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EVALUERING AV PARALLELLOPPDRAG
Mulighetsstudie for tettstedsutvikling på Sundvollen

FRE-00-A-00027

FORORD

Hole kommune, Bane NOR, ROM Eiendom (del av Bane
NOR fra 1.5.2017), Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen har samarbeidet om en mulighetsstudie
for Sundvollen. Den skal gi innspill til arbeidet med
statlig reguleringsplan i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) og Hole kommunes sentrumsplan
for Sundvollen.
Mulighetsstudien er gjennomført som tre parallelloppdrag. Dette dokumentet presenterer hovedpunktene fra evalueringen av de tre forslagene, med
hovedvekt på forhold som er avgjørende for den
statlige reguleringsplanen. Evalueringen er gjennomført av en arbeidsgruppe og en styringsgruppe i et
samarbeidsprosjekt.

Arbeidsgruppa består av:
Tor B Nilsen, Planleggingsleder for S3 Fellesprosjektet,
Ringeriksbanen og E16 i Bane NOR, leder av
arbeidsgruppa
Elise Voll Mathiassen, Planlegger i Hole kommune
Maria Durucz, Planleggingsleder for S1 Fellesprosjektet, Ringeriksbanen og E16 i Bane NOR
Ellen Haug, Prosjektsjef Bane NOR Eiendom, (Rom
Eiendom frem til 1. 5.2017)
Frode Austad, Rådgiver kollektivtrafikk, Buskerud
Fylkeskommune
Anne Mette Bjertnes, Rådgiver Statens vegvesen, plan
og forvaltning, Region Sør

Styringsgruppa består av:
Torger Ødegård, Rådmann i Hole og leder av styringsgruppa
Knut Sørgaard, Leder plan og samfunnskontakt, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Bane NOR
Per Atle Tufte, Prosjektdirektør eiendomsutvikling
Bane NOR Eiendom (Rom Eiendom frem til 1. 5.2017)
Anders Hagerup, Leder Plan og forvaltning Statens
vegvesen Region Sør
Svein Ove Pettersen, Buskerud Fylkeskommune

De tre parallelloppdragene i mulighetsstudien er utarbeidet av følgende tre team:
• LPO arkitekter, SLA, Insam og Norsam (her kalt LPO)
• Rejlers, Dronninga landskap og Arkitema architects
(her kalt Rejlers)
• Norconsult
I styringsgruppemøte 14.09.2017 ble det fattet følgende vedtak: Styringsgruppa støtter vurderingene og
konklusjonene i mulighetsstudien og anbefaler evalueringsrapporten som innspill til videre planarbeid for
Sundvollen.
Styringsgruppa for mulighetsstudiet
Desember 2017

«Fra fjorden til marka på 5 minutter»
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1 INNLEDNING

Bane NOR utarbeider nå statlig reguleringsplan for
Ringeriksbanen og E16, inkludert stasjon på Sundvollen. Prosjektet er ventet å ha byggestart i 2021.
Tettstedsutvikling rundt en ny stasjon på Sundvollen
er viktig for å tilrettelegge for et attraktivt og fremtidsrettet tettsted som kan gi Hole kommune større styrke
regionalt ved at Sundvollen og kommunen blir mer
aktiv del av pendleromlandet rundt Oslo og bidra til å
begrense tettstedsvekst på fruktbare landbruksarealer.
Det er også viktig å skaffe passasjergrunnlag for toget,
bidra til mer miljøvennlig transport ved å gjøre toget
mer attraktivt enn bilbruk slik at flest mulig får nytte av
jernbaneinvestering knyttet til stasjon på Sundvollen.
Å legge til rette for god og kompakt tettstedsutvikling rundt Sundvollen stasjon sees på som et
suksesskriterium for Ringeriksbanen. Hensikten med
mulighetsstudien er å synliggjøre muligheter for
attraktiv tettstedsutvikling rundt den nye stasjonen
på Sundvollen. Målet er å finne fram til et godt, robust
og gjennomførbart plangrep for Sundvollen tettsted.
Grunnlaget for tettstedsutvikling rundt stasjonen vil
fastlegges i den statlige reguleringsplanen, slik som

Stedsnavn brukt i evalueringsrapporten.

størrelse og utforming av utfylling og plassering av
gatestruktur og kollektivknutepunkt. Andre sider ved
tettstedsutviklingen vil avklares på reguleringsplannivå med kommunen som planmyndighet. Ambisjonen
for evalueringen er i hovedsak å komme med anbefalinger til et helhetlig plangrep og det som skal fastlegges i den statlige reguleringsplanen.
At oppdraget har vært gjennomført som parallelloppdrag innebærer at tre konsulentteam har arbeidet
med oppgaven parallelt og uavhengig for å utrede
mulige løsninger. I slike parallelloppdrag kåres det ingen vinner, og det er ingen premiering ut over fastsatt
honorar. De tre teamene som har jobbet med hvert
sitt parallelloppdrag er:
• LPO arkitekter, SLA, Insam og Norsam (her kalt LPO)
• Rejlers, Dronninga landskap og Arkitema architects
(her kalt Rejlers)
• Norconsult
De tre forslagene kan sees i sin helhet på: http://www.
banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/innhold/2017/fremtidens-sundvollen/
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1.1 Arbeidsprosess

1.2 Evalueringsprosess

De tre teamene har jobbet parallelt med oppdraget i
åtte uker fra starten av februar til slutten av mars 2017.
Det har vært gjennomført felles oppstartsseminar for
teamene. Det har også vært gjennomført midtveismøte med hvert team, med påfølgende tilbakemeldinger
fra arbeidsgruppa. I tillegg har det vært et sluttseminar
med presentasjon av forslagene for oppdragsgiverne
og politikerne i Hole onsdag 29. mars.

De tre parallelloppdragene har blitt evaluert av arbeidsgruppa i perioden april til september 2017. Det
har vært avholdt møter med styringsgruppa underveis
i arbeidet.
Gjennom arbeidet med evalueringsrapporten har
arbeidsgruppa og styringsgruppa gjort en vurdering
av hvilke idéer og utformingsprinsipper som bør
legges til grunn for framtidig utvikling. Det er samarbeidspartene som sammen, og på faglig grunnlag, har
evaluert innkomne bidrag, har utarbeidet evalueringsrapporten og har vært samlet om en felles anbefaling
til videre planarbeid.

Parallelloppdragene ble også presentert for berørte
grunneiere i et eget seminar torsdag 30. mars 2017, og
forslagene har vært stilt ut på Sundvollen hotell.
I tillegg har det vært en gjennomgang og dialog med
kommunestyret i Hole på viktige momenter i
evalueringen.
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Planområdet for mulighetsstudien lagt oppå høringsutkastet til kommunens forlsag til kommunedelplan for Sundvollen.

1.3 Føringer gitt i oppdragsbeskrivelsen

1.4 Mål for mulighetsstudien

Føringene for oppdraget ble gitt i kravspesifikasjon for
mulighetsstudien, datert 10.2.2017. Dette dokumentet
er vedlagt evalueringsrapporten.
Hole kommune har under utarbeidelse en kommunedelplan for tettstedsutvikling på Sundvollen.
Kommunedelplanen tar utgangspunkt i omlegging
av E16 utenom tettstedet, og bygging av Ringeriksbanen vil gi nye muligheter for bedre sentrumsutvikling i Sundvollen. Utkastet til kommunedelplanen er
vist på illustrasjonen under. I denne planen er selve
stasjonsområdet båndlagt for regulering etter pbl, og
det er stilt krav om felles planlegging for det skraverte
området rundt stasjonen.

Evalueringen tar utgangspunkt i målene som er gitt i
kravspesifikasjonen:

Planområdet for mulighetsstudien lagt oppå høringsutkastet til kommunedelplan for Sundvollen. Rød stiplet
linje angir det sentrale området hvor det ble bedt om
plan høy detaljeringsgrad. Blå stiplet linje angir området for langsiktige utviklingsstrategier, samt viktige
sammenhenger og forbindelser. Det ble bedt om at avgrensning av dette området måtte tilpasses temaene.

1. En attraktiv, bærekraftig og robust tettstedsutvikling
med høy utnyttelsesgrad med kombinasjon av boliger,
arbeidsplasser, næringsfunksjoner, handel, kultur,
offentlig og privat tjenesteyting, fritidsaktiviteter samt
fasiliteter som kan gjøre at Sundvollen blir en destinasjon for tilreisende og forbipasserende.
2. En tettstedsstruktur med generelt gode kvaliteter i
bebyggelse og byrom, som tilrettelegger for etappevis
utvikling. Tettstedsstrukturen må være robust og må
ha en generalitet som gjør det mulig å innpasse ulike
funksjoner.
3. En tettstedsutvikling der miljøvennlig transport som
gange, sykkel, buss og togtrafikk blir førstevalget. Det
skal legges vekt på god og trafikksikker tilgjengelighet
og framkommelighet for alle grupper av fotgjengere
(høyest prioritet) og syklister i hele tettstedet.
4. En tettstedsutvikling som ivaretar og videreutvikler
grønn og blågrønn struktur, biologisk mangfold, samt
natur, spesielt tilknyttet vassdragsnaturen.
5. En tettstedsutvikling som tar i bruk kulturhistorien
som ressurs.
6. En byromsstruktur hvor tettstedets offentlige rom
utvikles som trygge, levende og attraktive møteplasser.
Det skal legges vekt på god estetikk, arkitektur og byform. Gatene og veier skal ha en urban utforming med
tilrettelegging for gående, syklende og for opphold, og
slik at biltrafikken holder lav fart tilpasset byområdet.
Dette gjelder også for nedklassifisert E16, som skal
fremstå som en integrert del av tettstedet.
7. Utvikling av Sundvollen tettsted til et attraktivt sted
å bo, også for barnefamilier.
8. Knutepunktet og stasjonsområdet utvikles til et
attraktivt og effektivt knutepunkt for alle, med enkle,
trafikksikre og effektive bytter mellom ulike reisemidler: tog, buss, taxi, «kiss & ride», sykkel, gange og
pendlerparkering.
9. Tettstedsutvikling og knutepunktutvikling som er
økonomisk gjennomførbar både med hensyn til valg
av løsninger og etappevis utbygging
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2 EVALUERING AV FORSLAGENE
2.1 Analytisk tilnærming

De tre forslagene har forskjellig tilnærming til oppgaven. Evalueringsgruppa mener de tre forslagene
samlet sett gir et godt analytisk grunnlag for innspill til
videre tettstedsutvikling på Sundvollen.
LPO har den mest omfattende analysen. De plasserer
Sundvollen i en regional sammenheng, både med
hensyn til reisetid til Oslo og tettstedsstørrelse. Her
påpeker de at Sundvollen vil være et vesentlig mindre
tettsted enn andre tettsteder med IC-stasjon med
omtrent samme reisetid til Oslo. Videre at Sundvollen
vil konkurrere om innbyggere, arbeidsplasser og eiendomsinvesteringer med mange andre byer og tettsteder i Osloregionen. Det anbefales en innbyggervekst
på 10 000 eller mer på lang sikt, for at Sundvollen skal
oppnå konkurransedyktighet og passasjergrunnlag for
togtrafikk.
Forslaget tar også utgangspunkt i den lokale situasjonen i Hole kommune, spesielt de lokale forbindelsene til tettsteds- og naturområder. Fem forbindelser
beskrives som viktige:
• Fra Kroksund og langs fjorden mot Vik. Når ny E16
etableres, vil veien få betydelig mindre trafikk.
Forbedring av gang- og sykkelforbindelser og tilgjengelighet til vannkanten vektlegges her. LPO ser
for seg at Vik og Sundvollen på sikt kan gro sammen
til ett tettsted.
• Fra Kroksund og langs fjorden mot nord-vest. Her
vektlegges styrking av forbindelsen til eksisterende
bebyggelse og naturområder.
• Fra Kroksund og mot sydvest gjennom den nye
tettstedsbebyggelsen, både langs fjorden og lengre
opp i terrenget.
• Forbindelsen langs Åsaveien, både for bebyggelsen langs veien og som adkomst til tur- og
fritidsaktiviteter.
• Forbindelsen opp til Kleivstua og Nordmarka, langs
Gamle Bergens Kongevei og Pilegrimsleden.
For at Sundvollen skal utvikles til et sted med kortreist
kvalitet, hvor innbyggere og besøkende ikke er avhengig av privatbil, anbefales det at framtidig utbygging
og nye attraksjoner i størst mulig grad knyttes til disse
forbindelsene og at det tilrettelegges for bilfri
tilgjengelighet.
Videre tar LPO utgangspunkt i en landskapsanalyse
og bruker øylandskapet i Tyrifjorden og Steinsfjorden
som utgangspunkt for forslaget til utfylling med flere
nye øyer.
LPO gjennomfører også en enkel trafikkanalyse
for hva tettstedet kan gi av biltrafikk, basert på
fellesprosjektets trafikkberegninger og reisevaner i

6

Osloområdet som konkluderer med fare for betydelig generering av ny biltrafikk med framskriving av
dagens trafikkmønster. Gjennom trafikkanalysen beskrives det at innføring av velfungerende knutepunkt
og sentrumsnære boliger kan påvirke reisevanene
vesentlig, spesielt på arbeidsreiser. Dette forutsetter
gangavstand til kollektivknutepunktet.
Rejlers tar utgangspunkt i Sundvollens lange historie
og karakteren til de tradisjonelle stasjonsbyene. Forholdet til landskapet og spesielt også forbindelsen opp
til Kleivstua og Nordmarka er også vektlagt. Videre tar
de utgangspunkt i landskapet, og spesielt bevaring av
eksisterende vannkant.
Rejlers forståelse av Sundvollen som sted er at det
har en sterk identitet knyttet til landskap og knutepunkt. Nærhet til vann vektlegges for utvikling av stasjonsbyen. I tillegg er landets forhistorie, både naturhistorisk, kulturhistorisk og anekdotisk sterkt til stede
og synlig. Dette brukes som utgangspunkt for forslag
om å verne enkelte områder mot ny bebyggelse.
Besvarelsen trekker fram en del utfordringer ved
Sundvollen som tettsted, slik som mangel på bystruktur, møteplasser, spredt bebyggelse og trafikkmønster
som grunnlag for sitt forslag.
Norconsult tar utgangspunkt i dagens Sundvollen sentrum og at utfyllingen trenger tid for å sette seg før den
kan bebygges. De anbefaler derfor at tettstedet i første
omgang utvikles i tilknytning til eksisterende sentrum
på nordsiden av jernbanen og at utbygging på utfyllingen gir potensial på litt lengre sikt.
Besvarelsen tar utgangspunkt i at stedets identitet
blant annet er knyttet til det eksisterende sentrum,
og at en videre utvikling bør om mulig bygge videre
på dette. De setter et måltall for utviklingen på 10 000
Sundvollen-beboere, og diskuterer mulighetene for
trinnvis utvikling med kort, mellomlang og lengre sikt.
Norconsult går lengst i å foreslå utvikling av eksisterende landarealer, herunder landbruksarealer, men
samtidig foreslår de også den største utfyllingen i
fjorden. Forholdet til landskapet og spesielt også
forbindelsen opp til Kleivstua og Nordmarka er også
vektlagt.

2.2 Størrelse og form på utfylling som
grunnlag for tettstedsattraktivitet
Størrelsen og formen på utfyllingen vil avklares
gjennom den statlige reguleringsplanen. Dette er
igjen avgjørende for hvordan det kan tilrettelegges for
utvikling av et attraktivt tettsted med generelt gode
kvaliteter i bebyggelse og byrom (mål 1 og 2). Derfor er
det viktig å vurdere hvilke kvaliteter og muligheter de
ulike løsningene for utfyllingen gir.

Den skjematiske framstillingen av utfylling i de tre
forslagene i illustrasjonen over viser grovt omfang av
de ulike forslagene til utfyllinger. Noen av kanalene i
Rejlers forslag og LPOs forslag sitt forslag til ubebygget
øy i nord tatt ut av hensyn til sammenliknbarhet.

Størrelse på utfylling i de ulike forslagene

Norconsult

LPO

Rejlers

194. 000 kvm

132. 000 kvm

122.000 kvm
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Beskrivelse av LPOs forslag til utfylling

LPO foreslår utfylling på til sammen 132 daa, hvorav 53
daa etableres i direkte tilknytning til dagens strandkant, og 79 daa som utvidelse av Sundøya. Utvidelsen
av Sundøya er utformet med to odder og en vik mot
sørvest. Det etableres en kanal mellom den utfylte
Sundøya og utfyllingen langs strandkanten. Det foreslås å beplante og etablere midlertidige aktiviteter på
den store øya i perioden før den bebygges. Etter hvert,
når terrenget har fått satt seg, kan utfyllinga bebygges.
I tillegg foreslås det å etablere beplantede øyer
under og ved siden av veibroen og jernbanebroen for
å dempe inntrykket av disse.
Evalueringsgruppas vurdering
Evalueringsgruppa mener LPOs forslag til utfylling
gir et godt utgangspunkt for å skape et tettsted med attraktivitet og gode kvaliteter. Ved å etablere en øy med
kanal mot fastlandet, gis det nærhet til vann for store
deler av tettstedsområdet, både på øya og fastlandet.
Viken får en definert avgrensning og attraktiv romlig
kvalitet. De to oddene får vannkant på tre sider og
positive kvaliteter gjennom dette.
Øya og fastlandet får ulik stedsidentitet og stedskarakter. Det vurderes som positivt, da det gir grunnlag
for å utvikle definerte nabolag med ulike kvaliteter. I
tillegg får den utfylte øya gode solforhold. Utfyllingen
av Sundøya mot Steinsfjorden bør revurderes, da dette er problematisk ut fra miljøhensyn og da det ikke
anses som nødvendig for å få til god tettstedsutvikling. Plasseringen og utformingen av øya gir mulighet
til å etablere en visuell forbindelse i bebyggelsesstrukturen mellom det sentrale torget innerst i viken,
stasjonsområdet knyttet til jernbaneoppgangen og
dagens sentrum.
Kanalen kan utvikles til et attraktivt «byrom», som
identitetsskapende landskapsrom for både øya og
fastlandet. En utfordring er at kanalen gir hindring
for bevegelse på tvers. Derfor bør broer over kanalen
være riktig plassert og godt utformet. Det bør også
arbeides videre med å sikre tilstrekkelig god vanngjennomstrømning gjennom kanalen. Aktuelle tiltak
her kan være å åpne veifyllingen mellom Sundøya og
Sundvollen, og vektlegge behovet for vanngjennomstrømning ved utforming av terrenget på bunnen og
sidene av kanalen. Fellesprosjektet har nå fått utredet
om utfyllingen begrenser vannutskiftingen fra Steinsfjorden og forutsetningene for god vannkvalitet i en
kanal. Konklusjonen er at en kanal slik foreslått i LPO
sitt forslag kan få vannkvalitet lik Tyrifjorden for øvrig
forutsatt at veifyllinga ved kanalen erstattes med bro.
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Situasjonsplan LPO. Rød linje viser dagens strandlinje.
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Beskrivelse av Rejlers forslag til utfylling

Rejlers foreslår utfyllingen bygget som en konstruksjon
med et system av urbant utformede kanaler og vannrom. På denne konstruksjonen etableres det bybebyggelse, gater og plasser. Denne «kanaløya» er koblet til
Sundøya. Det foreslås tre broer over til fastlandet. For
øvrig opprettholdes eksisterende strandkant i Sundvollen mest mulig uberørt. Kanaløya er omtrent 122
daa stor. Dette inkluderer noen av de mindre kanal- og
vannrommene. Rejlers har beskrevet at noen av de
mindre kanalene eventuelt kan erstattes av utfylte
områder.
Evalueringsgruppas vurdering
Evalueringsgruppa mener Rejlers forslag viser en
kanalby hvor nærheten til vann utnyttes maksimalt.
Størstedelen av boligene vil kunne få direkte nærhet
til vann på en side. En innenlands kanalby beliggende
i en fjord med ferskvann ville kunne være noe helt nytt
i Norge.
Forslaget har noen svært utfordrende sider. En slik
kanalby gir en stiv struktur, med store avhengigheter
mellom de ulike delene av utfyllingen/ kanalkonstruksjonen og bebyggelsen. Dette gjelder både ved
utbygging og det fysiske resultatet.
Den utstrakte bruken av kanaler begrenser omfanget av uteoppholdsarealer og gir mange barrierer
mellom de ulike delene av kanalbyen. For eksempel vil det foreslåtte sentrumsområdet med kun en
rekke bygninger langs en kanal, og ikke en gate med
forretninger på hver side, begrense aktivitetsnivået i
gaterommet og dermed også attraktiviteten til dette
sentrumsområdet. Mange av kanalene er rettet tilnærmet nord-syd. Det innebærer at omtrent halvparten
av boligene har vannkvaliteten på stuesiden mot
vest, mens resten av boligene vil ha vannkvaliteten
på nordsiden av boligene, hvor det ikke er naturlig
å legge stuen. Hvis alle de små kanalene som ikke
er gjennomgående i den sørlige delen av kanalbyen
droppes, ville det imidlertid være mulig å etablere helt
andre strukturer for boligbebyggelsen.
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Situasjonsplan Rejlers.
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Beskrivelse av Norconsults forslag
til utfylling
Norconsult viser den største utfyllingen, med 194 daa.
Hovedgrep for utfylling baserer seg på at man utelukkende fyller ut fra landsiden og etablerer nytt terreng
for bebyggelse og infrastruktur. Utfyllingen strekker
seg fra Steinsfjorden ned til Rørvik.
Evalueringsgruppas vurdering
Evalueringsgruppa mener utfyllingen i dette forslaget
gir begrenset vannkontakt for store deler av tettstedet.
Fjordpromenaden og bebyggelsen nærmest fjorden
vil kunne få gode kvaliteter med nærhet til vann, men
disse kvalitetene vil ikke kunne «smitte» langt innover i
området. Forslaget gir også lite variasjon i fjordkanten.
Dette kan forbedres ved endret utforming av vannkanten. Men dette forslaget utnytter ikke mulighetene
for å skape ulike steder med ulik stedsidentitet og
potensialet for interaksjon mellom byen og fjorden.
Samlet sett kan ikke evalueringsgruppa se at dette
utfyllingskonseptet gir det beste utgangspunktet for en
tettstedsutvikling med gode stedskvaliteter. Dette gir
stor fleksibilitet for anleggsgjennomføring og
midlertidig bruk.
De foreslåtte grøntdragene langs bekkeløpene er
antagelig et godt grep for å kunne håndtere overflatevann, men bekkeløpene vil i store deler av året være
tørrlagte og ikke vannfylte slik tegningen viser.
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Situasjonsplan Norconsult.
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Evalueringsgruppas samlede vurdering
og konklusjon
Evalueringsgruppa mener LPOs prinsipp for utfylling
og kanal gir det beste utgangspunktet for å skape et
tettsted med attraktivitet og gode kvaliteter. Dette kan
knyttes til byutvikling, landskapstilpasning, biologisk
funksjonelle områder, offentlige byrom og demping
av inntrykket fra ny infrastruktur. Utfyllinga vil også
kunne gi kvaliteter før den blir bebygget. I det videre
arbeidet bør dette forslaget legges til grunn, men prinsippet må vurderes videre ut fra blant annet vannkvalitet i Steinsfjorden og Tyrifjorden og gjennomføring av
utfyllingen.
Det bør arbeides videre med å sikre at utfyllingen i
tilstrekkelig grad ivaretar vannkvalitet og naturmangfold i Tyrifjorden Bredden på kanalen bør vurderes
videre, og terrengutformingen av bunnen og sidene
må tilrettelegge for god vanngjennomstrømning. Forholdet til Kleivbekkens utløp må også ivaretas. Den
foreslåtte nordvendte utfyllingen mot Steinsfjorden
bør revurderes, da dette er problematisk ut fra miljøhensyn og ikke nødvendig for tettstedsutviklingen.
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Landskapet er i tett forbindelse med bebyggelse.

Området utvikles ved å styrke karakteristiske landskapstrekk.

2.3 Hovedgrep i tettstedsstruktur

Med hovedgrep i tettstedstrukturen menes her den
overordnete arealdisponeringen, blant annet med
forholdet mellom foreslått lokalisering av sentrum,
lokalisering av kollektivknutepunkt og kobling til eksisterende tettsted. Også andre hovedmomenter i arealdisponeringen inngår, slik som lokalisering av veier for
gjennomfartstrafikk og kollektivbetjening av stasjonen
og Sundvollen, lokalisering av byggeområder og større
grønne områder. Dette berører en rekke av målene i
kravspesifikasjonen, blant annet mål 1, 2, 3 og 6.

Foto: Team Rejlers

Evalueringsgruppa mener forholdet mellom eksisterende og nytt sentrum, kollektivknutepunkt og
hovedvei er viktige tema i diskusjonen om hovedgrep
i tettstedsstrukturen. Det er gjensidige avhengigheter
mellom disse hovedelementene i tettstedsstrukturen.
En tettstedsutvikling vil kunne berøre betydelige
kultur- og naturkvaliteter på Sundvollen og ikke minst
de «blågrønne» kvalitetene og Sundvollens historiske
rolle som sundsted. En tettstedsutvikling må ha et
bevist forhold til dette.
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Beskrivelse av LPOs forslag til hovedgrep
i tettstedsstruktur

Evalueringsgruppas vurdering

LPO foreslår en sentrumsakse, «Byallmenningen», fra
dagens sentrum via området med stasjonsinngang på
den utfylte øya og videre frem til et torg innerst i bukta
på den utfylte øya. De foreslår hovedvekt av næring
og offentlige funksjoner langs denne aksen og ved
kollektivknutepunktet i sør. På resten av den utfylte
øya og området ved kollektivknutepunktet foreslås det
i hovedsak boliger.
LPO har lagt inn det planlagte kollektivknutepunktet sør for stasjonen, som planlagt av FRE16-prosjektet og at dagens E16 (Holeveien) opprettholdes
som hovedveien gjennom tettstedet. De foreslår at
Holeveien bygges om til hovedgate med kryss for å
gjøre den til en integrert del av tettstedet. I tillegg til
kollektivknutepunktet har LPO foreslått at det også
tilrettelegges for bussholdeplass og «kiss & ride» ved
stasjonsinngangen på Sundøya.
Lokalgatenettet til det nye byområdet er vist
med til sammen fire adkomster fra Holeveien. En
gjennomgående gate har adkomst gjennom kollektivknutepunktet og går gjennom tettstedet frem til
Sundvollenkrysset. I tillegg er det vist to adkomster til
kollektivknutepunktet på Sundøya. Disse gir samtidig
adkomst til bebyggelsen på den utfylte Sundøya.
Som del av hovedgrepet foreslås det også et grøntområde, «Vollen», som tar opp høydeforskjellen i
overgangen mellom dagens strandkant og utfylling på
«landsiden».
Kleivbekken vises som en åpen bekk i det grønne
med naturlikt løp gjennom Byallmenningen og ut i
kanalen.

Hovedvei og kollektivknutepunkt. Ved at kollektivknutepunktet er lokalisert slik FRE16-prosjektet har planlagt og hovedveien opprettholdes i dagens trasé kan
bussene ha en effektiv vei til og fra knutepunktet ved
søndre ende av stasjonen. Det er flere fordeler ved at
gjennomgangstrafikken blir liggende på Holeveien:
Grunnforhold. Holeveien ligger på dagens landarealer og vil ikke være utsatt for setningsproblematikk på
samme måte som de utfylte områdene.
Utbyggingstakt og forutsigbarhet. Som beskrevet
i kap 2.5 vil tettstedsutviklingen trolig pågå i over 40
år. Ved at Holeveien opprettholdes som hovedvei
for gjennomgangstrafikk, gis det forutsigbarhet for
byutviklingen gjennom alle faser. Ny bebyggelse
langs Holeveien må bygges slik at den kan håndtere
støyproblemer, mens bebyggelse i andre områder kan
bygges uten slike forutsetninger.
Bomiljøkvalitet. Det er viktig å etablere større
sammenhengende boligområder uten gjennomgangstrafikk for å kunne skape gode bomiljø. Ved å
opprettholde gjennomgangstrafikken på Holeveien,
vil både området på vestsiden og østsiden av veien
være tilstrekkelig store.
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Plangrep foreslått av LPO

I tillegg er det et miljøaspekt ved å ta utgangspunkt i
eksisterende vei og veiunderbygning. Holeveien må
imidlertid utvikles så den kan ivareta nødvendig funksjonalitet, både med tanke på god tettstedstilpasning,
og at den må kunne fungere som avlastningsvei når ny
E16 stenges på grunn av vedlikehold eller ulykker. LPO
har ikke kommet med forslag til hvordan Holeveien
med kryss skal utformes i detalj.
Evalueringsgruppa mener forslaget om å legge til
rette for knutepunktsfunksjoner ved stasjonsinngangen på Sundøya er interessant. Siden hovedveien tangerer dette området, vil bussholdeplass og inngang
til jernbanestasjonen her være viktig for tettstedsutviklingen ved Sundøya og eksisterende sentrum, og
for reisende som kommer med buss i retning fra Vik
og som skal videre med toget. Knutepunktsfunksjonene her vil også være viktige elementer i utvikling av
sentrumsaksen fra hotellet og ned til Sundøya. Det
anbefales at mer detaljert lokalisering og utforming
av knutepunktsfunksjonene sees i sammenheng med
byutvikling i området.
En mulig tilleggsløsning for lokalbusser i dette
forslaget, er som gateterminal rett under jernbanen,
på adkomstveien som ligger rett vest for Holeveien.
Hvis den får god fremkommelighet ved tilkobling til
Holeveien i begge ender, kan dette gi et alternativ
med mer direkte kontakt til plattformene. Dette må
imidlertid sees i forhold til en rekke forhold, blant

annet stigningsforhold på veien, frihøyde under
jernbanen. I tillegg bør adkomstpunktet for lokalveien
vurderes lagt lengre mot sør, slik at veien ikke må gå i
sløyfe som vist i LPOs forslag.
En gateterminal på lokalgaten under jernbanen
vil uansett kun være et supplement til kollektivknutepunktet, som blant annet også må ha plass til at
bussene skal regulere og buss for tog. For å opprettholde muligheten for fremtidig fleksibilitet, bør dette
vurderes videre og eventuelt legges inn som en mulig
løsning i det videre reguleringsarbeidet.
Gatestruktur og adkomst fra hovedveg. Evalueringsgruppa mener prinsippet for adkomstpunkter er et
godt utgangspunkt for videre arbeid. Ved å bruke
dagens vei og tilrettelegge for kollektivknutepunkt
langs denne, samt eventuelt legge til rette for gateterminal på lokalgaten rett under jernbanesporene,
sikres flere mulige løsninger. Antall kryss med adkomster fra Holeveien bør begrenses, men samtidig gi
tilstrekkelig tilgjengelighet til tettstedet. Et utgangspunkt kan være å samordne adkomst til bebyggelsen
og knutepunktene, samt å tilrettelegge for adkomst
fra Sundvollenkrysset. Fellesprosjektet og Statens
vegvesen må arbeide videre med disse spørsmålene
sammen med Fylkeskommunen.
Utvikling av tettsted og sentrum. LPOs lokalisering og utforming av sentrum vurderes som et godt
prinsipp. Ved å videreutvikle sentrum ut fra området
rundt dagens sentrum og ved hotellet, og deretter

3D-illustrasjon LPO

la det strekke seg over til Sundøya med stasjonsinngangen og torget innerst i bukta, etableres en robust
strategi som kan fungere på lang sikt. Omfanget av
forretninger og servicefunksjoner vil være proporsjonalt avhengig av antall beboere og må derfor
vokse i takt med tettstedsutviklingen for øvrig. Ved
å starte videreutviklingen ved dagens sentrum, kan
man sørge for at det til enhver tid er sammenheng og
gode bymiljøkvaliteter i tettstedet. Når tettstedet har
vokst tilstrekkelig mye, vil det være grunnlag for et
større sentrumsområde. Da vil sentrumsområdet på
Sundøya med torget innerst i bukta kunne utvikles til
et kvalitativt godt område med nærhet til stasjonen.
En styrke ved dette forslaget er at disse områdene
henger sammen i en sentrumsakse med strukturerende og visuell sammenheng, slik at den etappevise
utviklingen til sammen kan danne en god helhet.
Hovedprinsippene for sentrumsaksen bør bearbeides
videre, blant annet med prinsipper for bebyggelsen,
gater og plasser og bedre forbindelse over kanalen og
langs Kleivbekken.
Evalueringsgruppa støtter ikke LPOs forslag til å håndtere høydeforskjellen mellom det søndre kollektivknutepunktet og utfyllingen langs dagens strandkant med
et grøntbelte. Dette gir lite brukbare uteområder. I
stedet bør høydeforskjellen tas opp i bebyggelsen, slik
at lokalgaten i dette området får bebyggelse på begge
sider av gaten.
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Beskrivelse av Rejlers forslag til
hovedgrep i tettstedsstruktur
Rejlers foreslår at de nye sentrumsfunksjonene legges
i området rundt jernbaneinngangen på Sundøya med
sentralt «torg» på «Jernbanekaia» langs vestsiden av
jernbanen. Dette området knyttes til dagens sentrum
med en gate kalt «Byaksen». Fra «Jernbanekaia» foreslås det også en gangforbindelse ut til Tyribadet og en
opp til stasjonens søndre ende. Disse gangforbindelsene er utformet med stor bredde.
Dagens E16 foreslås opprettholdt som hovedveien
gjennom tettstedet,
men den foreslås bygget om
Teknisk perspektivskisse
fra Krokkleiva
til hovedgate for å gjøre den til en integrert del av
tettstedet. Kollektivknutepunktet er opprettholdt
i søndre ende av stasjonen slik det er planlagt av
FRE16-prosjektet.

Det foreslås noe bebyggelse vest for kollektivknutepunktet. Øvrige deler av arealet mellom E16 og strandkanten foreslås som et stort parkdrag og etablering
av en barnehage. Dette oppfattes som en viktig del av
hovedgrepet. Dagens vannkant og terrengskråning fra
Holeveien søkes bevart. I dette grønne belte foreslås
en bypark «Kleivparken» med Kleivbekken mer eller
mindre i dagens forløp.
Lokalgatenettet til det nye byområdet er vist med
til sammen fire adkomster fra Holeveien. En av disse
Teknisk pe
er ved kollektivknutepunktet på Sundøya, en er gjennom gaten «Byaksen» og de to siste er på hver side av
adkomstene til kollektivknutepunktet i sør, som ikke
foreslås brukt som adkomst til bybebyggelsen.

Teknisk perspektivskisser fra plattformen

INTRODUKSJON

SUNDVOLLENS IDENTITET

FREMTIDEN

Teknisk perspektivskisser fra Jernbanekaia

NYE TANKER

SITUASJONSPLAN

BESKRIVELSE AV BYPLANEN

PERSPEKTIVER

Teknisk perspektiv fra plattformen, med Jernbanekaia til venstre. Illustrasjon: Rejlers
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Tverrsnitt gjennom Sundøya og jernbanestasjonen. Illustrasjon: Rejlers

Evalueringsgruppas vurdering

Hovedvei og kollektivknutepunkt. Siden Rejlers har samme hovedgrep for gjennomfartstrafikk og kollektivknutepunkt som LPO, gjelder her de samme vurderingene
som for LPO. Løsningen vil imidlertid ikke gi mulighet
for gjennomgående lokalgate med busstopp vest for
Holeveien som i LPOs forslag, da området er prioritert
for grønnstruktur og bevaring av dagens vannkant.
Gatestruktur og adkomst fra hovedveg. Evalueringsgruppa stiller seg tvilende til om trafikken til den
store byutviklingen på øya kan håndteres kun med en
kjøreadkomst. Dette ansees som for sårbart. Adkomst
til blokkbebyggelsen ved kollektivknutepunktet er
heller ikke løst. Dessuten er det ikke tatt hensyn til de
store høydeforskjellene mellom landsiden og øya ved
gangbroene som er vist. Disse ville måtte bearbeides
vesentlig for å gi universell utforming med tilfredsstillende stigning.

3D-illustrasjon Rejlers

Utvikling av tettsted og sentrum. Evalueringsgruppa
anbefaler ikke et stort parkområde langs vannkanten mot Tyrifjorden og mellom eksisterende og nytt
sentrum slik Rejlers har foreslått. Dette området er så
sentralt i tettstedet og nært inntil knutepunktet at det
ikke bør bli stående ubebygget. Dessuten gir ikke dette en god sammenkobling mellom sentrum og øvrige
byområder. Rejlers gis honnør for å ha fremhevet vern
av kultur- og naturmiljø ved tettstedsutvikling. Dette
aspektet bør tas med i videre planlegging. Videre
planlegging bør bevare kultur- og naturmiljøverdier på
Sundvollen. Samtidig må hensyn til kultur- og naturverdier balanseres sammen med andre aspekter av
kompakt tettstedsutvikling til en god helhet.
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Beskrivelse av Norconsults forslag til
hovedgrep i tettstedsstruktur
Norconsult foreslår at sentrumsfunksjonene legges
rett vest for hotellet slik at det til sammen danner et
sammenhengende område. Sentrum får adkomst
til vannet via et sentralt, bilfritt torg som henvender
seg mot Steinsfjorden. Kleivbekken føres over torget.
Øvrige områder foreslås i hovedsak som boligområder. Hovedveien legges om og føres ned på utfyllingen
slik at den krysser under jernbanen. Deretter går den
i dagens trasé over Sundøya. Dagens E16 legges om i
nordøst mot hotellet slik at veien blir del av lokalveinettet. Anbefalingene for kollektivknutepunkt og kollektivtrase er noe uklare, fordi forslaget viser flere ulike
løsninger. Kollektivknutepunktet rett sør for stasjonen
foreslås som planlagt av FRE16-prosjektet. Ett sted beskrives det at bussene kan kjøre gjennom tettstedet på
lokalgatenett som erstatter Holeveien. Samtidig er det

illustrert at bussene kan snu i knutepunktet og bruke
dagens E16 tilbake til kryss med ny hovedvei. I tillegg
er det foreslått et nytt kollektivknutepunkt der den nye
hovedveien krysser under jernbanen, og med adkomst
opp til plattformene.
Lokalgatenettet til det nye byområdet er vist med til
to adkomster fra ny hovedvei i området med kollektivknutepunkt. I tillegg kommer adkomsten som gis av
kryss mellom ny hovedvei og dagens Holeveien. Dette
gir to gjennomgående gater gjennom tettstedet.
Norconsult har vist bebyggelsen i hovedsak som
åpen kvartalsbebyggelse i kvartaler av ulik størrelse,
i en rutenettsstruktur. I tillegg til bebyggelse innenfor
kjerneområdet for oppgaven (jfr pkt 1.2) er det vist
bebyggelse vest for dagens E16 og rundt dagens sentrum, inkludert ved Sundvollen gård.

Illustrasjon av det nye torget ved Steinsfjorden
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Torget foreslått av Norconsult.

Evalueringsgruppas vurdering

Hovedvei og kollektivknutepunkt. Evalueringsgruppa
ser at løsningen foreslått av Norconsult gir mulighet
for et kort avstand mellom buss og tog. Imidlertid
fører det all gjennomgangstrafikk gjennom det samme
stasjonsområdet, som da blir veldig trafikkbelastet og
dominert av store trafikkarealer. Det begrenser mulighetene til å utvikle knutepunktet som et attraktivt sentrumsområde med sentrumsfunksjoner, tettstedskvaliteter, tilrettelegging for aktivt byliv og gode forhold for
gående og syklende.
Hvis en tolker forslaget som at hele kollektivknutepunktet (inkludert alle bussoppstillingsplasser og
plass for buss for tog) flyttes ned til utfyllingen, må
trafikkarealene utvides vesentlig i forhold til det som
er vist i Norconsults forslag. Dessuten bør hovedveien
gis en annen veiføring fordi det ikke er hensiktsmessig
for bussene med tre 90-graders svinger, slik forslaget
viser. Stigningsforholdene må også vurderes. Med slike justeringer er det fare for at kollektivknutepunktet
fremstår som en vesentlig barriere sentralt i knutepunktet og tettstedet, som et skille mellom sentrumsområdet og boligområdet.
Hvis den nye gaten derimot kun var gjennomgående for buss og all gjennomgangstrafikken ble ført på
Holeveien, ville bussholdeplasser rett under jernbanestasjonen kunne være et supplement til kollektivknutepunktet i sør, på samme måte som i LPOs forslag.
Med denne løsningen måtte Holeveien fortsatt gå

3D-illustrasjon Norconsult

igjennom det Norconsult foreslår som sentrumsområde og planene her ville måtte tilpasses dette. Det er
fare for at sentrumsområdet da ville miste en del av de
miljøkvalitetene Norconsult skisserer.
Gatestruktur og adkomst fra hovedveg. Kvartalsgatenettet i forslaget er vist disponert slik at byområdet
på utfyllingen sørvest for den nye gjennomfartsveien
har ett adkomstpunkt fra kollektivknutepunktet og
sentrumsområdet nordøst for stasjonen også har et
adkomstpunkt. I tillegg kommer den ombygde Holeveien gjennom sentrum. Det er ikke sannsynliggjort
at kollektivknutepunktet kan håndtere kombinasjon
av både lokaltrafikk til området og busstrafikk på et
såpass konsentrert område.
Utvikling av tettsted og sentrum. I den etappevise
utbyggingen har Norconsult vist at Holeveien blir
liggende med dagens plassering og funksjon i første
fase, dvs omtrent frem til 2035. De foreslår å bygge
opp sentrum rundt dagens Holevei og deretter flytte
veien. Dette synes som en vanskelig strategi for å
utvikle et attraktivt og sammenhengende sentrumsområde. I en sånn situasjon må bebyggelsen og
byområdet først utformes med hensyn til støy og
gjennomgangstrafikk, selv om dette ikke blir den endelige situasjonen. Det vil være vanskelig å skape en
suksesshistorie av en slik sentrumsutvikling hvor man
må vente omtrent 10 år til etter at veien og gjennomgangstrafikken er flyttet.
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Evalueringsgruppas samlede vurdering

Lokalisering av gjennomfartstrafikk og kollektivknutepunkt. Lokalisering av gjennomfartstrafikk og kollek-

tivknutepunkt henger nøye sammen fordi bussene må
kunne ha en effektiv vei til og fra knutepunktet. Det
ene prinsippet som er foreslått, er å beholde gjennomfartstrafikken på dagens trasé og bygge om Holeveien
til egnet standard og at kollektivknutepunktet utvikles
slik FRE16-prosjektet har planlagt, med adkomst til
stasjonen i begge ender og på midten (LPO og Railers).
Det andre prinsippet er å flytte gjennomfartstrafikken
til ny trasé vest for dagens vei og delvis på utfyllingen
(Norconsult), og med kollektivknutepunktet flyttet ned
til midt under utfyllingen.
En forutsetning i oppdragsbeskrivelsen for parallelloppdraget var at det ikke skulle foreslås andre
løsninger for jernbanestasjon og linje enn løsningene
utarbeidet av FRE16 (kap 2.2). I tillegg var utgangspunktet at Holeveien fortsatt ville gjennomfartsveien
gjennom Sundvollen. Det ble bedt om innspill på hvordan Holeveien kan utformes for å gi plass og trygghet
til alle trafikanter, og samtidig fungere i en tettstedssammenheng (kap 2.4). Evalueringen baseres på dette
utgangspunktet.
Vurderingene rettes derfor mot å se sammenheng
mellom kollektivknutepunktet og tettstedsutviklingen
med lokalisering av tettstedssentrum, og muligheter
for å bygge inn fleksibilitet for ulike kollektivløsninger i tillegg til de hovedprinsippene som ligger i
FRE16-prosjektets planer.
Evalueringsgruppa mener det har vært nyttig at
parallelloppdragene har vist forskjellige løsninger for
gjennomfartsvei gjennom Sundvollen. Innspillet til
Norconsult om annen lokalisering av knutepunktet
og hovedveien gjennom tettstedet har vært interessant, fordi evalueringsgruppa gjennom dette har fått
kvalitetssikret de løsningene som er valgt i utgangspunktet. En ser imidlertid at den det totalt sett beste
løsningen er å utvikle Holeveien for gjennomfartstrafikk, i tråd med opprinnelige planer og slik foreslått av
LPO og Rejlers.
Utforming av Holeveien. Evalueringsgruppa har noe
ulike syn på hvordan Holeveien bør og kan utvikles når
den både skal ivareta rollen som gjennomfartsvei og
avlastningsvei når ny E16 stenges på grunn av vedlikehold eller ulykker og samtidig hensynet til tettstedet.
Statens vegvesen mener at den gjennomgående
vegen ha en klart overordnet funksjon, ut fra prinsipper om et rangordnet vegsystem og separasjon av de
ulike trafikantgrupper. Videre at ren lokal trafikk innen
tettstedet samt myke trafikanter må tilbys planskilte
kryssinger av gjennomgående veg. Særlig viktig blir

22

dette da tettstedutviklingen innebærer utvikling på
begge sider av gjennomgående veg. Statens vegvesen mener at det ikke vurderes som hensiktsmessig
at gjennomgående veg fremstår som en bygate med
kryssing i plan for myke trafikanter da dette gir utfordringer i forhold til separering av ulike trafikantgrupper og støy/utslipp.
De øvrige medlemmene av evalueringsgruppa
ønsker at det vurderes løsninger som i større grad
hensyntar tettstedsutviklingen og at veien utformes
slik at gjennomgangstrafikken opptrer på tettstedets
premisser og ikke fungerer som en visuell og funksjonell barriere i tettstedet.
Ingen av parallelloppdragene gir tilstrekkelig grunnlag for å kunne diskutere den fremtidige utformingen
av veien. Her må det gjennomføres mer detaljerte vurderinger og utformingsforslag som både tar utgangspunkt i veiens fremtidige rolle og potensialet for å
utvikle en mer tettstedstilpasset løsning. Blant annet
må dette inkludere lokalisering og utforming av adkomster, sanering av eksisterende enkeltadkomster,
løsninger for gående og syklende både langs veien og
ved kryssing av veien, utformingsprinsipper for selve
veien og forholdet til tettstedutvikling på begge sider
av veien.
Tettstedsutviklingen vil gjennomføres over lang
tid og behovene knyttet til utforming av Holeveien vil
endre seg med dette. I den første fasen vil det trolig
fungere at Holeveien er utformet som vei og ikke gate,
mens behovet for en tettstedsrettet utforming trolig
vil være større når tettstedsutviklingen på på Sundvollen har kommet lengre.
Veimyndighet, kommunen, stasjon- og baneeier
Bane NOR og eventuelt andre parter samarbeide om
avklaring av de fremtidige løsningene for Holeveien
gjennom en egen detaljreguleringsplan og gjennomføringsplan, inkl finansiering.
Evalueringsgruppa anbefaler at det arbeides videre
med planer for å utvikle Holeveien så den kan ivareta
nødvendig funksjonalitet og kapasitetsbehov, både
med tanke på tettstedstilpasning og rolle som gjennomfartsveg/ avlastningsvei for ny E16. Samtidig må
rent lokal trafikk innen tettstedet samt myke trafikanter tilbys sikre kryssinger av gjennomgående veg.

eie
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n

P

P

P

P

Holeveien
Veier ঞl bebyggelse

P

Parkering
Sykkelparkering

LPOs forslag til vei- og gatestruktur

K+R

A

+66

K+R

+66

C

+73

Gondol

B
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Busslinje
Busstasjon
Pendlerparkering
Kiss’n Ride

P

Norconsults forslag til vei- og gatestruktur. Rød: Jernbane. Blå: Buss. Svart: Gate/vei.

Toglinje
Inngang togstasjon
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Konklusjon

Sentrumsutvikling. Evalueringsgruppa merker seg at

alle forslagene lokaliserer det nye sentrumsområdet
vest for dagens sentrum. Dette synes naturlig, siden
man her kan utvikle sentrum med fjordkontakt. Det
anbefales å ta utgangspunkt i LPOs forslag om en
sentrumsakse fra dagens sentrum, til stasjonsinngang
og videre frem mot fjordkanten. Prinsippene for sentrumsutvikling, både i forhold til byform og etappevis
utvikling bør videreutvikles i arbeidet med tettstedsplanleggingen. Evalueringsgruppa anbefaler også at
det jobbes videre med lokalisering og utforming av
kollektivfunksjoner i tilknytning til stasjonsinngangen ved Sundøya, samordnet med byutvikling i dette
området.
Evalueringsgruppa anbefaler at det vurderes videre
om lokalgaten vist i LPOs forslag også kan planlegges
slik at den kan utvikles som gateterminal for lokalbusser, som et supplement til kollektivknutepunktet
planlagt av FRE-prosjektet i søndre ende av stasjonen.
Eventuell etablering av en gateterminal her vil i såfall
måtte gjøres lengre frem i tid, hvis man ser behov for
dette.
Det bør vurderes hvilke funksjoner som skal ligge
ved kollektivknutepunktet i søndre ende av stasjonen.
Det kan være behov for enkelte handels- og servicefunksjoner i knutepunktet, og kollektivknutepunktet
bør også fremstå som et attraktivt bymessig område.
Ingen av forslagsstillerne har problematisert dette
eller omgivelsene rundt kollektivknutepunktet. I det
videre arbeidet med tettstedsutviklingen bør det
legges vekt på dette.
Tettstedsutvikling øst for Holeveien. Området på
østsiden av Holeveien som samtidig ligger nært opp til
kollektivknutepunktet, bør også planlegges med høy
utnyttelse for å utnytte nærheten til kollektivknutepunktet. Her har Norconsult og Rejlers kommet med
interessante forslag til bebyggelse i kvartalsstruktur.
Dette må imidlertid vurderes videre og sees i sammenheng med blant annet terreng og gatestruktur,
samt føringene knyttet til at deler av området sør for
Holeveien vil ligge over jernbanetunnel. Det er viktig
at dette området får konsentrert bebyggelse for å
utnytte nærheten til knutepunktet og etablere bymessige omgivelser i dette området.
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Utgangspunktet for anbefalingene er løsninger for
jernbanestasjon og linje utarbeidet av FRE16 (kap
2.2) og at Holeveien fortsatt ville gjennomfartsveien gjennom Sundvollen, i tråd med premissene for
parallelloppdraget . Vurderingene er derfor rettet mot
å se sammenheng mellom kollektivknutepunktet og
tettstedsutviklingen med lokalisering av tettstedssentrum, og muligheter for å bygge inn fleksibilitet for
ulike kollektivløsninger i tillegg til de hovedprinsippene som ligger i FRE16-prosjektets planer. Ut fra dette
anbefales det følgende:
• Holeveien utvikles så den blir tilpasset sin funksjon i
veihierarkiet som omkjøring-/gjennomfartsvei samtidig som den skal tilpasses tettstedsutviklingen.
Det bør gjennomføres et mer detaljerte vurderinger
og utformingsforslag som både tar utgangspunkt i
veiens fremtidige rolle og potensialet for å utvikle
en mer tettstedstilpasset løsning. Blant annet må
dette inkludere lokalisering og utforming av adkomster, sanering av eksisterende enkeltadkomster,
løsninger for gående og syklende både langs veien
og ved kryssing av veien, utformingsprinsipper for
selve veien og forholdet til tettstedutvikling på
begge sider av veien. Veimyndighet, stasjonseier
og baneeier (Bane NOR og kommunen og eventuelt
andre parter samarbeide om avklaring av de fremtidige løsningene for Holeveien gjennom en egen
detaljreguleringsplan og gjennomføringsplan.
• Vurdere om lokalgaten vist i LPOs forslag også kan
planlegges slik at den kan utvikles med bussholdeplasser, som et supplement til kollektivknutepunktet i søndre ende av stasjonen. Eventuell etablering
av en gateterminal her vil i såfall måtte gjøres
lengre frem i tid, hvis man ser behov for dette.
• Utvikle sentrum fra dagens sentrumsområde ved
hotellet og vestover slik at det får fjordkontakt.
Prinsippene for sentrumsutvikling, både byformmessig og ved etappevis utvikling bør videreutvikles i arbeidet med videre reguleringsplanlegging.
• Jobbe videre med lokalisering og utforming av kollektivfunksjoner i tilknytning til stasjonsinngangen
ved Sundøya, samordnet med byutvikling i dette
området.

• Utvikle kollektivknutepunktet i søndre ende
av stasjonen, blant annet ved å vurdere mulige
handels- og servicefunksjoner som kan lokaliseres
ved knutepunktet og hvordan det kan utvikles til et
attraktivt bymessig område.
• Kultur- og naturmiljøverdier bør tas i bruk som ressurs i tettstedsutviklingen og balanseres sammen
med andre aspekter av kompakt tettstedsutvikling
til en god helhet.

Plangrep foreslått av LPO
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2.4 Utviklingsprinsipper og
		gjennomførbarhet
Parallelloppdragene ble utført før den geotekniske
fagrapporten forelå for det aktuelle området ved
Sundvollen. Første utgaven av den geotekniske fagrapporten ble utgitt i slutten av mars 2017 og det ble
utført supplerende grunnundersøkelser i juni-juli 2017.
Oppdatert geoteknisk fagrapport vil foreligge i løpet av
høsten 2017. Evalueringen av parallelloppdragene er
derfor utført uten å ha tilgang til endelige geotekniske
vurderinger/anbefalte løsninger.
Sentralt for utviklingen av de utfylte områdene er
setninger i fyllingen pga grunnforholdene i fjorden.
Fyllingene må etableres på grunn som består av våt
leire, dette stiller krav til motfyllinger og tiltak for
å fremskynde setningene i fyllingene. Selv om det
iverksettes tiltak i anleggsperioden for å fremskynde
setningene, som for eksempel ved bruk av vertikaldren, vil det være behov for en tidsperiode etter at
fyllingen er etablert før setningene i all vesentlighet er
skjedd. Det vil derfor være en fordel om utbyggingen
av de utfylte områdene skjer etter noe tid etter at fyllingene er etablert. Geotekniske beregninger vil kunne
tidsbestemme denne perioden. Nye større bygninger
(boligblokker/kontor etc) vil kreve pelefundamentering og dermed vil event restsetninger kun påvirke
omkringliggende terreng som det til en viss grad kan
planlegges for event restsetninger.
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Beskrivelse av LPOs forslag til utviklingsprinsipper

LPO beskriver følgende prinsipper:
• Utfylling av øyer og langs land utføres fortløpende
etter hvert som massene tas ut fra jernbanetunnelen
• Jernbanestasjonen etableres med tilhørende infrastruktur
• De utfylte områdene, øyene og langs land, beplantes
og tas i bruk midlertidig mens massene setter seg
Vurdering av LPOs forslag til utviklingsprinsipper og
gjennomførbarhet

Formen på utfyllingene og hvor de plasseres (langs
land og som utvidelse av dagens øyer) kan utføres
økonomisk rasjonelt i anleggsperioden. Forslaget om
å starte utbyggingen på dagens terreng er gunstig for
å gi de utfylte områdene tid til å sette seg. Utbyggingen fortsetter deretter på de utfylte områdene i takt
med behov. Forslaget anses som å være rasjonelt mhp
kostander til etablering av fyllingene og samtidig gir
fyllingene tid til å sette seg.

LPOs forslag til utfylling med øyer.

Beskrivelse av Rejlers forslag til utviklingsprinsipper

I Rejlers forslag er det i liten grad beskrevet hvordan
utfyllingen og bebyggelsen oppå skal utvikles. Den
foreslåtte kanalstrukturen med kaier og kanaler har
høy grad av bearbeidelse og må derfor spuntes og
pæles til fjell.
Vurdering av Rejlers forslag til utviklingsprinsipper og
gjennomførbarhet

Formen på de utfylte områdene i forslaget til Rejlers
vil medføre en som krever utfylling og dermed høyere
kostnader. Utfylling med steinmasser må sannsynligvis
gjøres etter at disse kanalene er etablert. Det innebærer stor avhengighet mellom utfylling og omfattende spunting og bygging av kanaler. Dette er igjen svært
kostbart. Hvis utbyggingen av ulike årsaker skulle stoppe opp, ville dette forslaget fremstå som et ufullendt
anlegg. Mulighetene for etappevis utbygging tilpasset
boligmarkedet ville trolig også være begrenset, fordi
løsningen krever at man bygger ut større områder av
gangen.
Rejlers reflekterer ikke over setningsforholdene /
problematikken på de utfylte områdene. De foreslår
at utbyggingen skal starte på de utfylte områdene og
til slutt utbygge områdene på dagens terreng. Dette
er motsatt rekkefølge av det som LPO og Norconsult
foreslår, og virker lite reflektert. Rejlers sitt forslag er
det mest kostnadskrevende å utføre utfyllingsmessig
og samtidig det mest ugunstige i forhold til de potensielle setningsutfordringene.
Totalt sett vurderes forslaget som for risikabelt og
ikke økonomisk realiserbart, både på grunn av de store
interne sammenhengene, kostnadsnivået for denne
typen utbygging og at det krever veldig store investeringer før en kan få noen inntekter på salg av boliger og
næringsbygg.

Norconsults forslag til utfylling som strekker seg ut fra land.

Beskrivelse av Norconsults forslag til
utviklingsprinsipper

Norconsult beskriver prinsippet for utfylling som en
stor utfylling som strekker seg ut fra land.
Vurdering av Norconsults forslag til utviklingsprinsipper
og gjennomførbarhet

Formen på og plasseringen av det utfylte området er
rasjonelt mhp gjennomføring og kostnader knyttet til
utfylling. Norconsult sitt forslag starter med utbygging
på dagens terreng og de utfylte områdene blir ikke bebygd før etter 10 år fra åpningen av jernbanestasjonen.
De øvrige utfylte områdene blir liggende ytterligere i
10 år før utbyggingen starter. Forslaget fremstår som
reflektert både med hensyn på at utbyggingen vil skje
over flere tiår og med hensyn de potensielle setningsutfordringene. Norconsult sitt forslag er det beste av
de tre med hensyn på utviklingsprinsipper og etappevis utvikling i forhold til setningsforhold i utfyllingene.
Konklusjon

Av de tre forslagene er det Norconsult sitt forslag som
fremstår som anleggsteknisk mest rasjonelt og kostnadseffektivt med hensyn til utfylling. LPO sitt forslag
følger deretter og skiller seg ikke vesentlig fra Norconsult sitt forslag. Hvorvidt det skiller noe økonomisk i
etableringen av disse to forslagene er usikkert og vil
kreve nærmere vurderinger. Rejlers sitt forslag er det
svakeste av de tre ettersom geometrien på de utfylte
områdene ansees å være kostbar å opparbeide.
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2.5 Utbyggingstakt og etappevis utvikling

Utbyggingstakt
I planprogrammet til kommuneplanen for Hole,
vedtatt av kommunestyret 24.10.2016, vises det til
SSBs prognoser for høy vekst på noe over 2 % for å
sikre at kommunen er forberedt på økt vekst som
følge av Ringeriksbanen og ny E16. Dette gir en årlig
befolkningsvekst på rundt 170 personer. Med gjennomsnittlig 2,2 beboere pr bolig, som er gjennomsnittet på landsbasis, er det behov for ca 80 nye boliger
i kommunen hvert år. Er man ekstra optimistisk på
Sundvollens vegne kan man anta at kommunen totalt
sett får en høyere vekst, og at det kan bygges ca 70 nye
boliger på Sundvollen hvert år, hvorav omtrent 50 av
disse kan være på vestsiden Holeveien, mot fjorden.
Disse anslagene er kun gjort for å kunne få et realistisk
begrep om utbyggingstakt og total befolkningsmengde
i tettstedet. Denne veksten er i tråd med forutsetningene i Transportanalysen, som innebærer at 2,6 % vekst
i Hole hvor av langt de fleste av disse menneskene bosetter seg på Sundvollen og Kroksund. Veksten er også
i tråd med erfaringsbaserte anslag på hvor mange nye
boliger markedet kan absorbere, som jo er en forutsetning for utbyggingstakten.
År

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

Antall innbyggere

7 598

7 769

7 942

8 109

8 280

8 459

9 363

Befolkningsvekst pr år/5år

171

173

167

171

179

904

Boligbehov pr år basert på
2,2 bosatte pr bolig

78

79

76

78

81

82
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Andre tettsteder innen 45 min togreise fra Oslo S:
Lillestrøm: 18.500 innbyggere
Asker: 60.000 innbyggere
Ås: 18.500 innbyggere
Drammen 115.000 innbyggere
Eidsvoll: 23.800 innbyggere
Jessheim: 17.000 innbyggere

Hønefoss

Jessheim

Sundvollen

Lillestrøm
Fetsund

Oslo S
Sandvika

Asker

Drammen

Ski

Ås

nbyggere

Askim

Illustrasjon: LPO
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Beskrivelse av LPOs forslag til
etappevis utvikling
LPO beskriver følgende prinsipper:
• Utbyggingen starter på dagens terreng nærmest
jernbanestasjonen (kalt Terrassene nord og sør)
• Utbyggingen fortsetter deretter på det utfylte
arealet nærmest land (Stranda nord og sør) og ved
sentrumsaksen
• Utbyggingen fortsetter deretter på de utfylte
arealene sørvest for stasjonen
Tabellen på neste side viser totalt utbyggingsareal og
boligareal i forslaget til LPO. Videre viser den et anslag
på totalt ca 2.220 boliger basert gjennomsnittlig 90
kvm BTA, som tilsvarer omtrent 70 kvm BRA. Den viser
også hvor mange år utbygging av hver etappe vil ta,
med utgangspunkt i utbygging av 50 boliger pr år.
Den første utbyggingsfasen som er på dagens
landareal på hver side av stasjonen (Terrassene nord
og sør), vil til sammen kunne gi ca 460 boliger. Dette
vil ta ca 9 år å bygge ut med 50 boliger pr år. Hvis en
deretter bygger ut arealene i sentrum og nær dagens
strandkant, vil dette kunne gi ca 960 boliger og ta 19
år å bygge ut. Med denne utbyggingstakten og etappevise utbyggingen, vil sørvestre del av utfylt Sundøya bygges ut som siste fase og ta ca 16 år å bygge
ut, påbegynnes om 26 år og ferdigstilles om 44 år.
I tillegg kommer utbygging av næring og service,
som ikke er tatt med oppsettet på antall byggeår.

Fase 1
TERRASSENE NORD
TERRASSENE SØR
Sum fase 1
Fase 2

Tot kvm BTA Kvm BTA bolig Ant bolig a 90 kvm bta

Antall år med utbygging
a 50 boliger

73 500

27000

300

6

29 400

14600

162

3

102 900

41600

462

9

Tot kvm BTA Kvm BTA bolig Ant bolig a 90 kvm bta

Antall år med utbygging
a 50 boliger

STRANDA NORD

32 600

29 100

323

6

STRANDA SØR

49 500

48900

543

11

SENTRUM

105 700

8 700

97

2

Sum fase 2

187 800

86700

963

19

Tot kvm BTA Kvm BTA bolig Ant bolig a 90 kvm bta

Antall år med utbygging
a 50 boliger

Fase 3
SUNDBYEN NORD

47 600

29200

324

6

SUNDBYEN SØR

43 400

42700

474

9

Sum fase 3

91 000

71 900

799

16

475 500

200 200

2 224

44

Totalt, forslag LPO
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SENTRUM

SUNDBYEN
NORD

STRANDA
NORD

TERRASSENE
NORD

SUNDBYEN
SØR

Bolig
Offentlig
Næring

TERRASSENE SØR

STRANDA
SØR

LPOs forslag til etappevis utvikling.
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Beskrivelse av Rejlers forslag til
etappevis utvikling
Rejlers beskriver følgende prinsipper:
• Utbyggingen starter med det utfylte området nærmest jernbanestasjonen
• Utbyggingen skjer deretter på resten de utfylte områdene sørvest for stasjonen
• Til slutt skjer utbyggingen på områder på dagens
terreng
Tabellen ved siden av viser totalt utbyggingsareal og
boligareal i forslaget til Rejlers. Her er ikke «Sundvollen
Hageby» tatt med, fordi bebyggelsen ikke er tatt på
den detaljerte planen, kun på de skjematiske tegningene. Videre viser den et anslag på totalt ca 1840 boliger
basert gjennomsnittlig 90 kvm BTA, som tilsvarer
omtrent 70 kvm BRA. Den viser også hvor mange år
utbygging av hver etappe vil ta, med utgangspunkt i
utbygging av 50 boliger pr år.
Fase 1

Den første utbyggingsfasen er angitt rundt nytt stasjon på Sundøya. Dette inkluderer tårnhus ved hotellet
som er oppgitt sammen med tårnhus ved stasjonen.
Her foreslås det å bygge ca 300 boliger. Det vil ta ca 6
år å bygge disse med 50 boliger pr år. Hvis en deretter
bygger ut resten av de utfylte arealene, kan disse gi
plass til ca 1340 boliger og ta 27 år å bygge ut. Terrassebyggene ved kollektivknutepunktet er beskrevet
som siste etappe. De kan gi 210 boliger og bygges ut
over ca 4 år med 50 boliger pr år. Med denne utbyggingstakten, kan det ta 37 år å bygge ut de beskrevne
boligarealene. I tillegg kommer utbygging av næring
og service, som ikke er tatt med oppsettet på antall
byggeår.

Tot kvm BTA

Kvm BTA bolig

35 575

0

0

0

A og F: Tårnbygg v stasjonen og hotellet

29 600

26 640

296

6

Sum fase 1

65 175

26 640

296

6

Tot kvm BTA

Kvm BTA bolig

A: Nytt sentrum langs jernbanen

Fase 2

Ant boliger a 90
kvm BTA

Antall år med utbygging
a 50 boliger

Ant boliger a 90
kvm BTA

Antall år med utbygging
a 50 boliger

B, C, F: Kvartalsbeb. på utfylling og ved hotellet

81 775

73 598

818

16

C: Rekkehus på utfylling

46 620

46 620

518

10

128 395

120 218

1 336
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Tot kvm BTA

Kvm BTA bolig

D: Terrassebygg ved stasjonen

18 870

18 870

210

4

Sum fase 3

18 870

18 870

210

4

212 440

165 728

1 841

37

Sum fase 2
Fase 3

Totalt, forslag Rejlers
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Ant boliger a 90
kvm BTA

Antall år med utbygging
a 50 boliger

G
IN
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RE

R
FO

G/
IN

R
NÆ
KVARTALER

PUNKTBYGG

REKKEBYGG

TERRASSEBYGG

SUNDVOLLEN HAGEBY

Rejlers forslag til etappevis utvikling.

33

Beskrivelse av Norconsults forslag til
etappevis utvikling
Norconsult beskriver følgende prinsipper:
• Utbyggingen starter på dagens terreng rundt
dagens sentrum.
• Neste utbyggingsetappe er på det utfylte området
mellom stasjonen og sentrum, og på andre områder
på ulike sider av eksisterende og utvidet Sundvollen
sentrum.
• Den siste utbyggingsetappen er på de utfylte
områdene og dagens terreng mot vest.
Tabellen under viser totalt utbyggingsareal og boligareal i forslaget til Norconsult. Her er ikke foreslått
bebyggelse øst for Holeveien tatt med. Det er her tatt
utgangspunkt i samme gjennomsnittlige boligstørrelse på 90 kvm BTA som for de andre to forslagene, av
hensyn til sammenliknbarhet. Det gir til sammen ca
3400 boliger, med utbygging over ca 68 år dersom det
ferdigstilles ca 50 nye boliger pr år.
Den første utbyggingsfasen på landarealer ved
dagens sentrum, vil til sammen kunne gi ca 730 boliger. Dette vil ta ca 15 år å bygge ut med 50 boliger pr
år. Neste fase vil kunne gi ca 1180 boliger over 24 år.
Den siste fasen vil kunne gi ca 1500 boliger over 30 år.
I tillegg kommer utbygging av næring og service, som
ikke er tatt med oppsettet på antall byggeår.
Forslaget fra Norconsult er vesentlig forskjellig fra
de andre to forslagene ved at det foreslår mye bebyggelse nord og vest for Holeveien, som ikke ligger
innenfor parallelloppdragenes kjerneområde, slik vist
på illustrasjonen i kap 1.2. Forslaget til bebyggelse
nord og øst for dagens sentrum, og sør for Holeveien
vil derfor kunne være aktuelt også i andre diskusjoner
om tettstedsutvikling på Sundvollen. Ut over forslaget
til lokalisering av sentrum i dette forslaget, er det også
mulig å tenke seg kombinasjon av denne bebyggelsen
sammen med bebyggelsen i de andre forslagene.

Tot kvm BTA

Kvm BTA bolig

Ant boliger a 90
kvm BTA

Antall år med utbygging
a 50 boliger

Fase 1

69 825

65 850

732

15

Fase 2

128 500

106 350

1 182

24

Fase 3

133 403

190 575

1482

30

Totalt, forslag Norconsult

331 728

305 603

3 396

68
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+

fase 3
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Vurdering av forslagene knyttet til
etappevis utvikling og utbyggingstakt

Konklusjon

Fordi det tar tid å etablere de utfylte arealene og at
disse blir klare for utbygging, bør utbyggingen starte
på dagens landarealer. Både Norconsult og LPO tar
utgangspunkt i dette. Begge forslagene viser utbyggingsarealer og utbyggingsetapper som ivaretar dette.
En sannsynlig løsning kan være en kombinasjon av
å bygge ut ved den nye stasjonsinngangen slik LPO
foreslår og å bygge ut i området ved dagens Sundvollen sentrum slik Norconsult foreslår. Utbygging
i disse områdene må ta utgangspunkt i en helhetlig
plan for tettstedsutvikling, som blant annet avklarer
hvor sentrum skal ligge og prinsippene for utvikling av
sentrum. Utbygging av disse områdene vil ta såpass
lang tid, at det gir tilstrekkelig tid for at utfyllingen kan
være klar for utbygging. Dessuten vil et sånt prinsipp
for etappevis utbygging gi en mest mulig sammenhengende utvikling av tettstedet, noe som ansees som
positivt.
Rejlers forslag synes å kun ta utgangspunkt i å
skape gode kvaliteter og igangsette utviklingen av
kanalbyen. Denne logikken er ikke i tråd med behovet for tid slik at utfyllingen skal kunne sette seg, og
prinsippene for etappevis utvikling i dette forslaget
anbefales derfor ikke
I forbindelse med videre reguleringsarbeid må tidsaspektet for når utfyllingene kan bebygges, avklares.
Ut fra dette bør det legges en plan for aktuell utbyggingsrekkefølge for utfyllingene.
Et viktig spørsmål blir hva de utfylte områdene kan
brukes til i tiden frem til utbygging. Dette vil trolig
kunne være flere midlertidige funksjoner. For eksempel som et område som kan tas i bruk til store arrangementer, slik som festivaler, speiderleir, fotballarrangementer, sirkus, utendørs messearrangementer
og andre aktiviteter, mm. Området vil kunne være
lett tilgjengelig med tog, noe som gir attraktivitet for
denne typen arrangementer. Området vil også kunne
benyttes til funksjoner som båtopplag og annen
lagring. I tillegg vil det være rom for innfartsparkering
og parkering til store arrangementer. Planleggingen
av strandsonen bør kunne starte tidlig, slik at utvalgte
områder kan beplantes tidlig og allmenn tilgang sikres
og innarbeides i folks vaner for bruk av stedet. Øvrige
områder bør imidlertid ha en enkel tilrettelegging, slik
at de kan brukes til ulike funksjoner.

Utbyggingen bør starte på dagens landarealer for å
kunne komme i gang tidligst mulig og for at de utfylte
arealene skal få tid til å bli klare for utbygging. Utbyggingen bør trolig starte både på landarealene ved det
nye kollektivknutepunktet og ved dagens sentrum.
LPO og Norconsult viser at disse områdene har tilstrekkelig utbyggingspotensial til å dekke boligmarkedet i
tilstrekkelig tid for at utfyllingen kan bli klar for utbygging. Utbygging i disse områdene må ta utgangspunkt i
en helhetlig plan for tettstedsutviklingen.
Som grunnlag for videre planlegging av tettstedsutviklingen må det avklares når de ulike delene av utfyllingene kan bebygges. Det bør også lages en strategi
for midlertidig bruk av de utfylte områdene frem til
utbygging. Planleggingen av strandsonen bør kunne
starte tidlig, slik at utvalgte områder kan beplantes
tidlig og allmenn tilgang sikres og innarbeides i folks
vaner for bruk av stedet.

36

det etableres en kystlinje som gir beboerene på Sundvo
for å bruke og oppleve vannet på mange forskjellige
Det skapes variasjon i kystlinjen ved å arbeide bevisst m
mellom det landskapsmessige og det urbane. ”Kanten” f
gangen fra land til vann og blir viktig for Sundvollen som
forbindelsemed begge – dermed får beboere og besøke
vollen adgang til et mangfold av opplevelser.

Variasjon i kystlinjen med gradering mellom landskapsmessig og urban utforming. Prinsippillustrasjon ved LPO

Utbygging kan starte på dagens landarealer, innenfor rød linje på illustrasjonen.
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2.6 Tettstedsstørrelse

Vurdering av tettstedsstørrelse og trafikkgrunnlag for
stasjonen
I følge SSBs statistikk bor det 1134 personer i Sundvollen i dag (2016). Kommunedelplanen for Sundvollen
tilrettelegger for ca. 1350 boliger i tillegg til dette. Med
i gjennomsnitt ca. 2,2 personer bosatte i hver bolig
gir det ca. 3000 nye beboere. Til sammen gir dette
ca. 4.300 bosatte. I tillegg kommer utnyttelsen av det
sentrale området rundt stasjonen, som kommunedelplanen ikke har inkludert i opptellingen av boligpotensial. Tabellen under viser at de tre parallelloppdragene
tilrettelegger for mellom 3900 og 5100 beboere øst for
Holeveien. Samlet sett vil antallet beboere i tettstedet
derfor kunne ligge på 8.200-9.400 når Sundvollen er
ferdig utbygget.
Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvor
stort et tettsted må være for at det skal være «selvforsørgende» og ikke fungere bare som et boligområde.
Dette er avhengig av flere forhold, blant annet nærhet
til større byområder. Sundvollen vil, med kort togreise
til det store arbeidsmarkedet i Osloområdet, kunne bli
et attraktivt bosted for mange. Et tettsted med 8.2009.400 bosatte vil kunne gi grunnlag for et visst omfang
av handel- og servicetilbud og dermed også for et
levende tettsted. Til sammenlikning har Ski tettsted,
som i dag har omtrent lik reiseavstand til Osloområdet

som det Sundvollen vil få, omtrent dobbelt så høyt
antall bosatte. Ski tettsted er imidlertid spredt over et
stort område med en stor andel eneboliger, og mange
av boligene ligger utenfor gangavstand til stasjonen.
Normalt regnes 1 km som innenfor gangavstand.
På reiser over 1-1,4 km er det flere som bruker bil enn
som går. På reiser under 500 m er 80 % gangturer
(referanse Nasjonal gåstrategi 2012). Det er derfor
vesentlig at området nærmest stasjonen bebygges
med konsentrert utbyggingsmønster og høy utnyttelse. Dette er viktig for å tilrettelegge for miljøvennlig
transport med gangavstand mellom daglige gjøremål
og til kollektivtransport. Det er også viktig for å tilrettelegge for attraktive omgivelser, hvor tilstedeværelse
av folk er en vesentlig faktor. Utvikling av Sundvollen
tettsted, med høy utnyttelse og gode bykvaliteter
rundt stasjonen, vil derfor trolig kunne tilrettelegge
for at Sundvollen til en viss grad kan fungere som
et selvstendig tettsted, og ikke bare som satellitt til
andre byer i nærheten.
På illustrasjonen på neste side er områdene innenfor 500 m og 1000 m fra stasjonen avmerket. Det er
viktig at dette området, spesielt arealene innenfor
500 m fra stasjonen, får konsentrert utnyttelse med
bymessige omgivelser.

Oversikt over utnyttelse av areal mellom Sundøya fyllingskant og
Holeveien/eksisterende E 16:

Tot kvm bta øst
for Holeveien

Kvm BTA bolig

Aant bosatte,
2,2 pr bolig

Kvm BTA næring Ant arbeidsplasser
a 30 kvm BTA

LPO

295 550

197 590

4 830

97 960

3 265

Rejlers

203 561

157 736

3 856

45 825

1 528

Norconsult

216 480

207 820

5 080

8 660

289
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Trafikkgrunnlag for stasjonen
I programmet for parallelloppdragene er det angitt at
det er behov for et trafikkgrunnlag for stasjonen på
minimum 3000 reisende pr dag. Med en befolkning
på omtrent 8.200-9.400 i Sundvollen tettsted, er dette
realistisk.
Transportanalysen for fellesprosjektet benytter
SSB MMMM for å framskrive befolkningsvekst Det er
gitt et tillegg på 1% poeng for økt tilvekst som følge av
Ringeriksbanen og E 16. Om man forutsetter at Sundvollen er Holes viktigste tettsted viser beregningene
2400 daglige av- og påstigere i 2044. I tillegg kan man
argumentere for at Sundvollen er en reisedestinasjon
med blant annet Sundvollen hotell. Dette kan gi et
høyere reisetall enn det som er beregnet.

Konklusjon
Tilrettelegging for å etablere mellom 3.900-5.100 beboere rundt stasjonen, på utfylte områder og innenfor
Holeveien, synes som en robust løsning både med
hensyn på å tilrettelegge for miljøvennlig transport og
attraktivt tettstedsmiljø. Området innenfor gangavstand til stasjonen, og spesielt arealene innenfor 500 m
fra stasjonen, bør utvikles med konsentrert utnyttelse
med bymessige omgivelser.
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2.7 Anbefalinger til videre arbeid og 			
		samlet vurdering
Størrelse og form på utfylling
Evalueringsgruppa mener LPOs prinsipp for utfylling
gir det beste utgangspunktet for å skape et tettsted
med attraktivitet og gode kvaliteter. Dette kan knyttes
til byutvikling, landskapstilpasning, biologisk funksjonelle områder, offentlige gater og plasser og demping
av inntrykket fra ny infrastruktur. Utfyllinga vil også
kunne gi kvaliteter før den blir bebygget. I det videre
arbeidet bør dette forslaget legges til grunn, men prinsippet må vurderes videre ut fra blant annet vannkvalitet og gjennomføring.
Det bør imidlertid arbeides videre med å sikre
tilstrekkelig god vanngjennomstrømning gjennom
kanalen. Det bør åpnes opp mellom Sundøya og Sundvollen, og terrengutformingen av bunnen og sidene
må tilrettelegge for god vanngjennomstrømning.
Utfyllingen mot Steinsfjorden bør revurderes, da dette
er problematisk ut fra miljøhensyn og ikke nødvendig
for tettstedsutviklingen.
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Hovedgrep i tettstedsstruktur
Evalueringen tar utgangspunkt i at løsningene for jernbanestasjon og linje utarbeidet av FRE16 (kap 2.2) ligger fast og at Holeveien fortsatt ville gjennomfartsveien gjennom Sundvollen. Vurderingene er derfor rettet
mot å se sammenheng mellom kollektivknutepunktet
og tettstedsutviklingen med lokalisering av tettstedssentrum, og muligheter for å bygge inn fleksibilitet for
ulike kollektivløsninger i tillegg til de hovedprinsippene som ligger i FRE16-prosjektets planer. Ut fra dette
anbefales det følgende:
• Holeveien utvikles så den blir tilpasset tettstedsutviklingen og samtidig ivaretar behovet for gjennomkjøring når hele eller deler av ny E16 må stenges.
• Lokalisering og utforming av kryss med adkomster fra Holeveien må avklares. Antallet kryss
bør begrenses, men samtidig gi tilstrekkelig
tilgjengelighet til tettstedet. Et utgangspunkt kan
være å samordne adkomst til bebyggelsen og
knutepunktene, samt å tilrettelegge for adkomst fra
Sundvollenkrysset.
• Vurdere om lokalgaten vist i LPOs forslag også kan
planlegges slik at den kan utvikles med bussholdeplasser, som et supplement til kollektivknutepunktet i søndre ende av stasjonen. Eventuell etablering
av en gateterminal her vil i såfall måtte gjøres
lengre frem i tid, hvis man ser behov for dette.
• Utvikle sentrum fra dagens sentrumsområde ved
hotellet og vestover slik at det får fjordkontakt.
Prinsippene for sentrumsutvikling, både byformmessig og ved etappevis utvikling bør videreutvikles i arbeidet med videre reguleringsplanlegging.
• Jobbe videre med lokalisering og utforming av kollektivfunksjoner i tilknytning til stasjonsinngangen
ved Sundøya, samordnet med byutvikling i dette
området.
• Utvikle kollektivknutepunktet i søndre ende
av stasjonen, blant annet ved å vurdere mulige
handels- og servicefunksjoner som kan lokaliseres
ved knutepunktet og hvordan det kan utvikles til et
attraktivt bymessig område.
• Kultur- og naturmiljøverdier bør tas i bruk som ressurs i tettstedsutviklingen og balanseres sammen
med andre aspekter av kompakt tettstedsutvikling
til en god helhet

Utbyggingsprinsipper og gjennomførbarhet
Av de tre forslagene er det Norconsult sitt forslag som
fremstår som anleggsteknisk mest rasjonelt og kostnadseffektivt med hensyn til utfylling. LPO sitt forslag
følger deretter og skiller seg ikke vesentlig fra Norconsult sitt forslag. Hvorvidt det skiller noe økonomisk i
etableringen av disse to forslagene er usikkert og vil
kreve nærmere vurderinger. Rejlers sitt forslag er det
svakeste av de tre ettersom geometrien på de utfylte
områdene ansees å være kostbar å opparbeide.
Tettstedsstørrelse
Tilrettelegging for å etablere mellom 3.900-5.100 beboere rundt stasjonen, på utfylte områder og innenfor
Holeveien, synes som en robust løsning både med
hensyn på å tilrettelegge for miljøvennlig transport og
attraktivt tettstedsmiljø. Området innenfor gangavstand til stasjonen, og spesielt arealene innenfor 500 m
fra stasjonen, bør utvikles med konsentrert utnyttelse
med bymessige omgivelser.
Etappevis utvikling og utbyggingstakt
Utbyggingen bør starte på dagens landarealer for å
kunne komme i gang tidligst mulig og for at de utfylte
arealene skal få tid til å bli klare for utbygging. Utbyggingen bør trolig starte både på landarealene ved det
nye kollektivknutepunktet og ved dagens sentrum.
LPO og Norconsult viser at disse områdene har tilstrekkelig utbyggingspotensial til å dekke boligmarkedet i
tilstrekkelig tid for at utfyllingen kan bli klar for utbygging. Utbygging i disse områdene må ta utgangspunkt i
en helhetlig plan for tettstedsutviklingen.
Som grunnlag for videre planlegging av tettstedsutviklingen må det avklares når de ulike delene utfyllingene kan bebygges. Det bør også lages en strategi
for midlertidig bruk av de utfylte områdene frem til
utbygging. Dette kan for eksempel være større utendørs arrangementer slik som festivaler, speiderleir,
idrettsarrangementer og messer, innfartsparkering
og parkering til store arrangementer, samt ulike typer
lagring. Planleggingen av strandsonen bør kunne starte tidlig, slik at utvalgte områder kan beplantes tidlig
og allmenn tilgang sikres og innarbeides i folks vaner
for bruk av stedet.

Tettstedsstørrelse
Tilrettelegging for å etablere mellom 3.900-5.100 beboere rundt stasjonen, på utfylte områder og innenfor
Holeveien, synes som en robust løsning både med
hensyn på å tilrettelegge for miljøvennlig transport og
attraktivt tettstedsmiljø. Området innenfor gangavstand til stasjonen, og spesielt arealene innenfor 500 m
fra stasjonen, bør utvikles med konsentrert utnyttelse
med bymessige omgivelser.
Samlet vurdering
Evalueringen har synliggjort at det vil ta flere tiår å
gjennomføre tettstedsutvikling på Sundvollen med
tilrettelegging for opp mot 6500 nye boliger (hele
tettstedet). En tettstedsstørrelse med en befolkning på
omtrent 8.000-10.000 ansees imidlertid som en robust
løsning som kan gi grunnlag for et attraktivt og bærekraftig tettsted, som utnytter nærheten til stasjonen og
muligheten for miljøvennlig transport. Det avgjørende
valget som tilrettelegger for tettstedsutviklingen, tas
i den statlige reguleringsplanen ved beslutning om
omfang og form på utfyllingen. Det er bare nå man har
mulighet til å etablere utfylling ved hjelp av masser
fra tunnelene. Hvis man tar dette valget, blir det viktig
å etablere langsiktige og realistiske strategier for tettstedsutvikling, med etappevis utvikling og midlertidig
bruk av utfylte arealer.

41

