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Innledning 

Planområdet ligger i et kulturlandskap av nasjonal interesse. Siktaksen fra Eidsvoll-
bygningen over gamle broen er et vesentlig element av kulturlandskapet «lovens 
landskap». Samspillet mellom Eidsvollsbygningen, Festiviteten og elvelandskapet må 
ivaretas. 

Ill. 1: Viktige siktakser 

Volumer i landskapet 

Volumoppbygging av eventuelle nybygg må ta hensyn til både Eidsvollbygningen og 
forsamlingslokalet «Festiviteten» på sørsiden av Sagveien. Det er derfor gjennomført 
egne volumstudie for to mulige forslag med bakgrunn i volummodell levert av Eidsvoll 
kommune (se vedlegg). Målet med modelleringen var å undersøke fjernvirking av 
volumoppbyggingen og utforming av taket (flat eller valmet). 

Alternativ A består av et 2-etasjers volum med valmtak mot Trondheimsvegen og et 
større 2-etasjers volum med flat tak og teknisk anlegg på taket mot vest. 

Alternativ B består av 3 hovedvolumer på 2 etasjer som ha valmtak. 

Konklusjonen er at det planlegges for åpen bebyggelse med tre enkelt identifiserbare 
enkeltvolumer på 2 etasjer til fordel for bebyggelse med 2 volumer. Enkeltvolumene 
må orientere seg til Eidsvoll-bygningen og Festiviteten i fotavtrykk og høyde. 
Hovedvolumene skal ha valmtak. 
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Perspektivbilde fra elven

Eksisterende
situasjon
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Alt B
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Perspektivbilde fra forplassen til Eidsvoll-bygningen

Eksisterende
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Alt B
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Perspektivbilde fra riksveien foran Eidsvoll-bygningen

Eksisterende
situasjon

Alt A

Alt B

5



neue heim at as

Fugleperspektiv

Eksisterende
situasjon

Alt
Valmtak

Alt
Flat tak
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Plassering 

Bygningen til Gamle Nebbenes kro ønskes bevart i sin helhet. Nybygget burde 
etableres slik at de har visuell avstand fra den eksisterende Krobygningen. Nybygget 
burde ikke settes opp «inntil» kroen. Fasaden til nybygget trekkes i 
bebyggelsesplanen minst 3 meter bak østfasaden til kroens sør-paviljong. På denne 
måten vil paviljongen også i fremtiden være godt synlig for ankommende fra sør. 
Nye volum som er høyere enn 1 etasje må holde seg min 5 meter fra ytterveggen til 
den eksisterende kroen. Takhøyde på mellombygget som knytter gammelt og nytt 
sammen skal være 0.5 meter lavere enn kroens gesimshøyde mot Trondheimsvegen. 

Ill. 2: Prinsipp for plassering av ny bebyggelse i forhold til Gamle Nebbenes Kro  
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Arkitektonisk konsept

Den nye bebyggelsen er dim ensjonert slik at grunnflaten t il de hovedvolum ene ikke
overskr ider grunnflaten t il Fest iviteten eller Eidsvollbygningen. Ny bebyggelse er på
m aks. to etasjer og ligger derm ed i volum -kanon t il omkr ingliggende bebyggelse.
I møte med representantene t il reguleringsavdeling i Eidsvoll kom mune 17. februar
2021 ble det avtalt at utbyggeren kunne supplere flere skisser for å belyse de rom lige
konsekvensene av et nyt t kontorbygg på ovennevnte eiendom. Formålet med skissene
er en vurder ing av forskjellig volumoppbygging, mater ialitet og konsekvenser for
kultur landskapet mellom Eidsvoll-bygningen og Fest iviteten sam t forholdet t il Gam le
Nebbenes Kro.

Det er derfor sat t opp 3 foskjellige arkitektoniske konsept (A= symm etr isk fasade og
valmtak, B= vindusbånd og flat tak og C= oppbrudd volum, flat tak) for å undersøke
hvordan takform , fasadegeom etr i, m aterial- og fargebruk samspiller m ed
bygningsm iljøet i kultur landskapet .

Konklusjonen fra denne vurder ing er at alle hovedvolum er på eiendomm en skal ha
valmtak og symm etr isk fasade (konsept A) . Med det te oppnås det størst mulig
organisk samm enheng m ed de andre bygningene langs elven. Denne løsningen bidrag
t il å skjule tekniske anlegg i store luftete tak.

Fasaden kles m ed m ur eller puss og taket t ekkes m ed takstein. I nngangspart i
frem heves m ed et forstørret åpningsfelt , slik som eksempelvis vist på fasadetegning
nedenfor. Materialbruk ( tegl og/ eller puss) kont rasterer den historiske
t rehusbebyggelsen uten at fasadegeome

I ll. 3: Montasje av fasade og

snit t

De detalj er te vurderingene finnes i dokumentasjonen nedenfor :
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Konsept A

Konseptets innhold Bygninger på 2 etasjer med valmet tak og massiv fasadeoppbygging (puss eller
tegl). Vinduene ligger enkeltvis i geometrisk orden i fasaden. Bygningsvolum 2
mot vest uten nærmere bestemt fasadeuttrykk. Fotavtrykk til bygningen mot
veien er mindre enn Eidsvoll-bygningen.

Illustrasjon

+ –

Arkitektonisk virkning
på kuturlandskapet

Bygningens takform søker samklang
med Festiviteten og Eidsvoll-
bygningen. Byggets fotavtrykk-
begrensning sørger for at nybygget
ikke dominerer historisk
bygningsmasse.

Byggets utforming spiller på harmoni
mot Festiviteten og Eidsvoll bygningen.
Det er fare for at bygges fremtoning vil
føre til mistforståelser ift byggets alder.

Arkitektonisk virkning
på Gml. Nebbens Kro

Kontrast til krobygningen fremhever
kroens egenart og særstilling.

Massevirkning på
landskapsrommet

Takformen vil få bygge til å fremstå
som en harmonisk del av kultur-
landskapet. Taket skjuler synlige
tekniske installasjoner på taket.

Arrondering Stor driftsgård mellom BT I og II ligger
lavere enn gata. Arrondering av
anlegget med plen og trær vil forbedre
miljøet mot broen betydelig.

Gjesteparkeringsplassen foran bygget
vil kunne oppleves som et hinder for
fotgjengere som kommer fra bussen.
Gode forbindelser må etableres.

Funksjonalitet Kontorbygget har en representativ
fasade. Godt synlig inngangsparti
virker innbydende for besøkende fra
Trondheimsveien.

Foreslått utforming begrenser
utvidelsesmuligheter for funksjoner i
bygget mot veien. Eventuell utvidelse
må tas opp av tilbyggene mot vest.
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Konsept B

Konseptets innhold Bygning på 2 etasjer mot Trondheimsveien med at tak og massiv fasade-
utforming (puss eller tegl) i et moderne formspråk. Vinduene ligger i vindusbånd
i fasaden. Tilbygg mot vest i 3 etasjer uten nærmere bestemt fasadeuttrykk.
Fotavtrykk til bygningen mot veien er mindre enn Eidsvoll-bygningen.

Illustrasjon

+ –

Arkitektonisk virkning
på kuturlandskapet

Bygningens takform kontrasterer
Festiviteten og Eidsvoll-bygningen. Et
modernt formspråk bidra til å gi
bygningsmassen egenart og
lesbarhet.

Byggets størrelse og arkitektur setter et
nytt arkitektonisk signal mot krysset
som noen kan oppfatter som
konkurrerende mot miljøet ved broen
(Festiviteten og Eidsvoll-bygningen).

Arkitektonisk virkning
på Gml. Nebbens Kro

Massive fasadematerialer kontrasterer
krobygningen og fremhever kroens
egenart og særstilling.

Massevirkning på
landskapsrommet

Flat tak kan føre til bedre synlighet av
3-etasjers tilbygg mot vest. Bedre
eksponering mot parken foran Eidsvoll-
bygningen vil kunne oppleves som et
uønsket estetisk inngrep i det historiske
ensemble.

Arrondering Arrondering av anlegget med plen og
trær vil redusere asfalt-faltene i
skråningen og forbedre miljøet ved
broen betydelig.

Gjesteparkeringsplassen foran bygget
vil kunne oppleves som et hinder for
fotgjengere som kommer fra bussen.
Gode forbindelser må etableres.

Funksjonalitet Kontorbygget har en funksjonell
fasade som tillater senere utvidelser.
Godt synlig inngangsparti virker
innbydende for besøkende fra
Trondheimsveien.
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Konsept C

Konseptets innhold Bygning på 2 etasjer mot Trondheimsveien med at tak og oppbrudd fasade-
utforming i et moderne formspråk. Vinduene kan ligge i vindusbånd og deler
opp fasaden. Tilbygg mot vest i 3 etasjer uten nærmere bestemt fasadeuttrykk.
Fotavtrykk til bygningen mot veien er mindre enn Eidsvoll-bygningen.

Illustrasjon

+ –

Arkitektonisk virkning
på kuturlandskapet

Bygningens takform og
fasadeutforming kontrasterer
Festiviteten og Eidsvoll-bygningen.
Oppbrudte fasade reduserer visuell
virkning av nybygget.

Arkitektonisk virkning
på Gml. Nebbens Kro

Oppbrudde fasader supplerer eks
krobygningen som kan bli «slukt opp»
av strukturell lignende bygningsmasse.
Kroen som o entlig tilgjengelig bygning
kan bli «utkonkurrert» av ere innganger
i en ikke hierarkisert opphopning av
volumer.

Massevirkning på
landskapsrommet

Oppbrudd volum mot veien vi gli
bedre inn i landskapsrommet og bidra
til å visuelt underordne nybygget
under Eidsvoll-bygningen og
Festiviteten.

Arrondering Arrondering av anlegget med plen og
trær vil redusere asfalt-faltene i
skråningen og forbedre miljøet ved
broen betydelig.

Gjesteparkeringsplassen foran bygget
vil kunne oppleves som et hinder for
fotgjengere som kommer fra bussen.
Gode forbindelser må etableres.

Funksjonalitet Kontorbygget har en funksjonell
fasade som tillater senere utvidelser.
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Utearealer
Eiendom m en t il Gam le Nebbenes frem står i dag som gjenasfalt ert t il veikanten i
veikrysset Sagveien/ Trondheimsvegen, noe som i beste fall må ansees som sub-
opt im alt .

Nybygget vil oppgradere utearealene og etablere grønne avstandsflater fra fortauet
inn m ot parker ingen som st ruktureres bedre. Supplerende beplant ing med t rær langs
Trondheimsvegen t ilsvarende som på eiendom m en t il Fest iviteten bør vurderes.

Løsning med direkte innkjør ing t il k jelleren på Lensm annsgården krever en større
økonom igård mellom bygget r inn 1 og 2. Denne dr iftsgården ligger under nivå på
Trondheimsvegen. Beliggenheten m ellom bygningene, vegetasjon og terrengut form ing
m ot veiene bidra t il at det te området ikke blir eksponert og eiendom m en allikevel
frem står som grønt og godt arrondert .

I ll. 4: Utsnit t il lust rasjonsplan

Mart in Ebert , siv. ark .
førsteamanuensis NMBU

Neue Heimat AS

Yven, 12. februar 2021, revidert 15. juni 2021
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