. Illustrasjon: Spir arkitekter AS

Karakteristisk og identitetskapende trehusbebyggelse 
med saltak. Foto: Pir II.

ETASJER 
I Sundet er det i dag et konglomerat av ulike bygninger 
med variert uttrykk fra forskjellige tidsepoker. Denne 
variasjonen er et særpreg som det er verdt å ta vare 
på. 

Bebyggelsen i dagens kvartalstruktur består 
hovedsakelig av bygninger i en til tre etasjer, mens 
to bygninger har fire etasjer. Skalaen skaper en intim 
stemning, og danner bebyggelse som underordner 
seg landskapet med Sundtoppen og de grønne 
åsveggene i øst.  Typologien gir gode daglysforhold i 
gater, på torg og andre uteoppholdsareal, til tross for 
at kvartalene er små. 

For å ivareta og videreføre ovennevnte kvaliteter, bør  
byggehøyden i nye byggeprosjekter være max fire 
etasjer, Det vil sikre god utnyttelse samt nødvendig 
sol på boligenes uteoppholdsareal. 

Nybygg langs landskapsryggen øst for 
kvartalstrukturen kan ha inntil 6 etasjer for å styrke 
opplevelsen av åsryggene mot øst. Eksempel på nytt kvartal. Saltak med terasseløsning og enkelte store, 

felles takterasser. Illustrasjon: Kjellander Sjöberg.

Eksempel på moderne, tett bebyggelse 
med høye saltak. Foto: Ukjent.

Snitt som viser anbefalt byggehøyde i sentrum

maks 4 etg. + saltak maks 6 etg.

Kvartalstruktur Bebyggelse ved rygg

KVARTALSTRUKTUR
For å opprettholde kvartalstrukturen må nye bygg 
legge fasaden inntil fortauet. På denne måten dannes 
det tydelige vegger som opprettholder gatestrukturen 
og det urbane preget i sentrum. Små variasjoner på 
dette kan forekomme, men ikke slik at sammehen-
gen i kvartalet oppleves svakere. 

Av samme grunn bør nye bygg henge sammen med 
eksisterende bygg, slik at det ikke oppstår “hull” i 
kvartalet. 

Ny bebyggelse som ikke følger 
den eksisterende strukturen.

Ny bebyggelse som følger den 
eksisterende strukturen.

Sentrumsavgrensning
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BEVARING AV EKSISTERENDE 
BEBYGGELSE
Bygg med særskilt historisk verdi bør tas vare på og 
innlemmes i ny kvartalstruktur. Dette er viktig for å 
sikre en historisk forankring i kvartalene og en større 
diversitet i tilgjengelige lokaler. 

Horisontaldelt fasade som setter et ensformig 
preg på gaten

Vertikaldelt fasade som setter et spennende 
og variert preg på gaten

RIVING AV EKSISTERENDE 
BEBYGGELSE
Eksisterende næringsbygg som har lav utnyttelse 
ikke historisk verdi, eller bygger opp under en tydelig 
kvartalstruktur foreslås revet for å få på plass noe 
som kan styrke identiteten til Sundet.

Historisk bebyggelse

Bevaringsverdig kvartal

SEFRAK-bebyggelse. Bør vurderes 
nøye av kommunen før evt. riving

VERTIKAL FASADEINNDELING

For å tiltrekke seg mennesker til Sundet, må det være 
interessant å oppholde seg der. Butikker, caféer og 
plasser er med på å gjøre en gåtur spennende, men 
også selve utformingen av bygningene er viktig. 
Mennesker trenger kontinuerlig påfyll av inntrykk og 
nye impulser for å stimuleres. En ensformig, udetaljert 
og horisontal fasade kan derfor få et kvartal til å virke 
monotont og kjedelig. En fasade med mye variasjon 
i vertikal retning er derimot spennende å gå langs, 
fordi man opplever nye ting mens man går.

I Sundet i dag er det hovedsakelig vertikaldelte 
fasader, ettersom kvartalene består av mindre 
enkeltstående bygg. Når flere tomter slås sammen 
og det bygges nytt, bør man videreføre det vertikale 
inntrykket, også der bygningsmassen er mer 
sammenhengende. Dette kan løses med ulike valg 
av materialer, farger, og flere innganger.

BEBYGGELSE
ANBEFALINGER
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P-H
US

AKTIVE FØRSTEETASJER
I kvartalstrukturen og den nye bebyggelsen langs 
Sundgata legges det til rette for publikumsrettet 
virksomhet, som handel og servicefunksjoner i 
første etasje. Kontor- og boligfunksjoner plasseres i 
etasjene over.  Diagrammet under illustrerer hvordan 
fordelingen av funksjoner innad i byggene kan se ut:

I boligområdene er det viktig at•	Det er boliger i første etasje med egne utganger 
ut på terreng. •	Tydelige overganger mellom private og offentlige 
områder f.eks. ved bruk av forhager. •	Mange innganger bidrar til liv og sosiale 
møteplasser og styrker naboskapsfølelsen og 
tilhørigheten.

FORTETTING OG PROGRAMMERING
Ved å fremme kvartalstrukturen, dyrke tette 
boligområder og etablere møteplasser med høy 
kvalitet vil Sundet få en mer helhetlig og tydelig urban 
profil. 

Ved å fortette og styrke identiteten i Sundet øker 
forutsetningene for å tilby et større utvalg av lokaler, 
boligtyper og aktiviteter. 

Kulturskolen er et eksempel på et kommunalt 
kulturtilbud som ved en relokalisering til Sundet vil 
bidra til økt liv i Sundet. 

Det eksisterende biblioteksbygget har en god 
plassering og bør vidreutvikles.

Med dagens bygningsmasse og infrastruktur som 
utgangspunkt kan Sundets nye urbane profil vokse 
og få en naturlig variasjon i størrelse og intensitet. 

KONTORKONTOR

BOLIGBOLIG

BOLIGBOLIG

HANDELHANDEL

BOLIG BOLIG

Eksisterende boligbebyggelse

Ny boligbebyggelse

Eksisterende sentrumsbebyggelse

Ny sentrumsbebyggelse

Eksisterende offentlige bygg

Område med stort potensiale 
for transformasjon
Sentrumsavgrensning
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OMRÅDEAREAL: 
97.441 M2

SUNDET I DAG

BEBYGGELSE:
BYA: 20331 m2

% BYA: 21

OU % BRA: 62
ETG: 1-6 / GJ.SNITT: 3

PARK/GRØNTAREAL:
7502 m2

% PARK: 8

OMRÅDEAREAL:

97441 m2

OMRÅDEAREAL: 
97.441 M2

SUNDET FORSLAG

BEBYGGELSE:
BYA: 26859 m2

% BYA: 28

OU % BRA: 110
ETG: 3-6 / GJ.SNITT: 4

PARK/GRØNTAREAL:
26859 m2

% PARK: 12

OMRÅDEAREAL:

97441 m2

OMRÅDEUTNYTTELSE
Sundet har i dag en lav utnyttelse, med 62 % BRA. 

Bebyggelsen er relativt tett, og har en høyde som 
varierer fra 1 til 6 etasjer, Hovedårsaken til at den  
totale områdeutnyttelsen er lav er at veldig mye areal 
er ubrukt, eller brukes til parkering. 

I denne studien er sentrum fortettet med nybygg og 
overflateparkeringene er i hovedsak erstattet med ny 
bebyggelse. 

Den nye beregningen av BRA er gjort med 4 etasjer 
som antatt gjennomsnitt. Ny beregnet BRA i Sundet 
er 110 %. 

For å sammenligne områdeutnyttelsen i Sundet med 
andre steder er det brukt tall fra BO01 i Malmö og 
Skøyen, Grünerløkka og Majorstuen i Oslo. 

BO01 er et foregangsområde når det kommer til 
bærekraftig byutvikling i Skandinavia og er etablert 
med små og tette kvartaler med varierende antall 
etasjer fra 1,5 til 5. Den totale områdeutnyttelsen er 
på 139 %, det samme som Majorstuen i Oslo, altså 
tett by. 

Skøyen har generelt mye høyere bebyggelse, men et 
lavere bebygd areal. Den totale områdeutnyttelsen er 
på 108 %, altså mindre enn i det foreslåtte alternativet 
i Sundet. 

Grünerløkka har høyest BRA av alle stedene, men har 
gjennomsnittlig lavest antall etasjer.

BEBYGGELSE
ANBEFALINGER
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SKØYEN, OSLO

BEBYGGELSE:
BYA: 175214 m2

% BYA: 24 

OU % BRA: 108
ETG: 4-8 / GJ.SNITT: 6

PARK/GRØNTAREAL:
15552 m2

% PARK: 2

OMRÅDEAREAL:
725214 m2

GRÜNERLØKKA, 
OSLO

BEBYGGELSE:
BYA: 330650 m2

% BYA: 36 

OU % BRA: 149
ETG: 3-4 / GJ.SNITT: 3,5

PARK/GRØNTAREAL:
164554 m2

% PARK: 18

OMRÅDEAREAL:
912163 m2

MAJORSTUEN, 
OSLO

BEBYGGELSE:
BYA: 272971 m2

% BYA: 29 

OU % BRA: 139
ETG: 3-8 / GJ.SNITT: 4

PARK/GRØNTAREAL:
164554 m2

% PARK: 7

OMRÅDEAREAL:
928413 m2

BO01, MALMÖ

BEBYGGELSE:
BYA: 46625 m2

% BYA: 34 

OU % BRA: 139
ETG: 1,5-5 (45) / GJ.SNITT: 6

PARK/GRØNTAREAL:
19562 m2

% PARK: 14

OMRÅDEAREAL:
137247 m2

SAMMENLIGNING
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Små, lave kvartaler i en spennende, ny byvev. BO01 i Malmö. 
Hentet fra Google earth.

Alison Brooks Architects.

Illustrasjon: LAN Architects.Foto: Sindre Karlsen / Pir II.

SENTRUMSNÆRE BOLIGER
Rekkehus og lave townhouse-leiligheter i en tett 
struktur gir høy områdeutnyttelse og bevarer den 
lune småbyfølelsen til tettstedet Sundet. Det finnes 
mange  eksempler på nye boligprosjekter med 
denne typologien. 

BO01 i Malmö har en fin mix av lave, tette rekkehus 
og høyere blokker i ytterkant av området. Ned mot 
vannet er det blokker med opptil 6 etasjer. Den høye 
bebyggelsen fungerer som en skjerm mot de lavere 
strukturene, og rammer inn området til en helhet. 

En slik struktur kan være aktuell for det resterende 
ledige arealet nord for Sundtoppen, der situasjonen 
er lignende med tanke på vann og elvepromenade. I 
tillegg vil en kunne skape en mer sammenhengende  
struktur mellom kvartalstrukturen i sør og 
lamellstrukturen i nord.

BEBYGGELSE
ANBEFALINGER

Foto: Ukjent.
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Ill: MIR/MAD/Asplan Viak Foto: Sem og Johnsen

Gangveg gjennom tett bebyggelse som leder til vannet. Tilgjenglig for alle. Hentet fra 
Google earth og Google street view.

Bebyggelse langs vannkanten som gir rom til 
en offentlig promenade. Ill: Grenland Havn/ROM 
Eiendom

BEBYGGELSE LANGS ELVA
Elva bør være og føles  tilgjengelig for alle. Utformingen 
av bebyggelsen langs elva har derfor mye å si. Så 
langt det er mulig bør man unngå bygg som strekker 
seg ut i vannet, da dette skaper rom som oppleves 
private. Byggene bør stoppe der elvepromenaden 
begynner på samme måte som i en bystruktur, der 
byggene stopper der fortauet begynner. 

Det er også viktig at elva ikke oppleves som en bakside. 
Innganger til byggene fra elvesiden aktiviserer 
byggene slik at de ikke oppleves livløse. Balkonger i 
de øvre etasjene forsterker også denne effekten, og 
er positivt for alle som går langs promenaden. 
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OPPSUMMERING
ANBEFALINGER

GAN
G- 

OG 
SYK

KEL
BRO

TOR
G

BYPARK

ELVEPROMENADE

ELVEPROMENADE

PARKAK
SE

TORG

SKIBLADNER-
BRYGGA

GÅG
ATA

GÅG
ATA

ELVEPROMENADE

KULTURTORG

ELVETORG

GÅGATA

BYPARK
GANG- OG SYKKELBRO

PARKAKSE

AKTIVE FASADER

SKIBLADNER-BRYGGA

EIDSVOLL 
STASJON

P

P

P

P KULTUR

RÅD
HUS

P-
HU
S

TRANSFORMASJON

Oppsummering av anbefalinger  - Gater, byrom og bebyggelse

AKTIVE FASADER
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- En tydelig KVARTALSTRUKTUR tilrettelagt 
for gående, med publikumsrettete funksjoner 
i første etasje, gir Sundet attraktive gater og 
møteplasser.   

- Det er viktig med TILRETTELEGGING for god 
adkomst, forbindelser mellom og opphold i 
eksisterende GRØNTOMRÅDER. 

- Det bør opparbeides en gjennomgående 
ELVEPROMENADE av høy kvalitet med attraktive 
møteplasser og mulighet for variert bruk. 

- KULTUR- OG AKTIVITETSTILBUDET 
styrkes ved alt som kan skape aktivitet som 
f.eks. kulturskolen legges i sentrum nær 
Kulturtorget.

- OverflatePARKERING unngås og erstattes 
med kantparkering og parkering under bakken.

- VERTIKALT OPPDELTE FASADER med 
mange innganger i første etasje gir økt aktivitet 
og opplevelse i gatene.  

- Det etableres tydelige definerte områder for 
bolig, næring og handel, hvor stedets EGENART 
DYRKES.

- Boliger med inngang fra gaten, og forhager, 
danner viktige uformelle møteplasser i de 
SENTRUMSNÆRE BOLIGOMRÅDENE. 

- Bebyggelse i fire etasjer, pluss saltak i 
kvartalstrukturen gir GOD UTNYTTELSE og 
sikrer gode lysforhold på uteoppholdsarealene 
og innad i boligene. 

- Stenge SUNDBRUA for biltrafikk og legge 
til rette for en hyggelig og effektiv gang og 
sykkelforbindelse mellom stasjonen og 
sentrum. 

- OMRÅDEUTNYTTELSEN øker fra 62 % til 110 % 
med bebyggelsesstrukturen som er foreslått i 
sentrum og de sentrumsnære boligområdene.
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RÅHOLT
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LANDSKAP
ANALYSER RÅHOLT

MANGLENDE GRØNTFORBINDELSE

FLATE

KJ
EL

D
AL

SB
EK

KE
N

KJELDALSBEKKEN I RØR

KJELD
A

LSBEKKEN
 I RØ

R

N

Råholt ligger i et relativt 
flatt område. I øst går 
landskapet nedover i klassiske 
ravineformasjoner, og i vest går 
landskapet oppover i en rygg. 
Et viktig landskapselement 
på Råholt er Kjeldalsbekken. 
Bekken ligger i rør på store 
deler av strekningen som går 
gjennom sentrumsområdet. 



5756 _  R Å H O L T

GRUNNEIERFORHOLD
ANALYSER RÅHOLT

KOMMUNE

PRIVAT

STAT

UDEFINERT
Eidsvoll kommune eier mange 
av de store, sentrale tomtene 
på Råholt. Sammen med 
Kjeldalsbekken danner tomtene 
et belte på tvers av tettstedet. 
Langs Trondheimsvegen 
er mesteparten av tomtene 
privateid.

GRUNNEIERE

KOMMUNE

PRIVAT

STAT

UDEFINERTIKKE REGISTRERT 
I ANALYSEN

/FYLKE
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HISTORISK
ANALYSER RÅHOLT

HISTORIE

OLDTID

CA 1770

CA 1900

1998

VIKTIGE GÅRDSTUN

RÅHOLT KIRKE

Oldtidsvegene bestemte ei-
endomsgrensene mellom 
gårdene. Eiendomsgrensene 
ble igjen styrende for utbyggin-
gen av området ved at noen 
gårder var mer aktive enn andre 
i utbyggingen av småbruk og 
husmannsplasser. 

Der oldtidsvegene møttes vok-
ste Råholdt frem og ble et knute-
punkt med handelsvirksomhet, 
skysstasjon og gjestgiveri. Da 
Trondheimsvegen ble anlagt 
rundt 1770 ble dette den sen-
trale kommunikasjonslinjen 
mellom Råholt/Sagmoen og 
omverdenen. 

Vegen beveger seg i nord-sør 
retning og følger i stor grad de 
gamle strekkene til oldtidsvegen 
og eiendomsgrensene der dette 
var hensiktsmessig. 

Trondheimsvegen og dens side-
veger frem til storgårdene ble 
også viktige årer for utbygging 
av husmannsplasser og små-
bruk. Dagens bebyggelse følger 
i stor grad mønsteret som ble 
bestemt av eiendomsgrensene 
på 1700-tallet.

CA 1900
1998

OLDTIDSVEI

OLDTIDSVEI

TRO
N

D
H

EIM
SVEGEN

 CA 1770

NYVEGEN CA 1900

SAGMOVEGEN CA 1900

GARDER
M

OBANEN
 19

98

HISTORISK KRYSS MED 
HANDELSVIKRSOMHET, 

SKYSSTASJON OG GJESTGIVERI

N



5958 _  R Å H O L T

N

STRUKTUR

BYSTRUKTUR

TRONDHEIMSVEGEN

NYERE BEBYGGELSE OG VEIER 

TRONDHEIMSVEGEN ER I DAG DET STRUKTURERENDE ELEMENT

Trondheimsvegen er ryggraden 
på Råholt og binder sammen 
alle småvegene. Nærings- og 
handelsvirksomheten har i 
hovedsak henvendelse mot 
Trondheimsvegen. I tillegg er 
Trondheimsvegen en viktig 
fylkesveg og gjennomfartsvegen 
gjennom Råholt.

ANALYSER RÅHOLT
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LEILIGHETER

REKKEHUS/
KJEDET ENEBOLIG

ENEBOLIG

N

BOLIGTYPOLOGIER

Råholt består av mye 
sentrumsnær boligbebyggelse 
med lav tetthet. Det er i nyere tid 
bygget noen rekkehus og enkelte 
leiligheter, men hovedtyngden 
av boligbebyggelsen er 
eneboliger.

ANALYSER RÅHOLT

LEILIGHETER

REKKEHUS/
KJEDET ENEBOLIG

ENEBOLIG
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Valstad sykehjem

Pinsekirken Håpet

Bønsmoen Skole

Råholt kirke

Råholt menighetshus

Råholt fysioterapi

Utendørs 
idrettsanlegg

Eidsvoll Pulverlakk

Råholt ungdomskole LensmannskontorBibliotek

Eidsvoll Verk stasjon

Rema 1000

Toten Sparebank
Posten

Aktivitetssenter
Comfort

Barnehage

Fysioterapi og 
helseklinikken AS

Amfi kjøpesenter

Råholthallen 

Råholt Bad
Barnehage

N

FUNKSJONSFORDELING

VIKTIGE FUNKSJONER

SKOLER OG BARNEHAGER

IDRETT/KULTUR

HELSETJENESTER

HANDEL OG SPISESTEDER

INDUSTRI/FORRETNING/
KONTOR

OFFENTLIG FUNKSJON

SENTRUMSFUNKSJON

Hovedtyngden av handelen 
og næringen er plassert langs 
Trondheimsvegen. På tvers 
av Trondheimsvegen ligger 
barnehage, barneskole og 
ungdomsskole, i tillegg til de 
fleste kultur- og idrettstilbudene. 

ANALYSER RÅHOLT



6160 R Å H O L T  _

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BARNEHAGE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
TUR/FRILUFTSAKTIVITET

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AKTIVITETSSENTER

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

EUROPRIS/EXPERT++

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SØNDRE SAMFUND

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RÅHOLT IDRETTSHALL

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
UTENDØRSBANER

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RÅHOLT KIRKE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
UNGDOMSSKOLE

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
AMFI

MIDDELS AKTIVITETSNIVÅ

LAVT AKTIVITETSNIVÅ

IKKE/VELDIG LITE AKTIVITET

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
RÅHOLT BAD

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

JERNBANE+BUSS

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BARNESKOLE

N

AKTIVITETER GJENNOM DAGEN

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

MAN-FRE

06.00-24.00

HØYT AKTIVITETSNIVÅ

MIDDELS AKTIVITETSNIVÅ

LAVT AKTIVITETSNIVÅ

IKKE/VELDIG LITE AKTIVITET

LØRDAG

SØNDAG

AKTIVITET I LØPET AV EN DAG

SKOLE/BARNEHAGE

IDRETT OG FRITID

HELSETJENESTER

HANDEL 

REISE

I løpet av en dag er det mye 
aktivitet både på skolene, 
barnehagene og ved kultur- og 
idrettstilbudene. Amfi genererer 
mye aktivitet på ettermiddagen 
og utover kvelden på hverdager 
og særlig lørdag. På søndager 
er kultur- og idrettstilbudene det 
som genererer mest aktivitet.

ANALYSER RÅHOLT
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N

INNGANGER I SENTRUM
ANALYSER RÅHOLT
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INNGANGER I SENTRUM

Sammenlignet med Sundet har Råholt spredt og 
tilsynelatende tilfeldig plassering av funkjsoner og 
inngangspartier.

Hvor stor aktivitet og variasjon det er i og langs 
bebyggelsen, har mye å si for opplevelsen av stedet. 
Inngangspartier er viktig i denne forbindelse. 

Generelt er det ønskelig at innganger alltid er 
henvendt mot gaten, at de er tydelige og lesbare.  

På Råholt finnes det mange eksempler på innganger 
som ikke henvender seg til stedet på en god måte, se 
de i  rød sirkel. De gode eksemplene der inngangene 
er tydelige og henvendder seg mot gaten, er vist med 
grønn sirkel. 

ANALYSER RÅHOLT
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POTENSIALER / UTFORDRINGER
ANALYSER RÅHOLT

GRØNTDRAG HISTORISKE STRUKTURER
Landskapet på Råholt er relativt flatt og preges av 
et ravinelandskap som strekker seg på tvers av 
sentrum av Råholt. Dette ravinelandskapet knytter 
store, flotte turområder i øst og vest sammen. 
Ungdomsskole, svømmehallen og barneskolen  
ligger knyttet til dette landskapsdraget.

Kvaliteten og sammenhengen i grøntdraget vil være 
med på å styrke Råholt sin identitet med tanke på 
beliggenheten mellom åslandskapet og ravineland-
skapet. Samtidig er det et stort potensiale med tanke 
på grønn mobilitet og aktivitet dersom det videre-
føres og  forsterkes på tvers av Trondheimsvegen. 

Oldtidsvegene har vært premissgiver i utviklingen av 
Råholt. Selv om vegene ikke er tydelige elementer i 
dag er det likevel lett å se at bebyggelsen forholder 
seg til og er strukturert etter dem. 

De gamle vegene ligger godt i landskapet og har en 
større variasjon i bevegelse og opplevelse enn de 
mer moderne og  effektive vegene. 

Oltidsvegen fungerer derfor bedre for mennesker 
i den skala som passer fotgjegere, og kan gjerne 
videreføres som viktige årer i sentrums- og 
handelsutviklingen.

CA 1900
1998

OLDTIDSVEI

BELIGGENHET OG TOPOGRAFI
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KOLLEKTIVKNUTEPUNKT ETABLERT HANDEL 
Eidsvolls verk stasjon med gode og raske togforbin-
delser spesielt til Oslo og Gardermoen har et 
stort potensiale med tanke på å bo i nærheten av 
stasjonen. 
 
Mange bor på Råholt, men jobber andre steder. 
Jernbanestasjonen blir derfor et viktig knutepunkt 
med tanke på boligbebyggelsen. 

Råholt er idag preget av en bilbasert handel hvor 
besøkende bruker bilen internt på Råholt. 

Amfi kjøpesenter ligger i den sørlige enden av dagens 
næringsområde som starter ved jernbanestasjonen.

Dette er et relativt langstrakt sentrumsområde hvor 
utfordringen er få å sentrum til å fungere sammen 
med den trafikkerte fylkesvegen, Trondheimsvegen. 

Her ligger det et potensiale i Oldtidsvegen, i å 
knytte Amfi sammen med resten av sentrum og 
jernbanestasjonen.  

N

SENTRUMSSTRUKTUR



6766 _  R Å H O L T

UTFORDRINGER
ANALYSER RÅHOLT

UDEFINERTE GATEVEGGER
Eksisterende bebyggelse ligger fristilt fra gatenettet. 

For å etablere et attraktivt sentrum og gode steder for 
opphold er det viktig at byrommene og gatene blir 
tydelig definerte uterom med vegger. 

Det er viktig at ny bebyggelse legges bevisst i forhold 
til gatene. I områdeplanen bør defor byggelinjene  
defineres mot gater og plasser. 

N
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TOGET SOM BARRIERE
Framtidig sentrum vil strekke seg på begge sider av 
jernbanen som ligger som en nedsenket barriere i 
landskapet. 

Det er viktig å etablere flere gode tverrforbindelser og 
gjøre opplevelsen av avstanden mellom bebyggelsen 
på begge sider av jernbanen så kort som mulig .  

Unngå store parkeringsarealer mellom jernbanen og 
bebyggelsen. 

FYLKESVEG
Trondheimsvegen er en tungt trafikkert gjennom-
fartsveg som er utfordrende å ha gjennom et 
sentrumsområde. 

Den er utfordrende både med tanke på støy i forhold 
til bebyggelse, men også med tanke på opphold og 
trafikksikkerhet  i sentrum. 

N
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EIDSVOLL 
VERK STASJON

ANBEFALINGER

MÅL :  GODE OG TETTE BOLIGOMRÅDER MED STØTTEFUNKSJONER

KONSEPT

Et levende sentrum der 
man kan bo urbant og 
grønt med stor variasjon 
av boformer, uterom og 
boligrettet næring.

Sentrumsnære 
boligområder med 
variert bebyggelse og 
tetthet. 

Et stort, sammenhen-
gende grøntområde som 
inneholder de viktigste, 
offentlige funksjonene på 
Råholt. Campus Råholt 
binder også sammen 
ravinelandskapet i øst og 
kollelandskapet i vest.

BOLIG

CAMPUS

SENTRUM

Viktige møteplasser/torg

Viktige møteplasser ved vann

Viktige møteplasser/parker

Konsept og 
områdeinndeling på Råholt.

Sentrumsnære 
boligområder

Campus-park

Råholt sentrum
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AMFI
KJØPESENTER

EIDSVOLL 
VERK STASJON
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RÅHOLT BAD

RÅHOLT 
UNGDOMSKOLE

RÅHOLT 
BARNESKOLE

ANDELVA
TUR- REKREASJON

MARKA/ ÅSLANDSKAP
TUR- REKREASJON

RÅHOLT 
BIBLIOTEK

AKTIVITETSSENTER

RÅHOLT
GÅRD

Trondheimsvegen er idag det viktigste 
strukturerende elementet. Denne fortsetter 
å være ryggraden i Råholt og den viktigste 
bilvegen. Her konsentreres bilbasert handel og 
næring.

Gladbakkgutua opparbeides som den viktigste 
gaten for gående. Her konsentreres all boligrettet 
handel og tjenestetilbud.

I dag ligger mange offentlige funksjoner i et belte 
som strekker seg på tvers av Trondheimsvegen. 
Disse forsterkes og bindes sammen ved 
å opparbeide en stor Campus-park. Det 
foreslås å åpne deler av bekken som er i rør og 
opparbeide gangveg langs denne og videre til de 
omkringliggende rekreasjonsområdene på Råholt: 
Andelva i øst og åslandskapet i vest.

LANGSGÅENDE STRUKTURER

TVERRGÅENDE STRUKTURER

STRUKTURELLE GREP

CAMPUS

KJELDALSBEKKEN
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GLADBAKKGUTUA
TRONDHEIMSVEIEN

EIDSVOLL 
VERK STASJON

GATER OG BYROM
ANBEFALINGER

De tverrgående og langsgående strukturene 
i sammenheng med eksisterende og ny 
bebyggelse.
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GATER OG BYROM
ANBEFALINGER

Utendørs treningsapparater er morsomme og tilgjengelige for alle. 
Foto: UNIQUA

Macquarie University Central Courtyard . Foto: Brett Boardman

Høy og lav vegetasjon som danner spennende rom å bevege seg i. Til venstre: Floorworks i Geneve, Agence Ter. Midten: Park foran en skole i Lyon, 
Gilles Clément.Til høyre: Morelondon i london, Townshend.

CAMPUS
Campus foreslås som et stort, parklignende område 
som bidrar til å løfte Råholt som sted. Campus blir 
Råholt sin “herlighetskode”, og fungerer i praksis som 
en stor møteplass. Området inneholder store bygg, 
både offentlige og kommersielle, som genererer 
mye aktivitet. Campus er et fint sted å bevege seg og 
oppleve innimellom denne aktiviteten. For eksempel 
kan man nyte en kaffe på lekeplassen ved elva mens 
man ser på barna leke, etter at man har svømt på  
Råholt bad. Eller man kan ta en liten styrkeøkt på noen 
av de utendørs treningsapparatene etter at man har 
handlet på Amfi. Eller man kan simpelthen gå en tur 
langs elva før søndagsmiddagen med familien. 

Campus er et stort område som strekker seg på 
tvers av hele Råholt, og inneholder mange ulike 
komponenter som bygninger, veger, parkerings-
plasser, møteplasser og Kjeldalsbekken. Det er viktig 
å jobbe med uterommene og mellomrommene 
for å oppnå en sammenhengende park hvor 
bebyggelse naturlig hører hjemme. Det foreslås å ha 
et gjennomgående sett med elementer som binder 
de ulike komponentene av parken sammen.

Vegetasjon: 
Området bør få en tydeligere identitet enn det har i 
dag, med flere trær og permeable overflater.
Hele området vil være et godt tiltak for å håndtere 
overvann, samtidig som det styrker det biologiske 
mangfoldet på lokalt nivå. 

Området er i dag relativt flatt, og inneholder store 
bygg som er plassert spredt. Det er derfor  behov for 
strukturerende elementer som er romdannende og 
sammenbindende. 

Det foreslås å plante nye trær i hele Campus. Trærne 
bør være en variasjon av løvtrær som egner seg på 
Råholt, for eksempel ask, or, bjørk og eik. Trærne kan 
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En offentlig lekeplass er et fint sted å ta med barna, og man samtidig 
nyte en kaffe og snakke med andre. Her fra Central Park i New York. 
Foto: Chester Higgins Jr

Møteplass foran bygning. Kanskje dette er det nye inngangspartiet til 
Råholt bad? København. Foto: Pir II.

Elementer som er enkle å kjenne igjen bør brukes for å binde Campus 
bedre sammen.

Gangveg langs bekkeløp med sittemuligheter, kantvegetasjon og 
helhetlig belysning. Fra Nansenparken på Fornebu, Bjørbekk & 
Lindheim landskapsarkitekter.

plantes tett i starten, og etterhvert når de blir større 
kan man felle noen. 

Lavere vegetasjon som busker og stauder er også 
fine, romdannende elementer. I tillegg er store og 
lave vegetasjonsfelt fine oppholdssteder for små dyr 
og fugler.

Dersom det er nødvendig med overflateparkering 
foran bygninger bør parkeringsplassen også 
utformes med  samme type vegetasjon,  slik at 
parkeringsplassen glir inn i omgivelsene.

Bebyggelse:
Nye offentlige funksjoner som skoler, barnehager 
eller kultur- og idrettstilbud må plasseres i Campus 
for å videreføre aktivitetsgrunnlaget som er der i dag. 
Bebyggelsen bør alltid henvende seg mot nærmeste 
hovedveg, selv om vegen er langt unna. Det er viktig 
med tydelige inngangspartier, slik at det blir god 
lesbarhet og orienterbarhet i området. 

Gjennomgående skilting, møblering og belysning.
For å styrke Campus som et sammenhengenede 
område må møbleringen, skiltingen og belysningen 
bør ha et særpreget og likt uttrykk  i hele Campus. 

Kjeldalsbekken
Det foreslås å åpne opp Kjeldalsbekken og etablere 
en ny turveg langs denne. På nordsiden av Amfi 
foreslås det et vannspeil i tilknytning til bekken, der 
det kan foregå vannlek om sommeren og isskøyting 
om vinteren.
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TRONDHEIMSVEGEN
Trondheimsvegen er regulert med en bredde på 34 
meter mellom byggelinjene. Det er en veg med både 
gjennomgangstrafikk og lokal trafikk. 

Vegen foreslås bygget om til en miljøgate i sentrum, 
fra og med rundkjøringen ved Amfi og opp til Eidsvoll 
Verk stasjon. Å bygge ned vegen til en miljøgate vil 
bedre trafikksikkerheten, bedre fremkommeligheten 
for gående og syklende, og vise større hensyn til 
lokalmiljøet. Det er viktig for Råholt sentrum at det 
er godt tilrettelagt for gående og syklende langs 
Trondheimsvegen, og at det er gode muligheter 
for opphold og aktiviteter langs fasadene og ved 
inngangspartiene ut mot vegen. Det er lagt til grunn 
en fartsgrense på 40 km/t. 

Konseptet for Trondheimsvegen har et gatesnitt med 
kjørebredde på totalt 6,5 meter. Dersom kjørebanen 
er bredere enn dette blir det vanskelig å få personbiler 
til å overholde fartsgrensen. Langs kjørebanen er 
det foreslått tosidig sykkelfelt med 2 meter bredde. 

750 METER

1

Internvei med 
kantparkering

1

1

1

1

1

Trondheimsveien

TOTAL BREDDE - 34 M

Bredt fortau med vegetasjon Trondheimsveien Bredt fortau med vegetasjon HageForhage

OvervannshåndteringOvervannshåndtering

Sykkelfelt Sykkelfelt

6,5 m 2,0 m 8,0 m 4,0 m2,0 m2,5 m 9,5 m

34 m

6,5 m 2,0 m 7,75 m 4,0 m2,0 m8,75 m3,0 m

Inngang

Trondheimsvegen som miljøgate, i snitt og plan. Illustrasjon: Pir II.

GATER OG BYROM
ANBEFALINGER
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Deretter følger et bredt fortau som gir plass til lav 
vegetasjon og trær. Trær, lav vegetasjon, møblering 
og belysning er viktige elementer for å bevisstgjøre 
bilistene om at de kjører gjennom en miljøgate, og 
derfor bør holde lav fart. 

Overvann
For å unngå problemer med overvann bør det 
tilstrebes mest mulig permeable overflater langs 
vegen og på fortauene.  

Vegetasjon
Det er viktig å ta vare på eksisterende trær langs  vegen. 

I tillegg til trær bør det etableres undervegetasjon 
som tåler brøyting og salting. Dette er for å skjerme 
livet langs husene mot trafikkstøy og forurensning 
mest mulig, samt for å øke det biologiske mangfoldet.

Forholdet mellom veg, fortau og bygninger
Det er viktig for Råholt sentrum at de offentlige 
uterommene legges til rette og inviterer folk til bruk 
og opphold. Ved å skjerme fortauet for biltrafikk 
med trær og undervegetasjon gir det muligheter for 
å skape oppholds- og møteplasser. Det bør være 
inngangspartier til butikker, næring, kontor og bolig 
langs vegen.

Maria Hilferstrassse i Wien med inngangspartier direkte ut mot gata, 
sittebenker og bevertning, tegnet av landskapsart. Bureau B + B

Trær og undervegetasjon skjermer og gir romfølelse i en ellers veldig 
bred veg. Foto: Ty Cole Studio

Grønnstrukturen bidrar til å orientere seg i gateløpet. Queens Plaza. 
Foto: Margie Ruddick.

Permeable dekker tar opp overvann og kan danne fine oppholdsarealer.
Foto: Adrià Goula
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3,0 m3,5 m2,25 m4,5 m2,0 m 2,25 m 3,0 m 2,5 m
3,5 m2,5 m

8,25 m3,5 m2,25 m4,0 m
2,75 m3 m 5,25 m

20,5 m

6,0 m
2,5 m

Gladbakkgutua:

Med ekspressykkelvei
Med campus

tydelig inngang

tydelig inngang

Nærmeste hovedvei

6,0 m
Wergelands gateSkråparkering foran butikk

TOTAL LENGDE - 29,5 M

TOTAL BREDDE - 22,5 M

Fortau med møbleringFortau Forhage Fleksibel soneGladbakkgutuaKantparkering

Inngang bolig

Inngang bolig

Inngang café

GLADBAKKGUTUA
Gladbakkgutua foreslås lagt om, slik at den treffer 
Gladbakkvegen i sør. Den foreslås også gjort om 
til envegskjørt gate i sørgående retning. Langs 
vestsiden av vegen legges det opp til kantparkering. 
Det foreslås en byggegrense  13 meter fra midten av 
vegen mot øst. Dette gir til et bredt vetsvendt fortau.  

Gladbakkgutua legges opp til å bli en boliggate 
med noe næring i 1. etasje og mye variasjon og 
aktivitet. Det brede fortauet gir en fleksibilitet med 
tanke på aktivitet. Fortauet kan for eksempel romme 
en lekeplass, en liten park, private forhager eller 
uteservering til en café eller en butikk. I 

Gladbakkgutua er de gående prioritert. Det foreslås 
en fartsgrense på 30 km/t, slik at de gående kan 
krysse vegen trygt uten behov for gangfelt. Hele 
gaten kan derfor ses på som en shared space-gate, 
der utformingen oppfordrer bilistene til å ta spesielt 
hensyn til gående og syklende. Denne utformingen 
gir rom for en levende gate med mye kryssing på 
tvers.

Eksempel på bebyggelse med fleksibel forsone. Til venstre 
er det uteservering, og til høyre er det en privat forhage.

Et boligområde med en lokal café på hjørnet. 
Bilder hentet fra Google Street View

Snitt som viser hvordan situasjonen kan bli i Gladbakkgutua. Illustrasjon: Pir II

GATER OG BYROM
ANBEFALINGER
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Soner for opphold
For å skape liv i Gladbakkgutua er det er viktig 
med sosiale møtesteder og soner som inviterer til 
opphold. Benker og sekundære sitteplasser, som 
trappetrinn, blomsterkasser og lignende langs gate 
bidrar til dette. Mennesker trives best i nærheten av 
kanter, slik som husvegger eller vegetasjon, der det 
er lett å ha oversikt over omgivelsene. Benker og 
møteplasser bør derfor plasseres ved tydelige kanter.

Overvann
For å unngå problemer med overvann bør det 
tilstrebes mest mulig permeable overflater langs 
vegen og på fortauene.  

Et temporært sittemøbel laget av billige materialer er et spennende 
innslag til fortauet og fungerer som en offentlig møteplass. 
Katarinavägen i Stockholm. Foto: Tengbom

Overflateparkering stjeler mye areal og har en negativ 
virkning på et sted. Foto: Nils Harald Ånstad

P-kjeller i første etasje skaper inaktive og døde fasader 
som er kjedelige å gå langs. Her fra Løren i Oslo. 

PARKERING
Overflateparkering opptar en betydelig del av arealet 
i sentrum i dag. Det foreslås å fjerne mange av disse 
til fordel for ny bebyggelse. 

I Gladbakkgutua foreslås det å etablere 
kantparkering i sørgående retning langs hele 
vegen. Fra Gladbakkgutua er det kort veg å gå til 
Trondheimsvegen hvis man skal handle der, kort veg 
til Råholthallen og Råholt bad. 

Under all ny bebyggelse bør det etableres p-kjeller. 
En offentlig p-kjeller i etableres i tilknytning til Eidsvoll 
Verk stasjon.

Parkeringskjeller i 1. etasje må unngås fordi en slik 
løsning bidrar til inaktive fasader, noe som sterkt 
vil forringe opplevelsen av å  bevege seg til fots på 
Råholt. 

Avstanden mellom bolig og jernbanestasjonen bør 
avgjøre parkeringsnormen i de ulike boligprosjektene. 
De mintse boligene nærmest stasjonen gir minste 
parkeringsnorm. Redusert parkeringsnorm bør 
erstattes med større krav til sykkelparkering. 

Innkjøring P-kjeller

Over�ateparkering

P-hus

Over�ateparkering som er tatt vekk

KantparkeringInnkjøring P-kjeller

Over�ateparkering

P-hus

Over�ateparkering som er tatt vekk

Kantparkering

Parkering med prioritering for 
gående. Foto: John Gollings.
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Et gatehjørne er transformert til 
en lun, liten sitteplass, skjermet 
av en lav hekk. Jacob Aalls gate 
i Oslo. 

I Dyre Halses gate i Trondheim er det laget felles forhager foran 
inngangene til leilighetene. Forhagene gir et eierskap til uterommet 
som henvender seg til gata. Hentet fra Google street view.

Tydelig skille mellom privat og offentlig hage i en bakgård i København. 
Den lille forhagen er et fint sted å skape sin egen lille oase. Foto: Pir II.

I den øverste delen av Stensgata 
i Oslo har alle husene forhager. 
Bildene er hentet fra Google street 
view.

Prinsippsnitt som viser forhager i en gate. Illustrasjon: Ukjent.

FORHAGER
Alle boligene i første etasje bør ha forhager og 
inngangspartier som vender ut mot gaten. Forhagene 
kan variere i størrelse, med minimum størrelse på 10 
m2. Forhagene ut mot Gladbakkgutua har potensiale 
til å bli romslige på grunn av det brede og fleksible 
fortauet. 

Forhager fungerer som overgang og sosiale 
møteplasser mellom  offentlig og privat, fortau og 
bygning. Forhager styrker muligheten for vegetasjon 
og beplantning i boliggatene, og skaper trivsel 
i nabolaget. Vegetasjon og beplantning hindrer 
sjenerende innsikt fra fortauet til boligens første 
etasje.

Forhagene vil ha nytteverdi utover det sosiale, som å 
håndtere overvann og øke det biologiske mangfoldet. 
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FINMASKET GATENETT
Gågatenettet på Råholt bør bli mer finmasket med 
flere passasjer for gående og syklende. 

En god regel er at gående og syklende alltid skal 
prioriteres med kortest mulig veg. 

Bilister må måtte ta omveger, slik at det blir mer 
kronglete å kjøre og mer attraktivt å gå/sykle. 

Matevei/blindvei
Kun for gående og syklende

FLERE SKAL GÅ MER
I 2012 utarbeidet Statens vegvesen en nasjonal 
gåstrategi. I den nasjonale gåstrategien er det satt 
opp to hovedmål:

1. Det skal være attraktivt å gå for alle.
2. Flere skal gå mer.

For å kunne innfri de to hovedmålene på Råholt er 
det viktig å sikre raske, trygge og attraktive forbin-
delser for myke trafikanter. 

Copenhagenize i København har laget et skjema som 
illustrerer hvilken rolle de ulike trafikantgruppene bør 
ha i trafikkbildet. Gående og syklende skal ha enkel 
og rask fremkommelighet fra A til B. Kollektivtrafikken 
skal også ha rask fremkommelighet. Bilen skal kunne 
komme fra A til B, men på en tregere og en mer 
kronglete måte enn de tre andre trafikantgruppene.

På Råholt i dag er det bilen som har den beste 
enkleste og raskeste fremkommeligheten, noe som 
gjør det enkelt å velge bil. 

Ved å benytte seg av prinsippene til Copenhagenize, 
samt prøve å innfri målene i gåstrategien, kan Råholt 
bli et mer gå- og sykkelvennlig tettsted der det er 
hyggelig å ferdes uten bil.
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Frodig bakgård tilgjengelig for alle. 
Foto: Michael Feser

Lave og tette strukturer.
Foto: Fernando Alda

Høy bebyggelse med lave strukturer inni. Java Island, Amsterdam. 
Foto: Marc Rauw

Rekkehus/townhouse

Blokkbebyggelse 4-6 etg.

Eksisterende bebyggelse

BEBYGGELSESSTRUKTUR
For sentrum foreslås det en variasjon av typologier 
for å sikre ulike befolkningsgrupper. Varierte 
beboergrupper er viktig for å skape et levende sentrum 
der folk tar i bruk gater, byrom og parker og for å sikre 
grunnlag for ulike typer handel og servicefunksjoner. 
For å appellere til unge og småbarnsfamilier som tar 
aktivt i bruk uterom og ulike servicetilbud er det viktig 
med boliger med gode utearealer, både private og 
felles arealer.

Det foreslås en variasjon av høy blokkbebyggelse 
og tette og lave strukturer. Langs vegene 
Trondheimsvegen og Gladbakkgutua foreslås 
blokkbebyggelse som fungerer som rammer for 
en lavere bebyggelse bak. Her kan det bli frodige 
gårdsrom med stor variasjon av uterom. Den lave 
bebyggelsen kan være en variasjon av rekkehus og 
townhouse med private forhager og ulike stier og 
forbindelser. 

Bebyggelsen henvendt mot Gladbakkgutua bør være 
lavere enn langs vestsiden av Trondheimsvegen, 
slik at den lavere bebyggelsen får tilgang til sol på 
kveldstid. Ved å bygge en sammenhengende bolig- 

og næringsstruktur, med utadvendte fasader og 
mange innganger, vil myke og harde trafikanter på 
Trondheimsvegen få en sterkere opplevelse av å bo 
eller komme til et tettsted, enn slik det er i dag. 

Trondheimsvegen
Bebyggelsen på østsiden av Trondheimsvegen 
preges av mindre tomter bebygd med eneboliger, 
tomannsboliger og rekkehus. 

Her vil det pga. krav til lys- og støyforhold være 
utfordrende å få til leilighetsbygg med langsgående 
fasader langs Trondheimsvegen. Et resultat kan 
bli større bygningsvolum som trekker seg vekk 
fra fylkesvegen og ikke forholder seg til denne.  
Bygningsstrukturen vil dermed ikke være med å 
bygge opp om Råholdt og Trondheimsvegen som et 
tettsted med identitet.   

For å unngå at ny bebyggelse blir strukket for langt 
ut fra det anbefalte sentrumsområdet mellom 
stasjonen og Amfi og at ny blokkbebyggelse ikke skal 
forekomme klattvis, anbefales det å dyrke østsidens 
tett/lav-struktur med en videreføring av dagens 
boligtyper  

Det vil styrke Råholt som et variert boligområde ved 
å videreføre områder med tett og lav bebyggelse 
også tett på et tydelig sentrum. Det er en kvalitet å 
kunne bo i boliger med egen hage tett på sentrum og     
kollektivforbindelser.
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PROGRAMMERING/FORMÅL
For å styrke sentrum, er det ønskelig med en høy 
grad av både urbanitet, folkeliv og service- og 
handelstilbud. For å få til dette bør det fokuseres på 
enkelte områder som skal ha en hovedtyngde av 
handel- og servicetilbud. På Råholt representerer 
Amfisenteret dette tyngdepunktet . I tillegg legger 
områdeplanen til Lundsjordet opp til mye næring og 
handel ved Eidsvoll Verk stasjon. 

Det legges derfor opp til to sentrale og robust sentre 
i Råholt. 

Horisontaldelt fasade som setter 
et ensformig preg på gaten

Vertikaldelt fasade som setter et 
spennende og variert preg på 
gaten

Alt. 1 - Bolig og noe boligrettet næring Alt. 2 - Mange små til middels store 
næringslokaler

Alt. 3 - Store næringslokaler, men fortsatt 
mye bolig

Mot Trondheimsvegen kan det være næringslokaler 
med adkomst fra Trondheimsvegen. Det er tegnet 
opp tre ulike alternativer som viser fleksibiliteten i 
strukturen som er tegner opp. 
Alternativ 1 viser hovedsaklig bolig, og noe boligrettet 
næring. 
Alternativ 2 viser mye smånæring, som kan etableres 
i boligstrukturen. 
Alternativ 3 viser mer plasskrevende handel og 
næring langs Trondheimsvegen, der bygningene er 
større enn i de andre alternativene.

VERTIKAL FASADEINNDELING
For å få flere mennesker i byen, må det være 
interessant å oppholde seg der. Butikker og caféer er 
med på å gjøre en gåtur spennende, men også selve 
utformingen av bygningene er viktig. Mennesker 
trenger kontinuerlig påfyll av inntrykk og nye impulser 
for å stimuleres. En ensformig, udetaljert og horisontal 
fasade kan derfor få et kvartal til å virke lenger enn 
det er, fordi den ikke er interessant å se på i mer enn 
en liten stund. En fasade med mye variasjon i vertikal 
retning er derimot spennende å gå langs, fordi man 
opplever nye ting mens man går.

På Råholt er det hovedsakelig horisontaldelte fasader. 
Mange av bygningene er store og langstrakte, og det 
mangler detaljer som bryter dem opp. Ny bebyggelse 
bør utformes med tydelige, vertikale skiller. Dette 
kan gjøres enkelt med en variasjon av materialer og 
farger, og mange innganger.

BEBYGGELSE
ANBEFALINGER

Forslag til plassering 
av næringslokaler

Bolig
Forslag til plassering 
av næringslokaler

Bolig
Forslag til plassering 
av næringslokaler

Bolig
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RÅHOLT I DAG

BEBYGGELSE:
BYA: 20 824 m2

% BYA: 20 

OU % BRA: 56
ETG: 1-5 / GJ.SNITT: 2,5

PARK/GRØNTAREAL:
BYA: 1 887 m2

% BYA: 2

OMRÅDEAREAL:

103 256 m2

OMRÅDEAREAL: 
103.256 M2

RÅHOLT FORSLAG

BEBYGGELSE:
BYA: 28 123 m2

% BYA: 27 

OU % BRA: 109
ETG: 1-6 / GJ.SNITT: 4

PARK/GRØNTAREAL:
BYA: 7 000 m2

% BYA: 7

OMRÅDEAREAL:

103 256 m2

OMRÅDEAREAL: 
103.256 M2

6 etg

5 etg

4 etg

2-3 etg

1-2 etg

OMRÅDEUTNYTTELSE
Råholt sentrum er lavt utnyttet med en 
områdeutnyttelse på 56 %. Bebyggelsen ligger 
spredt og har en høyde som varierer fra 1 til 5 etasjer. 
2,5 etasjer er gjennomsnittlig høyde. Hovedårsaken 
til den lave utnyttelsen er at svært mye areal går med 
til parkeringsplasser og annet restareal. 

I denne studien er det revet en del eksisterende 
bygg som vanskeliggjør gode gatesnitt og en 
bymessig struktur. Det er foreslått en ny type 
bebyggelsesstruktur med en variasjon av små og 
store blokker og rekkehus. Gjennomsnittlig antall 
etasjer er 4. 

Langs Trondheimsvegen er det tatt høyde for 
blokkbebyggelse med 3, 5 og 6 etasjer.  Mot 
Gladbakkgutua er blokkbebyggelsen 4 etasjer høy. 
Rekkehusene har mellom 2 og 3 etasjer. 

Ny beregnet BRA på Råholt er 109 %. Forskjellen 
er betydelig mellom Råholt i dag og Råholt som er 
foreslått. 
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OPPSUMMERING

EIDSVOLL 
VERK STASJON

ANBEFALINGER
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- Et sentrum det er godt å bo i er et hyggelig 
sentrum hvor det alltid vil være mennesker. Å 
skape et HYGGELIG BOLIGOMRÅDE sentralt 
på Råholt er derfor prioritert.

- CAMPUS er et bærenede element på Råholt, 
og det er her mesteparten av aktiviteten på 
Råholt skjer. Utformingen av parken skal 
styrke Råholt sin identitet og legge til rette for 
aktiviteten som oppstår.

- GLADBAKKGUTUA er envegskjørt og den 
viktigste gaten for gående. Den bør derfor 
etableres med bredt fortau, private forhager, 
offentlige møteplasser og boligrettet handel og 
tjenesteyting.

 - FORHAGER fungerer som møteplasser 
mellom offentlig og privat, og gir mer liv til 
gaten.

- TRONDHEIMSVEGEN bygges ned til en 
miljøgate med trær og busker, forhager, 
møteplasser, brede fortau og sykkelfelt.

- OverflatePARKERING skal unngås og erstattes 
med kantparkering og parkering under bakken.

- OMRÅDEUTNYTTELSEN øker fra 56 % til 106 % 
med bebyggelsesstrukturen som er foreslått i 
sentrum.

- KJELDALSBEKKEN åpnes opp og det 
etableres en rekreasjonsvei langs med bekken.
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