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Sundvollen
Stasjonsbyen ved fjorden
Konseptet legger opp til en gradvis utvikling og sammenveving av eksisterende tettsted og
bebyggelse, med konsentrasjon av funksjoner, tilbud og kvaliteter på og rundt den opprinnelige
vollen. På lenger sikt kan stedet vokse mot vest, på stedets nye voll.

NYTT PERSPEKTIV | Ny stasjon på Sundvollen setter Sundvollens
identitet og fremtid i et helt nytt perspektiv, og knytter området tett opp mot Bærum
og Oslo. Om ti år vil reisetiden til Oslo S være kortere enn fra de ytre delene av
t-banenettet i hovedstaden.
NYTT PREMISS |Et premiss for etablering av stoppestedet er lokal
befolkningsvekst og styrket publikumsgrunnlag for toget. Samtidig er det et mål å
skape rammer for utvikling av et tettsted som med årene får en størrelse som gjør det
bærekraftig å opprettholde et variert tilbud av
tjenester, næringer og fellesgoder. Stedet vil kunne tiltrekke seg andre målgrupper
enn de kommunen bygger for i dag. Stedet vil kunne tilby et bomiljø der kort vei til
arbeidsmarkedet i Oslo, Bærum og Hønefoss kan kombineres med en urban livsstil
tett på naturen.
Som utgangspunkt for forslaget ligge en snau tidobling av antall
innbyggere på Sundvollen frem mot 2050.
NYTT UTGANGSPUNKT | Samtidig som det er ny Ringeriksbane og E16 som skaper
utviklingsmuligheter på Sundvollen, er det også disse inngrepene som skaper størst
utfordringer for tettstedsutviklingen. De to nye broene gir store inngrep i landskapet,
og fyllingen av masse i fjorden danner grunnlag for store endringer av området.
Dette dilemmaet står sentralt i diskusjonen av utviklingskonseptet
for stedet.

NY STASJONSBY | Forslaget presenterer et utviklingskonsept som tar utgangspunkt i dagens funksjoner og kvaliteter, og legger opp til en gradvis og organisk vekst med utgangspunkt i stedet slik det fremstår i dag. Før stedet begynner
å vokse utover, legger konseptet opp til at det skapes gode sammenhenger,
byrom og stedskvaliteter innenfor dagens tettsted og at dette legger rammene
for videre vekst og utvikling. På lenger sikt kan stedet vokse vestover på den
nye fyllingen, som uansett trenger god tid til å sette seg før den kan bygges på.

Utgangspunktet
En serie med betraktninger og analyser ligger til grunn for utforming av
utviklingskonseptet og framtidig plan for tettstedet Sundvollen.

Postkortet fra Kongsens utsikt forteller om
en rik historie og naturskjønne omgivelser
som er sterkt knyttet til stedets identitet.

Utgangspunktet for oppgaven er
etablering av en ny togstasjon, og mål om
å utvikle et tettsted som skaper både
publikumsgrunnlag for toget og samtidig
befolkningsgrunnlag for et mangfold av
tilbud og tjenester lokalt som legger tilrette
for at daglige behov dekkes lokalt.

Naturen står i sentrum på Sundvollen,
som preges av fjorden, skogen og kulturlandskapet i mellom. En serie bekkedrag
kobler seg til Tyrifjorden.

Dagens bebyggelse (grå/tettstedsgrense
stiplet gult), sentrale funksjoner (gul) og
kulturminner/historiske bygg (rødt) viser
et sted som er konsentrert ut mot vollen
og sentrert rundt traseen til den gamle
Kongeveien (stiplet rødt).

Topografien karakteriseres av en
høyderygg som rammer inn stedet. Krokkleiva med bekkedraget har vært med å
danne vollen der tettstedet har vokst frem
ved sundet.

Solforholdene kan være utfordrende med
nordvendte hellinger. Samtidig finnes det
utvalgte områder der landskapet vender
seg mot sør, heriblant den hellingen der
det meste av dagens boliger ligger.

Dagens hovedvei erstattes av ny E16 på
bro over Tyrifjorden. Dette åpner opp for
en diskusjon om framtidig lokalveisystem.

Utfylling i fjorden er konsekvens av
overskuddsmasse fra ny planlagt tunnel
og er planlagt som utvidet
bebyggelsesareal på Sundvollen. Dette gir
både muligheter og utfordringer.
Utviklingskonseptet må i alle tilfeller ta
hensyn til at fyllingen trenger lang tid på
å “sette seg” før et nytt tettsted kan
etableres her.

SENTRALE PRINSIPPER SOM LIGGER TIL GRUNN FOR KONSEPTET
STEDSTILPASSET UTVIKLING
> Identifisere og integrere stedsegne kvaliteter
STRUKTURERENDE PLANGREP SOM FREMMER STEDSKVALITETER
> Etablere tydelige rammer som sikrer helhet
> Robust og fleksibelt plangrep som tåler tilpassing
FELLESSKAPET FØRST
> Start med å etablere felles infrastruktur, offentlig rom, fellesskapsverdier og
identitetsmarkører
ORGANISK VEKST
> Gradvis utvikling
> Bygge på dagens funksjoner
Samlet analyse viser et utgangspunkt for oppgaven der
konsentrasjon av funksjoner og kvaliteter ligger på vollen
nord for stasjonen, mens den nye fyllingen gir et potensial
på lenger sikt.

ALT PÅ ETT STED
> Knutepunkt, handel, næring, skole, eldreomsorg, opplevelse, rekreasjon,
kultur, opplevelse, lek, idrett, fjorden og skogen innenfor gåavstand.

+

+ 2 000 nye innbyggere
+ 8 nye kvartaler
+ 65 900 m2 bolig / 4 000 m2 næring

2025 - Utvikling fase 1 med eksisterende lokalvei
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+
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Utviklingskonsept

+

+

+ 2 400 nye innbyggere
+ 24 nye kvartaler / tun
+ 106 400 m2 bolig / 22 200 m2 næring

2035 - Utvikling fase 2 med ny lokalvei

+ 4 200 nye innbyggere
+ 38 nye kvartaler / tun
+ 190 600 m2 bolig

2045 - Utvikling fase 3 med utbygging vestover
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Situasjonsplan - ikke i målestokk

Mobilitet, trafikk og program
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Mobilitet - bil, buss og tog

Vei

Veialternativ A - ny lokalvei

Mobilitet/grøntstruktur - gående og syklende

Sykkel
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Grønstruktur

Handel og service
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Veialternativ B - alternativ ny lokalvei

Funksjonsprogram

Veialternativ B -eksisterende vei

Sol / skygge

Sol/skygge 21. mars kl. 15

Sol/skygge 23. juni kl. 18

Situasjonsplan sentrumsområdet og knutepunktet - ikke i målestokk

Illustrasjon av det nye torget ved Steinsfjorden

Oversiktsbilde over framtidig tettsted, 2050-situasjon

Beskrivelse av planen
Sentrum | Det sentrale byrommet etableres i vannkanten mot Steinsfjorden,
usjenert av de store broene som er blitt etablert i kryssingen av sundet ved
Tyrifjorden. Sentrumstyngdepunktet vil være i gater og byrom i tilknytning til det
sentrale torget ved vannet.

Næring / Handel | Næring er integrert i kvartalene nærmest jernbanen.
Alle kvartaler i sentrum skal tilrettelegges for handel i første etasje. Ved redusert
handelsbehov er bygningsstrukturen tilrettelagd for transformasjon fra handel til
townettes.

Sammenheng fra fjord til skog, fra stasjon til hotell | Sentralt i det nye tettstedet
er en sammenhengende forbindelse fra fjord til skog, som knytter viktige
målpunkter og lokale funksjoner sammen. Som perler på en snor ligger det nye
torget, bygater, kulturopplevelser, lekeplass, idrettstilbud og skole langs denne
gangbare aksen. Aksen krysses midtveis av en tilsvarende viktig akse mellom
knutepunktet og Sundvolden hotell. De to aksene er helt sentrale som
organiserende struktur for fremveksten av stedet, og skal sikre sammenheng og
utvikling av fellesskapsverdier og offentlige rom.

Blågrønne armer fra skog til vann | Kleivbekken/Sundvollbekken er et sentralt
landskapselement som opprettholdes og fremheves som et viktig element i det nye
tettstedet. Bekken er samtidig en viktig yngleplass for ørret, og forbedring av
bekkeløpet vil kunne styrke dette. Bekken har fått en sentral plassering med nytt
utløp over det nye torget.

Ny trase for lokalveien | Med fokus på utvikling av et tettsted rundt dagens viktige
funksjoner, legger konseptet opp til at fremtidig lokalvei mot Vik legges i ny trasé
på vestsiden av stasjonen, under ny jernbanebro og over sundet. Dette frigir rom
for utvikling der det er behov, bidrar til mindre trafikk og støy gjennom de sentrale
delene av området, en gateutforming i sentrum som demper farten og samtidig
sikrer færrest mulig krysningspunkter for gående. Fremveksten av stedet kan skje
rundt dagens trase, og gjennomkjøring kan eventuelt skje i andre deler av det
foreslåtte gatesystemet dersom det viser seg vanskelig å realisere.
Knutepunktet | Plassering av stasjonen og knutepunktet er allerede gitt. Med ny
foreslått trase for lokalvei legger konseptet opp til at rutebusser stopper under
jernbanebroen, og passasjerer slippes av på en bilfri plass der det er tilrettelagt
med heis opp til perrongen. Buss retning Vik benytter bilfritt kjørefelt på fjordsiden
av plassen. Konseptet opprettholder taxiholdeplass, pendlerparkering og
bussarealer på oversiden av perrongen slik som planlagt.
Boligene | Planen viser tre forskjellige boligtyper. Kvartalsbebyggelse, urbane
kvartaler med variert bebyggelse fra 3-6 etasjer, enkelte volumer i 1,2 og 8 etasjer.
Townhousekvartaler danner en overgang fra urbane kvartaler til tunbebyggelse
i 3-4 etasjer med en blandet bebyggelse. Tunbebyggelse består av rekkehus og
tomannsboliger i tre etasjer som arrangeres omkring et felles tun med hage og
drivhus i sentrum. Her kan det både dyrkes grønnsaker og arrangeres felles
aktiviteter. Tunbebyggelsen har en mer løs struktur enn townhouse og med
naturtomt mellom tunene.
Parkering | Under terreng i sentrumskvartaler, i townhousekvartalene
variert under og over, i tunbebyggelse over terreng. Pendlerparkering i p-hus ved
knutepunktet kan delvis sambrukes for boende og pendlere.

I tillegg finnes det et knippe mindre bekkedrag i området. Disse er tørrlagte deler
av året, men viktige vannførere i vårsmeltingen og ved mye nedbør. Bekkedragene
videreføres i konseptet som grønne årer gjennom det nye boligområdet på
fyllingen. De grønne årene planlegges som naturlige parkdrag som skal sikre
estetiske og miljømessige kvaliteter for beboerne også når det ikke er vann i
bekkene. Disse parkdragene legger også til rette for lokal overvannshåndtering.
Naturens tilkobling mot den nye vannkanten ved fyllingen og utforming av denne
med gjenskaping av naturelementer over og under vann skal samtidig sikre gode
livsvilkår for fugleliv, fiskebestand og kreps.

Konseptuelt snitt a-a - framtidig by på ny fylling (ny lokalvei markert med sirkel)

Konseptuelt snitt b-b - akse fra fjord til skog

500m

5min

Miljøprinsipper
Grunnlegggende miljøprinsipper bør ligge til grunn for
utviklinge av framtidens Sundvollen. Plankonseptet er
utformet med disse prinsippene som ledesnor, og gir rom for
videreutvikling og tilrettelegging av et miljøvennlig
tettsted.

500m

5min
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Korte avstander som sikrer at beboere har alt
innenfor gåavstand.

Nytt trafikkhierarki setter gående og syklende
på topp, og disse prioriteres i kombinasjon med
førsteklasses kollektivtilbud.
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Source: “Stormwater Management and Green Infrastruc

Lokal energiproduksjon og klimavennlige bygg skal
sikre minmalt klimafotavtrykk.

Omfattende bruk av tre som byggemateriale skal
redusere co2-fotavtrykket.

urban water landscape solutions
greywater treatment system
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Naturlig overvannshåndtering gjennom
grønne overfalter og naturlige vannveier gir
samtidig et grønt lokalmiljø.

Source: Alex Ulam. “STEMMING THE TIDE Streetscapes and plazas are being transformed into high performance sites for stormwater management.” 2014. The Architects Newspaper

Source: James Gien Varney-Wong. “Ecological Sewage Treatment” www.ingienous.com

integrated urban
water management
Why is it important?

N

Water management where the city retains

what makes it challenging?
This can be achieved by creating water

Different stages of the water feedback loop
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Keep the system simple, avoidin

