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Sammendrag
NIKU inngikk avtale med Eidsvoll kommune om å utføre DIVE-analyse for kommunesenteret i Eidsvoll, Sundet. DIVE står for Describe
(beskrive), Interpret (fortolke), Valuate (vurdere) og Enable (aktivere). Det er gjennomført 2 workshops med ressursgruppe bestående av
ressurspersoner fra Eidsvoll, frivillige og ansatte i kommunen og fylket. Analysen beskriver Sundet gjennom verktøyene historisk matrise
og gjenskaping av det historiske bygningsmiljøet i terrengmodell. I kombinasjon med resultatene fra ressursgruppemøtene kommer NIKU
med en anbefaling videre for aktivering av kulturminneressursene og hensyn som må tas i den videre utvikling av Sundet. Vi peker på
elementer ved dagens landskap og kulturmiljø som kan fortelle om opprinnelsen og utviklingen, og som har betydning for tettstedets
karakter. Slike elementer er i særlig grad soner der det historiske landskapet er lesbart, veifaret Sundgata som er en veitrasé med svært
lang historie, elementer knyttet til det gamle fergestedet og det tidligere elveløpet, samt brua og stasjonsområdet som forteller Sundets
lange historie som trafikknutepunkt. Videre er det bystrukturen, særlige bygningsmiljøer og enkeltbygninger av ulik alder. NIKU mener
Sundet har de beste forutsetninger med en vellykket videreutvikling, hvis de eksisterende stedsverdiene som gjør Sundet til det spesielle
stedet det er, ivaretas. Rapporten er finansiert med tilskudd fra Akershus fylkeskommune.
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Forord
NIKU har utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for kommunesenteret i Eidsvoll, Sundet1, med
utgangspunkt i DIVE-metoden. Analysen skal være et faglig og lokalt forankret underlag for
kommunal planlegging, og få frem sentrumsområdets kulturhistoriske verdier og hvordan disse
kvalitetene kan være en ressurs og inspirasjon for utvikling av tettstedet. Rapporten vil benyttes som
et kunnskapsgrunnlag for Eidsvoll kommunes arbeid med ny sentrumsplan.
NIKU har ikke hatt anledning til å foreta registreringer og analyser av objekter eller områder som
faller utenfor det definerte geografiske analyseområdet. Det kan derfor være elementer eller
bygninger i tilgrensende områder, som burde inngå i noen av miljøene som er trukket frem i
analysen. Dette gjelder særlig området rundt jernbanestasjonen, men også områdene nord for Marte
Marjas veg - Vilberg skole, og området sør for Nesvegen på vestsida av Kastellvegen. En nærmere
kartlegging og vurdering av disse områdene, kan f.eks. gjøres i tilknytning til den videre
detaljplanleggingen for Sundet. En utfordring ligger det også i å få kartlagt og vurdert rester av tidlig
gårdsbebyggelse utenom sentrumskjernen. Dette vil kunne gi en ekstra kunnskaps- og
opplevelsesdimensjon knyttet til Sundets tidligere historie – før jernbanen og byen.
Arbeidet er utført av NIKU ved Cornelis Horn Evensen. Evensen har vært prosjektog prosessansvarlig med ansvar for kontrakts- og økonomiske forhold, framdrift, koordinering av
aktiviteter og ledelse av medvirkningsmøter. Kartmodellen er laget av Nils Aage Hafsal.
Avdelingsleder Sveinung Krokann Berg har kvalitetssikret arbeidet. Prosjektansvarlig for Eidsvoll
kommune har vært Silje Lillevik Eriksen, Planavdelingen.

Oslo, januar 2017.

1

Når vi bruker stedsnavnet Sundet i denne rapporten, sikter vi til den delen av tettstedet Eidsvoll sentrum som
ligger på østsiden av Vorma.
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1 Innledning
1.1 Oppdrag og formål
NIKU inngikk den 16. november 2016 avtale om å utføre DIVE-analyse for kommunesenteret i
Eidsvoll, Sundet, etter invitert konkurranse. Den kulturhistoriske stedsanalysen for Sundet utarbeides
i forbindelse med Eidsvoll kommunes sentrumsplanarbeid. Analysen skal være et kunnskapsgrunnlag
i den videre prosessen med utvikling av tettstedet Sundet og gi kommunen grunnlag for diskusjoner
rundt veivalg. Analysen skal løfte frem det potensialet som ligger i å aktivisere, videreutvikle og
supplere sentrums historiske kvaliteter både når det gjelder enkeltbygg, byrommene på kvartals- og
områdenivå, og som samlet bysentrum.

1.2 Avgrensning av analyseområdet
Kjerneområdet for analysen er innenfor avgrensningen av sentrumsplanen, unntatt i nord, hvor også
gamle Vilberg skole og naboeiendommen er tatt med (markert med rød ring på kartet nedenfor).

Avgrensning av sentrumsplanområdet. Vilberg skole og en boligeiendom er ringet inn i nord.Disse omfattes
også av analyseområdet.

Kommunen har i tidligere utredninger definert flere bygninger i sentrum som bevaringsverdige. Flere
av disse inngår i kulturhistoriske miljøer. Særlig gjelder dette området rundt Sundtoppen/Sundgata/
gamle Sundbrua som er relativt godt beskrevet gjennom f.eks. kulturminnedelplan for Eidsvoll
vedtatt i 2010. Analyseområdet omfatter også eldre boligområder tilstøtende sentrum som ikke
tidligere i særlig grad har vært vurdert med hensyn til eventuell kulturminneverdi. Også området
rundt Eidsvoll stasjon er tatt med i planområdet. Dette området har en sterk tilknytning til Sundet,
både funksjonelt fordi så mange benytter toget daglig, men også historisk som endepunkt for
landets første jernbanelinje.
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1.3 Mål for utvikling av Eidsvoll sentrum
Kommunen opplyser at Eidsvoll opplever stor interesse for utvikling i sentrum, og er i en spennende
fase når det gjelder bolig- og næringsutvikling. Kommunen ønsker med DIVE-analysen å ha et godt
kunnskapsgrunnlag når det i områdeplanen skal vurderes hvilke områder som bør bevares og hvor
det er mulighet for transformasjon og fortetting.
Eidsvolls kommuneplan gir føringer for utviklingen av Sundet. I planbeskrivelsen til kommuneplanens
arealdel2 heter det:
Eidsvoll sentrum og øvrige lokalsentre skal utvikles med boliger og sentrumsfunksjoner i en
kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom funksjoner og
kollektivtransport, samtidig som identitet og miljømessige kvaliteter tas vare på og
videreutvikles.
Dette målet er gjentatt i samfunnsdelen3 til kommuneplanen, pkt. 6.2. Planen vektlegger at
stedskvaliteter (både natur- og menneskeskapte kvaliteter) skal bevares og styrkes, og at det skal
tilrettelegges for gode møteplasser.
I planen heter det at kommunen vil ivareta både miljøhensyn og trygge, gode lokalsamfunn og bo- og
oppvekstområder. «Eidsvoll kommune forvalter landbruks-, natur- og friluftsområder av høy verdi,
samt viktige nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturlandskap. Kommunen vil legge vekt
på å ivareta og utvikle disse verdiene i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.»4
Planen peker på at det skal legges til rette for friluftsliv, rekreasjon og fysisk aktivitet, og at det skal
være attraktive og utviklende oppvekstmiljø for barn og unge. Det skal være god tilgjengelighet til
offentlige og private servicetilbud, og bygninger og omgivelser skal utformes etter prinsippet om
universell utforming.
I forbindelse med fortetting og nye byggeområder i tilknytning til kommunesenteret … skal
det legges til rette for et variert boligtilbud, arbeidsplasser og et godt offentlig og privat
tjenestetilbud. For å fremme trivsel, trygghet og sosialt fellesskap er det viktig å ta vare på,
og styrke viktige stedskvaliteter, tilrettelegge for gode møteplasser, grønne lunger og en
sammenhengende grønnstruktur. […]
Arbeidsplassdekningen i kommunen bør økes, og det begrunner et fortsatt fokus på å gi rom
for at eksisterende næringsvirksomhet kan videreutvikles. Fortetting og kvalitetsheving av
eksisterende næringsområder blir viktig, samtidig som det avsettes nye næringsarealer i takt
med behovet. Lokalisering av ulike typer næring skal bygge på prinsippet ”rett virksomhet på
rett sted”. Det betyr at publikumsrettet og arbeidsplassintensiv service og tjenesteyting
lokaliseres i eller nær tettsteder og kollektivknutepunkt, mens transport- og arealkrevende
virksomheter fortrinnsvis lokaliseres nær hovedtransportårene med god biltilgjengelighet.
Tilrettelegging for næringsvirksomhet med grunnlag i reiseliv, kultur- og friluftsmiljø skal også
være et viktig satsningsområde. […]

2

Eidsvoll kommune: Kommuneplan 2015-2026. Arealdelen – delområder. Vedtatt 10.3.2015.
Eidsvoll kommune: Kommuneplan 2011-2022. Samfunnsdelen. Vedtatt i kommunestyret 6.9.2011.
4
Kommuneplan 2011-2022. Kpt 6 Arealbruk og utbyggingsmønster
3
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Eidsvoll kommune skal bevare sitt særpreg og sin identitet i en region med sterk vekst.
Samtidig, gjennom et kommunesamarbeid, bidra til et bærekraftig regionalt
utbyggingsmønster som bygger oppunder et miljøvennlig og effektivt kommunikasjonsystem
innad i regionen.
«Eidsvoll har lange tradisjoner som kommunikasjonsknutepunkt gjennom vannveien,
jernbanen og hovedvegsystemet» og er fortsatt «meget sentralt, midt i en storregion, som
framstår mer og mer som en felles bo-, service- og arbeidslivsregion, - sett i retning nordover
til mjøsbyene og innlandet, og sørover til hovedstadsområdet.»
I kommuneplanens kapittel 7 om Miljø heter det at det er et hovedmål å bevare og videreutvikle
Eidsvolls grønne preg og natur-, kultur- og miljøkvaliteter. Det pekes på at dette er en krevende
utfordring fordi kommunen ligger i en region som opplever sterk vekst og hvor det gjennomføres
mange store utbyggingsprosjekter.
«Eksisterende grønnstruktur i byggesonen skal i størst mulig grad søkes bevart. Det skal
legges spesiell vekt på å bevare sammenhengende strukturer med forbindelse til marka og til
vassdrag. I alle nye byggeområder skal det gjennom reguleringsplanleggingen gjøres rede for
hvordan eksisterende grønnstruktur skal ivaretas og/eller utvikles videre.»
I 2009 ble det laget en estetisk veileder for Eidsvoll, revidert i 2013 og 2015. Hensikten med de
estetiske retningslinjene var å ivareta og utvikle de lokale stedskvalitetene ved bebyggelsen i Eidsvoll
kommune og se dette i sammenheng med landskapet og de fysiske omgivelsene.
I den estetiske veilederen beskrives Sundet som kommunens administrative sentrum med tydelig
sentrumsstruktur, bygårdsbebyggelse i kvartaler og høy utnyttelse.
Følgende generelle estetiske retningslinjer er lagt til grunn for utbygging i Eidsvoll sentrum:
•
•
•
•

Nye tiltak skal bidra til å underbygge Eidsvolls unike, kompakte sentrumsstruktur
Innenfor kvartalsbebyggelsen skal en høy utnyttelse praktiseres og ny- eller tilbygg skal gis en
bymessig form.
Viktige siktlinjer mot Vorma og Sundtoppen skal ivareta og styrkes gjennom den fysiske
utformingen av bygninger og anlegg
Parkering bør så langt som mulig legges under bakken, og bebyggelse eller grøntarealer skal
dominere sentrumsbildet.
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2 Metode og kunnskapsgrunnlag
2.1 DIVE-metoden
Analysen er utført med utgangspunkt i den kulturhistoriske stedsanalysemetoden DIVE. DIVE er
utviklet av Riksantikvaren i samarbeid med Riksantikvarieämbetet i Sverige og Museiverket i Finland,
med tanke på å integrere kulturhistoriske kvaliteter i planlegging og stedsanalyser. Metoden er
beskrevet i veilederen DIVE - kulturhistorisk stedsanalyse utgitt av Riksantikvaren i 2009.
DIVE står for Describe (beskrive), Interpret (fortolke), Valuate (vurdere) og Enable (aktivere).
Gjennom analysen som består av disse fire trinnene5, klarlegges hva som har vært og er sosialt,
økonomisk, kulturelt og fysisk viktig for stedets utvikling og hvilke fysiske spor som har vært og er
sentrale funksjons- og betydningsbærere for stedet. Målet med analysen er å se på hvilke
kulturhistoriske kvaliteter som finnes i området, og hvordan disse kan være ressurser som bidrar til
positiv utvikling for et område.
Describe – beskrivelse:
Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, utvikling og karakter?
Interprete – fortolkning:
Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i området hatt spesiell samfunnsmessig
betydning?
Valuate – vurdering:
Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har spesiell verdi? Kan de utvikles og hvor går
grensene for hva de tåler?
Enable – aktivering:
Hvordan kan stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser forvaltes og utvikles?

Skjematisk oversikt over DIVE-metodens ulike trinn og deloppgaver (fra Riksantikvaren 2009).

5

Når leddene i analysen beskrives som frittstående trinn, er det for å tydeliggjøre oppgavenes ulike egenskaper
i prosessen mot ferdig analyse. I praksis vil imidlertid trinnene overlappe, og det arbeides parallelt med flere
deloppgaver.
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Trinn 1 – beskrivelsesfasen (D):
I analysens første del utarbeides en tid/rom-matrise. Dette er et sentralt verktøy i DIVE-metoden.
Matrisen gir en oversikt over utvikling, vekst og endringer av stedet og viser hva som er ulike
tidsepokers bidrag til å skape stedet slik det framstår i dag. Matrisen dykker ned i historien baklengs,
som når arkeologiske lag avdekkes ett for ett. Den starter derfor med de siste historiske
begivenhetene øverst og presenterer deretter hendelser fra tidligere tider. Videre viser matrisen
hvordan stedsutviklingen påvirkes av hendelser som finner sted i omlandet utenfor det avgrensede
området. Matrisen opererer derfor med flere geografiske nivåer.
Ved å undersøke bygninger og andre fysiske strukturer som er skapt i ulike tidsepoker, identifiseres
hvordan ulike drivkrefter, byggeskikk og byplanidealer har påvirket sentrumsområdets historie fram
til i dag. Hensikten er å vise hvilke kulturminneverdier som berøres på bygnings-, område- og
kommunenivå, eventuelt også regionalt eller nasjonalt.
Trinn 2 – fortolkningsfasen (I):
I fortolkningsfasen vektlegges hvilke elementer som er sentrale for forståelsen og lesbarheten av
stedet samt hvordan disse elementene henger sammen, både som en samlet enhet og som
enkeltstående bygg/områder. Fasen handler om hvordan de gjenværende elementene fra hver
enkelt epoke viser periodens plangrep og bebyggelse. Byggestil, lokalisering og sentrale hendelser i
utvikling av stedet identifiseres.
Trinn 3 – vurderingsfasen (V):
I tredje trinn vurderes kulturarvens verdier. Med utgangspunkt i de to første trinnenes beskrivelser
og formidling av analyseområdets historiske karakter og betydning, synliggjøres muligheter og
begrensinger ved de kulturhistoriske kvalitetene som verdi- og bruksressurser.
Trinn 4 – aktiveringsfasen (E):
I siste trinn er målet å definere rammene for aktivering av de kulturhistoriske ressursene som er pekt
ut som karakteristiske, betydningsfulle og verdifulle gjennom analysens tre første trinn. Trinnet skal
synliggjøre stedets utviklingspotensial ut fra hvilke drivkrefter og utviklingsønsker som er til stede og
hvordan de prioriterte kulturhistoriske elementene kan bidra til å styrke, vitalisere og aktivere stedet.
Forslagene kan fungere som inspirasjon for videre utvikling.

Figur hentet fra Riksantikvaren, 2009.
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Tid/rom-matrise

Analyseområdet er både et historisk rom og en
kunnskapstank,
der fortidas utvikling og fortellinger i billedlig forstand
ligger lagret. Gjennom DIVE-analysens kunnskapsdykk
samles opplysninger om forhold og faktorer som har
påvirket og formet dagens omgivelser.

I DIVE-analysen betraktes analyseområdet fra ulike
flyhøyder.
Stor flyhøyde gir et vidvinkel perspektiv og grunnlag for å
forstå landskapets og samfunnets sammenhenger på
overordnet nivå. Bildene er imidlertid grovkornet og gir
begrenset detaljkunnskap. Liten flyhøyde gir detaljerte
bilder av landskapet, men manglende grunnlag for å lese
og oppfatte de overordnede kontekstene.

Illustrasjoner og tekst fra Riksantikvarens veileder i bruk av DIVE.

2.2 Datagrunnlag og kilder
Denne rapporten er basert på eksisterende kunnskap om analyseområdet. Kilder er lokalhistorisk
litteratur, Eidsvoll kommunes kulturminneplan, kulturminneregistre (Askeladden, Sefrak), historiske
kart, foto, samt opplysninger fra medvirkningsmøter (se neste avsnitt).
2.2.1 Medvirkning
DIVE-metoden vektlegger en åpen medvirkningsprosess med bred lokal forankring som ledd i
analysen. I samråd med Eidsvoll kommunes planavdeling ble det derfor etablert en ressursgruppe
som har gitt innspill og kommentarer, og som har bidratt til NIKU med lokalkunnskap.
Gruppen har bestått av representanter fra frivillige lag og organisasjoner, eiere, kommunepolitikere,
kommunens administrasjon og fylkeskommunens kulturminneavdeling. Den har vært samlet til
arbeidsmøter i Eidsvoll rådhus den 5. desember 2016 og 18. januar 2017.
Følgende personer har deltatt på (ett eller begge) møter:
Simen Flyen, bygdebokforfatter
Gunnar Gravdal Nerhus, Eidsvoll historielag
Roald Haugen, Eidsvoll historielag
Anniken Brandt, Sentrumsforeningen
Helge Hellevang, grunneier
Jens Aalborg, kommunepolitiker
Olav Resaland, kommunepolitiker
Hanne Libak, Akershus fylkeskommune
Ole Jakob Holt, Fortidsminneforeningen
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Christine Meklenborg Salvesen, språkviter og skribent)
Egil Martin Dahlum, kulturkontoret, Eidsvoll kommune
Sissel Pettersen, plansjef Eidsvoll kommune
Geir Sunde Levang, planavd. Eidsvoll kommune
Silje Lillevik Eriksen, planavd. Eidsvoll kommune
Ingeborg Skatvedt, Eidsvoll historielag
Eivind Olsrud, grunneier
Tonje Bekkadal Eik, virksomhetsleder kommunal forvaltning, Eidsvoll kommune
Hege Svendsen, kommunepolitiker

2.2.2 Møte 1 – Beskrivelse og fortolkning
Tema for første arbeidsmøte var trinnene D(escribe) – beskrive - og I(nterprete) – fortolke.
Spørsmålene som ble tatt opp, var: Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets
opprinnelse, utvikling og karakter?
Og videre: Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt spesiell
samfunnsmessig betydning?
Møtet ble innledet med en gjennomgang av NIKUs foreløpige funn etter søk i karthistoriske og øvrige
historiske kilder i sentrale arkiver (Kartverkets nettbaserte arkiv, Riksantikvarens bibliotek). NIKU
redegjorde for funnene og antagelser så langt om hvordan historiske utviklingstrekk kan tolkes å ha
hatt betydning for Sundet slik det framstår i dag. Den videre bearbeidete sammenfatningen av dette
er presentert i kapittel 3 i denne rapporten.
I andre del av møtet ble de fremmøtte fordelt på tre grupper som fikk i oppgave å dele inn analyseområdet (se kart side 7) i underområder og å definere steder med betydning for stedsidentiteten til
Sundet. Det ble lagt vekt på at alle typer objekter og steder kunne ha betydning, for med hensikt å
bevege seg vekk fra det innsnevrende begrepet kulturminner. De utpekte stedene/objektene ble
oppsummert.

Avgrensning av delområder (gul) og markering av steder som oppleves som viktige i Sundet (rød). Kombinasjon
av resultat fra referansegruppas undergruppearbeid (og NIKUs analyse). Avgrensingen av analyseområdet er
vist med blå stiplet linje.
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Steder som ble på pekt som viktige, var stasjonsområdet med den gamle stasjonsbygningen (1),
pakkhuset(2), lokstallen og dreieskiva (3), Sundbrua(4), Sundtoppen, den gamle trehusbebyggelsen i
sentrum (5), Brandtgården, elvepromenaden, Brækvillaen, Sundhøi og gamle Vilberg skole.

Sundet. Arbeidsgruppen var samstemt i at den eldre bebyggelsen rundt Sundgården/Sundgata, Sundtoppen
samt jernbaneområdet er viktige for stedsidentiteten og har verdifulle kvaliteteter som det er viktig å bevare.
Foto hentet fra Eidsvoll kommunes kulturminneplan 2011-2022. Fotograf ikke navngitt.

2.2.3 Møte 2 – Vurdering og aktivering
I det andre møtet med ressursgruppen ble analysearbeidet så langt oppsummert og supplert, før
man tok fatt på vurdering (Valuate) og det siste trinnet i DIVE-prosessen, aktivering (Enable).
Gjennom gruppearbeid ble disse spørsmålene diskutert: Hvilke historiske elementer og karaktertrekk
har spesiell verdi, kan de utvikles og hvor går grensene for hva de tåler? Og videre: Hvordan kan
stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser forvaltes og utvikles?
Det kom en rekke innspill fra undergruppenes frie idévrimling:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Verdifulle elementer å bevare er: kvartalsstruktur, eldre bebyggelse / trehusbeyggelse,
Sundbrua, jernbaneområdet, Sundtoppen og åsryggen bak.
Sundtoppen utvikles til park med tilrettelagte stier.
Bevare den gamle trehusbebyggelsen og la den være en premissleverandør.
Elva og fasaden mot elva er viktig.
Strandpromenade er viktig.
Åpne sentrum mot elva.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Åpne Saga 1 mot elva.
Åpne bakgårdsrom i kvartalet Vormavegen-Sundgata- Wergelandsgate – Eidsiva gate.
I sentrumskjernen: Nybygg må ikke bli for monotone, kompakte eller dominerende.
Begrense byggehøyder i sentrumskjernen.
Kan tåle høyere bygninger i bakkant mot sentrum enn i forkant langs elva. Branntomta langs
Sundgata (gnr 16/bnr 60) er pekt på som en tomt som kan tåle høyere hus.
Utvikle Skjoldnestangen med boliger, men også småbåthavn og havnefasiliteter
Bygge kulturbygg mellom rådhuset og nyveien.
Bygge signalbygg på tomta nærmest rundkjøringa
Gjøre Sundbrua om til ren gang- og sykkelvei.
Lyssette Sundbrua med flomlys.
Bevare den eldste delen av Vilberg skole og skolegården/skøytebanen foran.
Fasadebevaring
Tilbakeføring av fasader
Historisk vandrerute – tilrettelegge turstier
Informasjon/skilting
Skjøtsel av uteområder, vedlikeholdsansvar, rutiner
Fjerne parkeringsplasser, utbygging – tilføre nye kvaliteter

Innspillene blir benyttet som en del av kunnskapsgrunnlaget for NIKUs konklusjoner. De er vesentlige
i forståelse av Sundet, som en del av lokal kunnskap og bevissthet omkring stedskvalitetene som ligger
i tettstedet.

.
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3 Stedsanalyse – Sundet før og nå
3.1 Tid/rom-matrise.
Romlige nivåer i forståelsen av Sundet
Tidsvinduer
Senere tid, etter 1990

Europa / Norge

Romerike / Eidsvoll

Sundet

Grunnlovsjubileum 2014.
Utbygging av ny jernbanelinje,
og ny E6 langs Mjøsa.

Sterk boligvekst i sørbygda.
Nye kjøpesenter bygges f eks
Råholt
1998 Gardermoen flyplass åpnet

Eidsvoll stasjon bygges ut,
pendlerparkering.
Nytt tinghus.
Ny bru over Vorma, veien legges
utenom tettstedet
Rådhuset bygget.
Butikker legges ned

Etterkrigstid 1945 -1990

Byvekst Stor-Oslo.
Videre satsing på kollektivtrafikk

Eidsvoll som
sovekommune/forstad til Oslo?.
Økt boligbygging, leilighetsbygg i
Sundet.

1950-årene: Rutebilstasjonen
«Rubis» utvides på Torget, deler
av Sundtoppen fjernes. Massene
brukes til å fylle igjen Sundevja
og mer areal oppnås for
sentrumsutvikling

1962

1949
Krig 1940-45

2.verdenskrig

Uavhengighet og
grunnlovsjubileum 1905 1914
Brytningstid med unionen
1880 - 1905

Fokus på Eidsvoll som
grunnlovssted

1942 Rutebilstasjonen åpnes
nord for Sundtoppen
1940 Et av bruspennene på brua
over sundet sprengt av norske
motstandsfolk.
1935 Eidsvold Privatbank flytter
fra vestsiden til Sundet
1929 Sundgården Bygnings- og
brannkommune opprettes,
tettsted med 50 hus
1923 Vilberg skole bygges.
Sundbrua brenner, ny bygges
1920 Eidsvold blad flytter sin
virksomhet fra Dal til Sundet
Eidsvoll folkehøgskole etableres
. Blir senere Eidsvoll
landsgymnas.
1901 Tett- («by»-) bebyggelse på
regionkartet
1900 Bøn Paper Mills ltd.
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1881 Første kart med fast bro
over Vorma ved Sundet.
Treforedling på stedet gjør et
sprang med Mago tresliperi

Tidlig unionstid med Sverige
1814 – 1880. Andre
industrialisering: Den
maskinelle industrielle
revolusjon kommer

1880 jernbanen bygges videre
mot Hamar
Industrivekst fra rundt midten
av 1800-tallet, utspring i England
som følge av teknologisk
utvikling og økt fart i
internasjonal sjøtransport

1870-tallet: Industrien øker i
Bønsdalen med treforedling,
utvidelse av Eidsvoll verk, Berger
bruk og smaragdgruvene på
Feiring og Gullverket. Flere
teglverk i drift, som støttet
behovet for bygningsmaterialer
til industrien
1866 frigivelse av landhandelen,
handelen skyter fart i Sundet
1860 Jernbanen overtar (kjøper)
dampskipene Jernbarden og
Dronningen
1858 Vorma demmes opp ved
Sundfossen. Dampskipene kan
nå Sundet og Eidsvoll
jernbanestasjon.

1854 Jernbanen blir anlagt fra
Christiania til Eidsvoll. Betydning
for trelastindustrien. 2 dampskip
i fast trafikk med anløpssted
Minnesund.
1840-tallet stortingsdiskusjoner
om ny by på Østlandet. Sundet
er aktuelt, men nye Hamar blir
grunnlagt 1847
1841 verket overtas av norske
forretningsinteresser
1840 Landets første dampskip i
jern, Jernbarden, sjøsettes på
Mjøsa

Danmark-Norge oppløses.

1841 D/S Jernbarden får
anløpssted ved Sundet.
1837 Eidsvoldsbygningen
overtas av norske
historieinteressenter
1822 Eidsvold verk går konkurs
og overtas i 1823 av britiske
investorer som fokuserer på
trelast
1818 jernverket legges ned fordi
jernet ikke kan utvinnes i
drivverdig grad lenger
Riksforsamling på Eidsvoll.

1837 kurstedet Eidsvold bad
åpnes
1700-tallet: Nåværende
Sundgården oppføres
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Dansketid og enevelde 16601814

Dansketid og reformasjon
1536 – 1660. Første
industrialisering: Uttak av
naturressurser i landet
Middelalder 1000 - 1536.
Landssamling og katolisisme

Ufred i Norden, stor militær
aktivitet.

1680 Sundet merket av som
ferjested på kart

1624 Eidsvold Værk
(jernutvinning) åpnes av kong
Christian IV
Slaget i Vorma sommeren 1227.
Del av ribbungopprører
(borgerkrigsstrid) i tidlig fase
etter landets samling til ett rike
800 – 1300.

Stridsøks datert til 1200-tallet
funnet i 1985 nær nåværende
bru, innenfor avstand mellom
østre brokar og land
(Kulturhistorisk museum).
Sundet; middelaldergård.
Vilberg skilt ut da ferjestedet ble
fast

Ca 1200 det oppføres steinkirke
på Eidsvoll.6

Fergemannen, sundmannen, i
virksomhet.

Eidssivatinget flyttes fra Aker
gård (ved dagens Hamar) til
Eidsvoll. Tingstedet antas å ha
ligget ved Eidsvoll kirkested.
Bosetning i Sundet
Kullforekomst
kokegroper
gravhauger
Sundtoppen, høydedragene og
dalsøkk rundt det som i dag er
Sundet

Jernalder (500 f.Kr – 1050)
Vikingtid (750-1050)
Slutten av siste istid
ca 13 000 år siden

Avsetning av leire under
havoverflaten, ravinelandskapet
dannes

Tidligere istider

Mjøsa formes som fjordsjø

6

Murene i koret og de to tverrskipene i dagens Eidsvoll kirke er fra ca. 1200, mens resten av bygningen er fra 1885. Kirken har vært ødelagt av brann flere ganger, og etter den siste brannen i 1883 ble kirken gjenoppbygd med større endringer. Kjente prester
som har hatt tjeneste i Eidsvoll kirke, er Nicolai Wergeland, som var sogneprest her i 1817, og Eilert Sundt fra 1869 til 1875. I 1814 møttes utsendingene til Grunnlovsforsamlingen i Eidsvoll kirke første påskedag den 10. april 1814, før de startet
hovedforhandlingene om Grunnloven. Kilde: Riksantikvaren, kulturminnesøk.no.
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3.2 Historisk bakgrunn
3.2.1 Landskapet formes.
Mot slutten av siste istid avsettes leire under den marine grense. Gjennom landhevinger ligger
gammel havbunn i dag hundre meter over havoverflaten. Det som i dag er ravinelandskapet på
Romerike, er formet av vann som har gravd seg ned i sedimentære avsetninger. Typisk for landskapet
er at det er småkupert, men fruktbar, god dyrkingsjord. Dagens Eidsvoll sentrum består av flere
høydedrag med ravinedaler ned mellom disse på begge sider av elva Vorma. Rett sør for
kommunesenteret Sundet er en foss i elva, Sundfossen.

Sundet før bebyggelsen. I bakgrunnen Mjøsa. Dagens broer svakt markert. Simulasjon fra Google Earth.

3.2.2 Gammel bosetning. Sentral beliggenhet med lett adkomst fra flere kanter.
Eidsvoll ble tidlig bebygd, noe gårdsnavnene og flere steinalderfunn vitner om. Området rundt
dagens Eidsvoll kirke er et gammelt maktsentrum som lå sentralt til i overgangen mellom sjø- og
landtransport. Vannveien var en viktig ferdselsvei. Navnet Eidsvoll er sammensatt av ordet for stedet
å dra båter over land (eid), og selve landet (voll). Flere veier møttes her og stedet var lett tilgjengelig
fra flere kanter. Vorma og Mjøsa ga tilgang til de nordre delene av innlandsnorge: nordover til Mjøsa
og det indre Østlandet med Toten i vest og Hedmark i øst, Gudbrandsdalen og Østerdalen i nord.
Videre gikk det veier sørover til Viken (Oslo/Oslofjorden), østover til Odal, vestover til Hadeland og
Valdres.
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Den sentrale beliggenheten gjorde at Eidsvoll ble valgt til tingsted. Her ble Eidsivatinget holdt med
representanter for hele Østlandet nord for Viken. Eidsivatinget hadde sete på Tingvoll ved Eidsvoll
kirke i over 600 år. Første gang omtalt på begynnelsen av 1100-tallet7.
Veien fra Holsevja ved Vorma til slettene vest for Eidsvoll kirkested er en gammel hulvei. Dett er
gamle veier som har fått sin forsenkede U-form fra erosjon og lang tids ferdsel. Slike veier var i bruk
over et langt tidsrom, og kan ikke dateres nøyaktig, men noen kan knyttes til gravhauger anlagt i
jernalderen8.
3.2.3 Fergestedet Sundet
Sundet var et viktig sted for transporten i området. Her var elva så smal at man kunne komme over.
Stammen for ordet ‘sund’ er relatert til ordet for å svømme (Neumann 1978). Stedet Sundet er
omtalt i Håkon Håkonssons saga (Bugge 1914) i sammenheng med et slag der ribbungene
(opprørerne) drives tilbake over elven sommeren 1227. Sagafortellingen understøttes av et
arkeologisk funn i elva nær dagens gamle bru ved Sundet. I 1985 ble en stridsøks funnet av en
dykker. Øksa ble datert til 1200-tallet, og er i samlingen til Kulturhistorisk museum, Oslo (Askeladden
2016).
Øysteins jordebok antyder i 1393 at gårdene Tønsaker, Angr og Grue lå oppe på land ovenfor det som
i dag er Sundet (Neumann 1978). Vormas vannstand skal ha vært høyere på denne tiden, opptil 20
meter. Få skriftlige kilder nevner fergevirksomheten i Sundet, men navn og referanser til saker som
omhandlet fergetoll, og fergemannens, sundmannens, rettigheter, finnes fra 1500- og 1600-tallet
(Neumann 1978).

Fergemannen. Fra en innsjø på Østlandet på 1800-tallet. Foto Norsk folkemuseum
7

Eidsivating, det gamle lagting for befolkningen omkring Mjøsa. Tingstedet var fra først av Aker i Vang, men ble
senere flyttet til Eidsvoll. I eldre historisk tid omfattet tinget Hedmark, Hadeland og Romerike; siden kom
Gudbrandsdalen og Østerdalen til. Ifølge Snorre var det Olav den hellige som etablerte Eidsivating, men det fins
ingen kilder som bekrefter dette. Den tidligste sikre informasjon om Eidsivating stammer fra 1116-1117. Ved
gjennomføringen av straffeprosessloven 1887 ble navnet Eidsivating gjenopptatt som betegnelse for et av de
opprinnelige seks lagdømmer, jf. Eidsivating lagmannsrett.
Ordet Eidsivating kommer fra Heiðsævisþing og er trolig oppstått av det opprinnelige navn på Mjøsa, Heið-sær
(Hedsjø), jfr. Heiðmǫrk (Hedmark).
8
Jernalderen: 500 f. Kr – 1000 e. Kr.
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De eldste kartene viser Sundet som fergested og et sted hvor veier samles. På et kart fra 1680 er
kryssing av Vorma ved Sundet tegnet inn. Dette var en tid hvor veibygging fremdeles var i sin
barndom og ferdsel på vannveier stadig hadde stor betydning gjennom båttrafikk sommerstid og
ferdsel på isen vinterstid.

Sundet vist som ferjested i Kart over Smaalenenes Amt med Bahus Len samt Dele af Akershus og Hedemarkens
Amter, 1680. Fra Kartverkets historiske kart

I et militærkart fra 1800, en tid hvor ufred rådde i Norden og militær aktivitet var høy, er områdene
på begge sidene av Vorma vist med et nettverk av veier. Her antydes noen av hovedveifarene som
finnes i dag. Sundgården er tegnet inn. I 1796 fantes allerede to gjestgiverier nær Sundet (Fladby
1952). Noen tettbebyggelse fantes ikke på Sundet, men i Eidsvollområdet var det landhandleri,
skyssvirksomhet og flere håndverkere. Sistnevnte i forbindelse med industrien i området, som
allerede da både besto av verksvirksomheten, teglverksproduksjon og treforedling.
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Wey-Cart over det Eidswoldske lette Infanterie Compagnie District, 1800. Kartverkets historiske kart

Joachim Frichs maleri fra midten av 1800-tallet viser Sundet med Sundgården. Hovedbygningen som
er avbildet skal være oppført på slutten av 1700-tallet (Neumann 1978) og er den eldste bygningen i
Sundet. Foran hovedbygningen ses en mindre bygning. Øvrige uthus som gården trolig har hatt, vises
ikke på bildet. Antakelig var det ikke flere gårder på den smale odden som den gangen var omsluttet
av elva på den ene siden og en evje på den andre. Til høyre i bildet ses jorder antagelig tilhørende
Vilberg/Tønsaker.

Sundet, J. Frich. 1840-45
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Utsnitt fra Rektangelkart Akershus, 1806. Kartverkets historiske kart

På et kart over Akershus fra 1806 er landskapet, veiene og bebyggelsen i Sundet tegnet inn mer
detaljert. Videre er utstrekningen av ulike eiendommer vist. Det kan se ut som avgresninger mellom
Sundgården og Vilberg er vist, men disse skal ha hatt samme matrikkelnummer 16 til 1847, da de ble
delt. Sundgården er sannsynligvis skilt ut fra Vilberg gård (Neumann 1978).
Mye av utviklingen som senere skal få betydning for selve stedet Sundet, skjer andre steder enn
nettopp her. Gruver i Feiring og Mistberget ble drevet inntil 1825. Feiring Jernverk var i drift 1806-19.
Gullforekomster i grunnfjellsområdet i nordøst, Gullverket, ble drevet med flere avbrudd i 1758–
1908. På 1600-tallet får kong Christian IV opprettet et jernverk på østsiden av Vorma. Verket er i drift
fra 1624 og får sin storhetstid gjennom 1700-tallet. Eierskapet skifter eier mellom de viktigeste
industrigründerne i landet på denne tiden, blant annet Anker-familien. Carsten Anker er venn av
tronfølgeren, prins Christian Frederik, og er en av rådgiverne prinsen lytter mest til. Etter Kielfreden
holder prinsen flere møter på Eidsvoll verk. Her besluttes det at Norge skal erklæres uavhengig, og at
det skal innkalles en riksforsamling. Denne blir holdt i Ankers hjem ved Eidsvoll verk der Grunnloven
skrives våren 1814. Utsendingene til riksforsamlingen blir innlosjert på ulike gårder i distriktet.
I 1822/1823 går jernverket konkurs, og driften overtas av britiske interesser som bidrar med viten og
teknologi for å utvikle viktig industri- og transportinfrastruktur. De britiske eierne retter fokuset mot
tømmer og treforedlingsindustri, som mange steder i landet. Dette leder i sin tur av den
britiskfinansierte jernbanelinjen som bygges fra Christiania til Eidsvoll i 1854, som landets første.
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3.2.4 Transportknutepunktet – Sundet vokser fram som handelssted
Fram til Sundfossen blir oppdemt på andre halvdel av 1800-tallet er Sundet et fergested, men har
ellers lite bebyggelse. Med oppdemmingen av Sundfossen, blir Vorma seilbar helt til Sundet for store,
moderne dampskip. Båttrafikken kan komme hit, men ikke lengre. Det bygges pakkhus og Sundet blir
en havneby.
I 1854 bygges landets første jernbane fra Christiania til vestsiden av Vorma ved Sundet. Britiske
industriinteressenter er initiativtagere. I utredningene gjort i forkant, er jernbaneingeniøren Robert
Louis Stephenson blant konsulentene. I 1860 overtar jernbanen driften av dampbåtene, og
stasjonsanlegget utvides til å kunne ta i mot båtene på et bryggeanlegg like utenfor, noe som også er
muliggjort av oppdemmingen av Sundfossen et par år i forveien og dermed økt dybde i Vorma (Ljødal
1972). Før elva ble demmet opp ved Sundfossen, var vannstanden ca. 3 m lavere og elva smalere.
På vestsiden av elva der det gamle maktsenteret ligger og offentlige funksjoner som kirke og
prestegård, lensmannskontor og fogd, senere også post og bank er plassert, er det trangt og bratt. På
østsiden av elva er det derimot relativt flat byggegrunn, og her vokser tettstedet Sundet fram i annen
halvdel av 1800-tallet. Den første permanente bru over elva anlegges i 1858 (vinterbru fra 1785).
Brua er ei trebru med vippeport for båter. Dette fører til at fergemannsvirksomheten opphører.
Industrietableringene, de nye transportmulighetene og utviklingen som følger med dette er
hovedårsak til den store, konsentrerte veksten Sundet opplever. Fra midten av 1860-tallet etableres
det næringsvirksomhet knyttet til handel og service, så som matservering og overnattingstilbud for
reisende. Av matrikkelen kan man se at eiendommene som stykkes ut i Sundet, har ulike funksjoner. I
1896 kjøper Arbeidersamfunnet en eiendom, 1894 misjonsforeningen. Meieri etableres i 1909.
Eidsvold blad etablerer seg i Sundet i 1920, 1925 dukker Eidsvoll samvirkelag opp som eiere av en
tomt, hotellet i 1937. Rutebilstasjonen «Rubis» etableres 1941, i 1944 brannstasjon, Bileiernes
kjøpslag i 1947.

Sundet ca 1920. Kilde: Eidsvoll Ullensaker Blad.
http://eub.no/storyimage/EU/20150626/ARTICLE/150629885/AR/0/AR150629885.jpg&MaxW=666&imageVersion=16by9
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År folketelling
Bygninger
Innbyggere

1845
ukjent
7

1855
ukjent
25

1865
9
82

1875
15
153

Tabellen viser veksten ut i fra folketellingstallene (Meklenborg Salvesen 2016).

Sundet ca 1920. Kilde: Eidsvoll Ullensaker Blad.

Hovedgata i Sundet ca 1920. Kilde: Eidsvoll Ullensaker Blad.
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Utsnitt fra Rektangelmålinger 1881. Kartverkets historiske kart

I 1880 er Hedmarksbanen videre nordover fra Eidsvoll til Hamar ferdig. Sundet blir et viktig
transportknutepunkt. Kartet fra 1881 viser jernbanelinjen og Sundbrua. Landskapsformasjonene med
Sundtoppen og evja inn på østsiden av Sundet er vist. Noe bebyggelse er antydet på Sundet og videre
oppover langs veien til Vilberg, men hovedtyngden av markerte hus finnes på vestsiden av Vorma der
det er kommet mye ny bebyggelse i stasjonsområdet som følge av industri- og jernbaneutviklingen.
Sundet var også et viktig skolesentrum. I 1908 starter Eidsvoll folkehøyskole ved Tønsaker i utkanten
av tettstedet, i et nybygg tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg. Skolen blir et sosialt samlingspunkt og
et viktig kultursentrum, i følge Lokalhistoriewiki. Ved folketellingen i 1910 var det registrert i alt 115
beboere på skolen: bestyrer og bestyrerinne, lærere og lærerinner, tjenestefolk og rundt hundre
elever. Personale tilknyttet skolen bodde trolig også i egne eller leide boliger utenfor selve skolen. I
løpet av de ti åra skolen eksisterte før den ble nedlagt i 1917, hadde den til sammen 1200 elever. I
1922 ble skolen kjøpt tilbake av kommunen og staten fra konsortiet som hadde kjøpt bygningene
fem år tidligere, og Eidsvoll landsgymnas ble startet. I dag holder Eidsvoll videregående skole til i
lokalene.
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Sundet. Oppmåling 1923. Eidsvoll kommune

Kartet fra 1923 viser tett bylignende bebyggelse i Sundet. I 1929 ble Sundgården Bygnings- og
brannkommune opprettet. Dette medførte at daværende generelle bygningslov for bystrøk også
skulle gjelde for Sundet. Sør og øst for tettstedet går elva inn i ei evje, Sundevja.

Utsnitt fra Rektangelkart, 1925 og 1939. Kartverkets historiske kart

På kartene fra 1925 (t.v.) og 1939 (t. h.) er Sundet vist med sammenhengende tettbebyggelse både
nede ved elva og oppover langs veien til Vilberg. Sundtoppen og Sundevja er markert.
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Steins oppmåling, 1949. Utsnitt. På kartet er det inntegnet også senere bygninger, som Panorama-bygget
oppført først på 1960-tallet. Eidsvoll kommune

Det kommunale oppmålingskartet fra 1949 viser landskapsformasjonene angitt med kotehøyder.
Sundtoppen har dobbelt så stor utstrekning som dagens, og Sundevja går helt inn til der hvor
Sundgata krysser Rådhusgata i dag. Stiplede linjer på kartet viser imidlertid at utvikling er på gang: En
utvidelse av rutebilstasjonen er antydet, noe som medførte utjevning av landskapsformen på
baksiden av Sundtoppen, og i sentrum strekker nye parsellavgrensninger seg ut i Sundevja og antyder
en utfylling. Dagens Sundet er i ferd med å formes.

3.2.5 Ny byggegrunn og ny vei.
På 1950-tallet fylles indre del av Sundevja igjen. Dette åpner for ny utbygging. Panorama-bygget med
kino og bibliotek står ferdig i 1961. Utbygging kommer etter hvert på den andre siden av gata.
Rådhuset ble oppført 1992.
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Flyfoto av Sundet etter 1962. Kilde: Store norske
leksikon.
https://media.snl.no/system/images/3080/standa
rd_eidsvoll__e2_80_93_1_1.jpg

Flyfoto av Sundet etter 1992. Kilde: Eidsvoll Ullensaker Blad.
http://eub.no/storyimage/EU/20151129/ARTICLE/151129875/AR/0/
AR-151129875.jpg&MaxW=666&imageVersion=16by9

Nybrua ble åpnet 17.mai 1992 – dette ble en stor veiomlegging for tettstedet, og trafikken skulle
etter dette bli svært redusert gjennom Sundet sentrum. Sundgata som er et gammelt veifar og som
var den viktigste gata – med butikker oppover på begge sider – mister sin betydning.

Sundevja og Borkestampa er fylt igjen. Rådhuset er under oppføring. Ukjent foto fra 1990-tallet
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Veiomlegging og ny bru gjør at Sundet får ny hovedatkomst. Tettstedet vrenges: det som før var bakside og
utkanten av bebyggelsen, blir nå stedets viktigste fasade. Foto. Google Earth.

Vekst og utbygging av flere tettsteder i kommunen gjorde seg etterhvert gjeldende: Råholt og sørlige
deler av bygda blir viktigere som boligområder. Kjøpesenterutbygging oppsto– handelen flyttet ut av
Sundet og tappet det for næringsvirksomhet. Kommunen bygger rådhus – dette styrket antagelig
sentrum.
Sammenligner vi kartene, og særlig de siste, med dagens kart over Sundet, er det lett å se at den
største utviklingen av tettstedet har foregått de siste 150 år. Utviklingen har skutt fart etter
etableringen av endestasjon for landets første jernbanestrekning på midten av 1800-tallet, men
denne må ses i sammenheng med den industrien som allerede var i drift og voksende på begge sider
av Vorma.
Sammenligner vi dagens Sundet med kartet fra 1949, er det tydelig hvordan endringene fra
etterkrigstidens utvikling har gjort seg gjeldene. Evja er fylt igjen, rådhuset er bygget og bykvartalene
har vokst på seg sørover. Terrengmodellen viser dette på en tydeligere måte, se neste kapittel.
Fra å være et fergested i en region med mange kryssende veier, og rikt kultur - og landbrukslandskap,
ble stedet et knutepunkt – for så å miste denne statusen igjen da nye E6 ble bygget lenger vest i
regionen.

3.3 Bebyggelsen
NIKU har laget en modell med utgangspunkt i dagens situasjon og på grunnlag av data i SEFRAKregisteret for å illustrere hva som finnes i Sundet av bebyggelse fra ulike perioder i historien.
Modellen viser dagens terreng, ikke det historiske, og vi har heller ikke rekonstruert bygninger som
er gått tapt. Presentasjonen på de neste sidene viser modellen. Det er satt inn eksempler på
karakteristiske bygninger fra den enkelte periode.
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Dagens bebyggelse

Bebyggelse inntil 1950 som står i dag

Bebyggelse inntil 1900 som står i dag
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Bebyggelse inntil 1850 som står i dag

Bebyggelse inntil 1800 som står i dag
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3.3.1

Bebyggelse oppført fra 1980 til i dag
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3.3.2

Bebyggelse oppført 1950-1980
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3.3.3

Bebyggelse oppført 1900-1950
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3.3.4 Bebyggelse fra 1850-1900
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3.3.5 Bebyggelse fra før 1850

Hovedbygningen på Sundgården er oppført på slutten av 1700-tallet. Den lille bygningen som i dag huser
gullsmedforretningen i Wergelandsgate skal i følge opplysninger i SEFRAK-registeret være oppført mellom
1800 og 1830, trolig som et mindre uthus.
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4 Karakteristiske elementer – Sundets stedsidentitet
4.1 Det historiske landskapet

Sundet mellom 1923 og 1940. Fotografiet viser tydelig hvordan tettstedet ligger på flata ved elva omsluttet av
Sundtoppen i nord og bratte lier i øst. Kilde: Eidsvoll Ullensaker Blad.

http://eub.no/article/20090120/ARTICLE/301209991
Som historikken viser, er landskapsformasjonene og stedets beliggenhet ved elva på oversiden av
Sundfossen avgjørende for at tettstedet Sundet ble anlagt der det ble. Sundtoppen mot nord og
høydedragene som stiger bratt opp øst for sentrum, skaper et landskapsrom som omslutter flata
der tettstedet ligger. De markante høydedragene danner fondvegger og er viktige for opplevelsen
av stedet. Mot nord og sør (utenfor analyseområdet) er tettstedet avgrenset av grønne lier.
Det kuperte ravinelandskapet preger også landskapet øst for selve sentrumskjernen, i form av
ravinedaler som skjærer seg ned i terrenget. Dette er en opplevelseskvalitet og en historisk
dimensjon ved stedet, og bidrar også positivt med tanke på naturvern og artsmangfold. Ravinedalene
bidrar også med hensyn til avrenning. Dette er et vesentlig moment i et klima som blir stadig
varmere, våtere og villere.

Prinsippskisse: høyder, ravinedal. Basert på kart fra 1881.
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4.2 Sundgata

Sundgata fra Sundbrua til Vilberg. Foto fra Google Earth.

Sundgata er et gammelt veifar. Det er inntegnet på kartene vi har funnet helt tilbake til 1600-tallet,
og har trolig gått her i uminnelige tider. Pilegrimsleden. Kartutsnittet nedenfor viser tydelig hvordan
Sundgata snor seg oppover i dalsøkket mellom Sundtoppen og de andre høydedragene før det
kommer opp til Vilberg der det krysser ravinedalen som leder ut i Sundevja.
Veitraseen går omtrent på samme sted den dag i dag. Nedre del fra Sundbrua er omkranset av tett
bybebyggelse. Videre oppover mot Vilberg går veien i et tydelig landskapsrom med grønne skrenter
på begge sider før terrenget igjen flater ut der veien krysser Tynsåkvegen/Prost Krags veg. Langs
veien står også rekker med velvokste trær som markerer veiløpet.
Som hovedvei gjennom Sundet har Sundgata vært et viktig strukturerende element. Handelsvirksomhet og andre sentrale bygninger ble lagt langsetter denne veien. De eksisterende bygningene
langs Sundgata dokumenterer en lang historie, fra Sundgården som skriver seg fra 1700-tallet til ulike
bygninger fra 1800- og 1900-tallet, og til de nyeste tilskuddene fra vårt eget hundreår.

Sundgata og veien videre til Nes er tydelig vist på dette kartet fra 1881.
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4.3 Elva

Tettstedet Sundet ligger ved østbredden av Vorma. Det er småbåthavn utenfor stasjonsområdet på vestsiden,
der også Skibladner legger til. Foto: Siv Leden, NIKU 2016.

Beliggenheten ved elva er direkte årsak til at Sundet vokste fram nettopp her. Som gamle foto og kart
viser, ble den første tettbebyggelsen i Sundet anlagt på en odde som var omkranset av Vorma på den
ene siden og ei evje på den andre. Sundevja gikk i sin tid helt inn til Sundveien. Dette stedet er
fremdeles tinglyst som båtplass9. Her går det en snarvei bratt opp skråningen til boligområdet i Prost
Krags veg. Historisk sett var dette en sti som ledet ned til båtplassen som hørte til Nedre Sundgård.
Sundevja er i årenes løp blitt fylt igjen, og tettstedet har slik fått ny byggegrunn. Den tidligere
Sundevja er likevel stadig et lesbart trekk i Sundet i form av det åpne arealet/parkdraget langs
Rådhusgata. Da Panoramabygget ble reist i 1961-62, eksisterte Sundevja fortsatt, og bygningen ble
derfor plassert i forhold til denne. Retningen til denne lange bygningskroppen er siden fulgt opp ved
utbyggingen av Rådhuset i 1990 og den nye blokka i Rådhusgata for få år siden.
Utsikten mot Vorma er en viktig kvalitet ved tettstedet. De siste årene er det arbeidet med å etablere
en strandpromenade og å styrke kontakten med elva.

9

Kilde: Salvesen, Christine Meklenborg (2016) Sundet. Upublisert skrift
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Kartet fra 1881 viser Vorma og Sundevja før de store utfyllingene i elva.

4.4 Bebyggelsesmønster
Eidsvoll sentrum er i hovedsak bygget ut etter siste halvdel av 1800-tallet og fram til i dag. På
nordsiden av Sundgata, ved foten av Sundtoppen, ligger Sundgården som skal skrive seg fra slutten
av 1700-tallet. Bebyggelsen rundt denne ligger i en organisk struktur som følger terrengfallet. Den
øvrige bebyggelsen i sentrum, er lagt i en rutenettstruktur. Oppover langs Sundgata er bebyggelsen
lagt i forhold til denne. Tilsvarende er bebyggelsen i den delen av stasjonsområdet som inngår i
analyseområdet, ordnet langs jernbanesporet. Boligbebyggelsen som omkranser sentrum, er
frittliggende bygninger plassert i forhold til terrenget og veier i området. Nyere bygningskomplekser
så som forretningsbygg i søndre del av sentrum, industrianlegget til Finsbråten, boliganlegget fra
1996 beliggende på Torget og boligkomplekset i nordenden av Torget fra 2000-tallet har i mindre
grad forholdt seg til naturgitt terreng og tidligere strukturer.

4.5 Bysilhuett

Sundet sett fra stasjonsområdet. Gamle Sundbrua til venstre, den nye brua til høyre. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Med unntak av den nyeste blokka i sentrum, varierer bebyggelsen mellom 1 og 4 etasjer, med en
sterk hovedvekt av 2 og 3 etasjes bygninger. De eldste bygningene har saltak og loftsetasje, eventuelt
med arker. De jevne byggehøydene gir tettstedet en harmonisk bysilhuett.
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Etasjetall (gesimshøyde) i sentrum10.

10

Etasjetallet tar utgangspunkt i etasjetall på høyeste fasade. Merk at enkelte saltaksbygninger i tillegg har
loftsetasje.
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5 Vurdering av delområdene i analyseområdet

Inndelingene i områder er fra ressursgruppens defineringsarbeid. Områdene er lettere justert, for å
dekke mer av de arealene som oppgavebeskrivelsen fastsetter. Lyserøde områder er A-soner, der
større hensyn til eksisterende kvaliteter ved stedet må tas. I B-soner må hensyn også være tilstede,
men er noe lettere. De gule områdene er 0-omreåder der vi anbefaler en utviklingsmessig ro, hvor
kommunen eventuelt bør vurdere formelt vern i samarbeid med antikvariske myndigheter.

A-soner i lyserødt, B-soner i oransje og soner hvor vi anbefaler en begrensning i utvikling i gult. Grense for
framtidig planarbeid i stiplet rødt.
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5.1 Stasjonen
Det er bare en mindre del av stasjonsområdet som inngår i analyseområdet.
Historikk11

På vestsiden av Vorma ligger gården Hol som går tilbake til eldre jernalder. Ved elva nedenfor gården
var det ei bred og dyp evje, Holsevja. «Her sluttet vannveien fra Mjøsa, og her begynte landeveien
sørover til Kristiania», skriver Christine Meklenborg Salvesen i et upublisert skriv om stedsnavn i
Sundet. Hovedveien sørover gikk fra evja opp Eidsvollbakken, forbi Eidsvoll kirke der tingstedet lå.
I Eidsvollbakken ble det etablert gjestgiveri, og på 1790-tallet ble det også opprettet landhandleri.
Gjestgiveriet fikk et oppsving etter at Henrik Wergeland fant en vannkilde like ved og Eidsvoll Bad ble
etablert i 1838.
I 1840 begynte dampskiptrafikken til Eidsvoll, og denne ble stadig viktigere utover 1800-tallet. «Da
jernbanen åpnet i 1854, kunne man reise med tog og båt hele veien fra Kristiania til byene ved
Mjøsa», skriver Salvesen. «Det var imidlertid et problem av elva var grunn, og for å bøte på dette,
bestemte man å bygge en demning ved Sundfossen. Denne sto ferdig på 1850-tallet og sørget for at
den laveste vannstanden i Vorma og Mjøsa ble hevet med 2,3 meter. I 1858 sto det også ferdig sluser
ved Sundfossen, og en kort periode gikk det rutebåt mellom Sundet og Årnes.»
Eidsvoll var endestasjon for jernbanen nord for Kristiania fra 1854 fram til 1880, da Eidsvoll Hamarbanen ble åpnet. Den første stasjonsbygningen var et ekspedisjonshus på dampskipskaien som
senere er revet. I 1858 ble det oppført en ny og staselig stasjonsbygning med restaurant og hotell.

11

Dette avsnittet bygger på et upublisert lokalhistorisk skriv forfattet av Christine Meklenborg Salvesen.
Informasjon om stasjonen er hentet fra Wikipedia.
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Denne brant i 1877. Dagens bygning i mur er fra 1878, med samme grunnflate og lignende utforming
som den forrige.
Fra Holsevja på vestsiden var det ferge over til Sundgården på østsiden av Vorma. I 1785 bygde
sundmannen, eiendomsbesitteren med fergerett, ei vinterbru over elva. Restene av denne kan man i
følge Salvesen fortsatt se nord for dagens bru når det er lite vann i elva.
I 1857 sto den første Sundbrua for helårsbruk ferdig og fergemannstrafikken opphørte. Den første
brua var bygd i tre. Den brant i 1921. Dagens bru med murte brukar og fagverk i stål sto ferdig i 1923.
Dagens situasjon
Togtraséen ble lagt om ved utbyggingen av Gardermobanen i 1998, og ny jernbanestasjon ble åpnet
ca. 200 meter nord for den gamle. Den gamle stasjonen er solgt til privat eier og brukes i dag til
kursvirksomhet og events for næringslivet. I 2004 ble det oppført tinghus for Øvre Romerike tingrett
ved siden av stasjonen. Langs elva er det småbåthavn, og om sommeren går DS Skibladner fra brygga
rett ved stasjonen.

Stasjonsområdet, sett fra den gamle Sundbrua. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Kvaliteter
•

•

Stasjonsområdet har opplevelsesverdi og historiefortellende verdi som viktig trafikknutepunkt og endestasjon for landets første jernbanelinje. Den kulturhistoriske verdien omfatter
hele stasjonsområdet, også utenfor analyseområdet. Stasjonsbygningen er et monumentalt
bygg med en fremtredende plassering. Både denne og pakkhuset nordenfor er regulert til
bevaring etter plan- og bygningsloven.
Tinghuset fra 2004 er et påkostet offentlig bygg med arkitektonisk verdi. Det trekker linjene
tilbake til det gamle tingstedet (Eidsivatinget) som ikke lå langt unna.
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•
•

Den gamle Sundbrua er et karakteristisk element med betydning for stedsidentiteten til
Sundet. Brua er i dag enveiskjørt for biler, og har størst betydning som gang- og sykkelvei.
Beliggenheten ved elva med småbåthavn og anløp av Skibladner er en kvalitet ved området.
Videre er siktlinjene over elva – både fra stasjonsområdet over mot sentrum og motsatt fra
sentrum mot stasjonen – en viktig verdi.

Utviklingsmuligheter (aktivering/hensyn)
Forslag til tiltak som kan aktivere eksisterende kvaliteter:
•
•
•

Fremheve Sundbrua med flomlys 12
Gjøre Sundbrua om til ren gang/sykkelvei13
Historisk turløype og skilting med lokalhistorisk informasjon som løfter fram områdets
historie.

En del av dette området er regulert til bevaring.
Hensyn til kulturhistoriske verdier i buffersoner/utviklingsområder:

Hensyn må tas til det langsgående landskapet; ravinene mot elven, og elvebredden, og til det
historiske jernbane- og bryggemiljøet. I dette området er det imidlertid spesielt viktig å gå inn i en
dypere, lokal analyse for å avdekke sonens tåleevne sett opp mot eventuell ny utvikling.
12
13

Tiltak foreslått av referansegruppe.
Tiltak foreslått av referansegruppe
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5.2 Sentrum
Historikk

Dagens tettsted har utspring i muligheten til å krysse Vorma nettopp her. Sundet var trolig et av de
sundstedene som fikk fast ferjemann da kongen fikk kontroll over småkongedømmene på Østlandet
(11–1200-tallet) 14. Den eldste bygningen i Sundet er hovedbygningen på fergemannsgården,
Sundgården. Denne ble oppført av sundmann Ole Hansen Styren på slutten av 1700-tallet til
erstatning for en eldre bygning15.
Utbyggingen i Sundet skjøt fart etter at dampskiptrafikken var startet opp og jernbanen anlagt til
Eidsvoll i 1854. I 1855 åpnet den første butikken i Sundet og i 1857 kom den første brua over elva16. I
tiårene framover ble det stykket ut og solgt tomter, og en småby vokste fram, slik gamle foto og kart
viser. Sundet var i første rekke et handelssentrum, mens administrative funksjoner som post, bank og
kommunehus lå på østsiden av elva.

14

Kilde: upublisert lokalhistorisk skriv forfattet av Christine Meklenborg Salvesen.
Salvesen.
16
Salvesen
15
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Fra 1950-tallet er det gjort utfyllinger i elva, og tettstedet har vokst ytterligere fram mot vår tid.
I 1992 ble den nye Sundbrua og ny vei utenfor sentrum åpnet.
Dagens situasjon
Veiomleggingen på 1990-tallet har medført at sentrum er «snudd». Den tidligere hovedgata ligger i
nordre del av området, og er blitt bakside, mens det som før var utkanten av sentrum i sør, er blitt
hovedatkomst til byen. Lengst i sør finnes det ubebygde arealer preget av parkering.
De eldste bykvartalene på begge sider av Sundgata framstår i dag som et opplevelsesrikt og variert,
men likevel harmonisk bygningsmiljø med bygninger fra ulike perioder fra 1800-tallet og fram mot
vår tid. Bygningene har ulik materialbruk og stiluttrykk, men er i hovedsak bygget i samme skala både
når det gjelder utstrekning i grunnflate og etasjehøyde.
En utfordring for sentrum i dag er handelslekkasje på grunn av kjøpesenteretablering ellers i
regionen. Butikklokaler står tomme og taper i konkurranse med næringslokaler andre steder.
Kommuneplanen slår fast at Eidsvoll sentrum skal utvikles med boliger og sentrumsfunksjoner i en
kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom funksjoner og kollektivtransport,
samtidig som identitet og miljømessige kvaliteter skal tas vare på og videreutvikles. I planen heter
det videre at tilrettelegging for næringsvirksomhet med grunnlag i reiseliv, kultur- og friluftsmiljø skal
være et viktig satsningsområde.

Sundgata, sentrumsbebyggelsen. Bygningene er av ulik alder, oppført i ulike stiler og med forskjellige
materialer, men fordi alle bygningene er holdt i samme skala, utgjør de likevel en harmonisk helhet. Foto: Siv
Leden, NIKU 2016.

Kvaliteter
• Sundtoppen er en markant landskapsformasjon og et karakteristisk trekk ved Sundet og
bysilhuetten. Den er en del av det eksisterende ravineterrenget i området og et landemerke
som er synlig fra mange steder i Eidsvoll sentrum. Den har også verdi som turmål og
utsiktspunkt.
• Sundets eldste bygning, Sundgården, ligger ved foten av Sundtoppen, ved enden av
Sundbrua, omkranset av bygninger fra 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Husgruppa
utgjør et idyllisk kulturmiljø med høy opplevelsesverdi. Bygningene er regulert til
hensynssone etter plan- og bygningsloven.
• Sundgata 1, den gamle banken, er en murbygning oppført i 1940 i funksjonalistisk stil. Den er
et godt eksemepel på arkitektur fra sin tid og en viktig del av miljøet rundt Sundgata.
Bygningen er regulert til hensynssone.
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•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

Vormavegen 1, Brandtgården, er en trebygning fra ca. 1900 i sveitserstil. Den ligger svært
eksponert ut mot elva, lett synlig fra Sundbrua, og er en viktig identitetsskapende faktor.
Bygningen er regulert til hensynssone.
Mellom Banken og Brandtgården ligger en plass som tidligere ble brukt til hestebinding for
bøndene som kom til Meieriet tvers over gata med melk. Plassen er ofte brukt til ulike
arrangementer så som markeder, bryggedans og julegrantenning. I 2007 ble det bygd en
paviljong ute i elva i tilknytning til plassen.
Vormavegen 4, det gamle meieriet, er en murbygning fra siste halvdel av 1800-tallet og et
viktig kulturhistorisk element i sentrum. Bygningen er regulert til hensynssone.
Kvartalet Sundgata – Vormvegen – Eidsivagata – Wergelandsgate består foruten meieriet av
bygninger som byr på en stor variasjon bygningstyper fra forskjellige tidsepoker fra midten av
1800-tallet og fram mot vår egen tid. Kvartalet har betydelig opplevelsesverdi.
Wergelandsgate 2 er en markant bygning i bybildet. Bygningen er oppført på slutten av 1800tallet og har en lang historie som skysstasjon og forretningsgård. Ved siden av ligger en 1etasjes uthusbygning som i dag er innredet som forretningslokale. Wergelandsgate 2 er
regulert til hensynssone.
Forstøtningsmuren ved foten av Sundtoppen, bygget langs den gamle veitraséen for
Sundgata, er et viktig kulturhistorisk landskapselement. Den er registrert som verneverdig i
kommunens kulturminneplan.
Den grønne skrenten øst for sentrumsbebyggelsen er en del av det historiske
ravinelandskapet. Den danner en fondvegg bak bebyggelsen og er et synlig og karakteristisk
trekk ved Sundet.
Panoramabygget fra 1960-tallet er et godt eksempel på offentlige bygg fra sin tid og et
karakteristisk bygg i bybildet. Det er utpekt som verneverdig i kommunens kulturminneplan.
Det åpne arealet i Rådhusgata, der Rådhuset, Panoramabygget og den nyere boligblokka i
større eller mindre grad følger retningen til evja som en gang lå her, har historisk verdi som
et avtrykk av den tidligere Sundevja.
Elvefronten med promenade, brygger, samt den gamle og den nye Sundbrua, er en attraktiv
del av sentrum og har betydning for stedsidentiteten, både historisk sett og i dag.
Utsikten mot elva og til stasjonsområdet på den andre siden er en kvalitet fra flere steder
både i sentrum og ellers i analyseområdet.

Den nye brua over sundet, oppført 1992.
Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Den gamle Sundbrua, oppført 1923 etter at den forrige
brua brant. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

•
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Sentrum, elvebredden nord for Sundbrua.
Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Nye brygger/strandpromenade i sørenden av
sentrum. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Sentrum sett fra Sundbrua. Åsen som er en del av ravinelandskapet utgjør en fondvegg bak bebyggelsen.
Bolighusene i Prost Krags vei troner i bakgrunnen. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.
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Den gamle forstøtningsmuren ved foten av Sundtoppen markerer den tidligere traseen for Sundgata som har
vært en viktig ferdselsåre i århundrer. I bakgrunnen Wergelandsgate 2, en trebygning fra midten av 1800-tallet,
som er en sentral del av kulturmiljøet i sentrum. Foto: Siv Leden, NIKU 2016.

Utviklingsmuligheter (aktivering/hensyn/handlingsrom)
Sundets viktigste kvaliteter er den historiske bystrukturen, bebyggelsen, det omgivende
landskapsrommet og beliggenheten ved elva. Det å bevare og styrke eksisterende kvaliteter kan
bidra til å gi stedet konkurransefortrinn. Ved å ta vare på og dyrke stedskarakteren, det unike, det
som gjør at dette stedet skiller seg fra andre, kan man gjøre Sundet mer attraktivt og tiltrekke seg
næringsvirksomhet som søker hit nettopp på grunn av disse kvalitetene.
I kommuneplanen heter det at tilrettelegging for næringsvirksomhet med grunnlag i reiseliv, kulturog friluftsmiljø skal være et viktig satsningsområde. Den kulturhistoriske bebyggelsen i sentrum er en
viktig ressurs med tanke på dette.
Private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan søke om tilskudd fra Kulturminnefondet (www.kulturminnefondet.no). Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og
næringsliv for å ta vare på kulturminner; og bidra til bevaring og bruk av kulturminner og
kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
På fondets hjemmesider fremheves det ordningen støtter prosjekter hvor det er samarbeid mellom
offentlige og private aktører. Søknader som støttes av kommunen, vil følgelig kunne bli prioritert for
tildeling.
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Forslag til tiltak for å fremme utviklingen ved å trekke frem eksisterende kvaliteter i form av eldre
bygg, kulturmiljøer og landskapsverdier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skilting, kulturhistorisk tursti, turvei til Sundtoppen – universell utforming, skjøtsel av
Sundtoppen, tilrettelegge utsiktspunktet, opphold
Gi støtte til istandsetting/tilbakeføring av eldre bygg – søke fylkeskommunen/
Kulturminnefondet om støtte.
Skjøtsel av grønne skrenter, noe mer enn ubebygd restareal? Eller la det være naturreservat
/ parkområde
Ivareta siktlinjer mot Sundtoppen og mot toppen i øst
Beholde /tilrettelegge elvepromenade
Det åpne arealet som er et avtrykk av den tidligere Sundevja: utvikle som parkdrag, se kpt.5
Småbåthavn – løfte fram historien om Sundet som fergested og havneby.
Nybygg i sør: Videre utbygging med næringsarealer vil styrke Sundet som handelssted og
komme også den eldre delen av sentrum til gode. Arealkrevende handel (kjedebutikker)
legges til ny del av sentrum.
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Den tidligere Sundevja som gikk inn i den østre og søndre delen av dagens sentrum er fylt igjen, men
det åpne arealet langs Rådhusgata fremstår som et avtrykk i byplanen etter evja. Arealet kan
videreutvikles som parkdrag, og det er nærliggende å tenke seg at man kan innføre vann/vannspeil
som formelement i byrommet.

Wergelandskvartalet
I kvartalet Wergelandsgate – Sundgata – Rådhusgata – Wålergata ligger to 1800-tallsbygninger. For
øvrig består kvartalet av et nyere 3-etasjes forretningsbygg og arealer som i dag er ubebygd og i bruk
som parkeringsplass. Nye bygninger som kompletterer kvartalet, vil kunne bidra til å styrke og
revitaliseres det historiske sentrumet i Sundet. For at nybygg ikke skal bli for dominerende mot den
eldre bygningsmassen, bør etasjehøyden begrenses. Hovedbygning, sidefløy og uthus i
Wergelandsgate 2-4 kan tilbakeføres, og gårdsrommet mellom de eldre bygningene settes i stand
som attraktivt uterom.
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5

?

Meierikvartalet
Kvartalet Sundgata – Vormavegen – Eidsivagate – Wergelandsgate har betydelig opplevelsesverdi
med sitt varierte bygningsmiljø. Gårdsrommet i midten av kvartalet kan tas i bruk og aktiviseres som
uterom eller takoverdekket areal. Kvartalet har høy verdi som del av og meddefinerende for
nordvestre del av sentrum. Nordvestre del av kvartalet har en trebygning som slutter opp om
trehusmiljøet i Sundgata, og ellers en interessant og variert bygningsstruktur som reflekterer et
tverrsnitt av bebyggelse fra Sundet begynte å få bykarakter på midten av 1800- tallet og fram til i
dag. Ved eventuell utvikling av kvartalet, bør en se på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse,
eventuell sammenslåing av bygninger, og hvilke muligheter dette kan gi.
Gullsmedbygget er en pre- 1850-bygning, men omformet gjennom tidene. Det er mulig at rester av
original bygning finnes i kjernen av bygget. Det er transformert til det ugjenkjennelige på utsiden. Det
er vanskelig å avgjøre noe nærmere om bygningen før den er undersøkt innvendig, noe dette
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prosjektet ikke hadde mandat eller ressurser til.

Bakgårdsmiljø mellom Vormavegen 2-4 og Wergelandsvegen 1-3. Arealet
fremstår i dag som rotete og lite attraktivt, men har potensiale for å
åpnes opp og utvikles til gode byrom. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Hensyn til kulturhistoriske verdier i buffersoner/utviklingsområder:
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Sentrum er preget av gamle kvartaler og krever en gjennomtenkt design på eventuell ny bebyggelse.
En kan erstatte enkeltbygninger, men bør beholde skala. Buffersone bør vurderes nærmest verdifulle
objekter.
A –sone 1: Elvebredden kan fortsatt være tilgjengelig for promenade og eventuelle nye bygninger
bør forholde seg til generelle høyder i sentrum av hensyn til omkringliggende bebyggelse, blant
andre både trehusmiljøet rundt Sundgata og rådhuset, og til landskapsformen øst for sentrum.
Trebygninger fra 1800-tallet som markerer hjørner i to av kvartalene er viktige for helheten av den
historiske bebyggelsen i Sundet, bør integreres i eventuell ny utbygging. Denne må tas hensyn til i
designet av eventuell ny bebyggelse i kvartalet.
B-sone 6: Området ligger sør i sentrum, i avstand fra trehusmiljøet i Sundgata, ravinelandskapet og
elvebredden. Området er den delen av Sundet sentrum som ligger nærmest det som er igjen av den
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tidligere lengre sundevja, som strakk seg helt inn mot Sundgata. Nærheten til (det som er igjen av)
Sundevja krever at en eventuell utvikling her må gi spesiell oppmerksomhet til evja. Det er lite
historisk bebyggelse her, men det er en landskapsform her som er definerende for både Sundets
historie (evja) og for det som i dag er den sørøstre avgrensningen av tettbebyggelsen mot elva - selve
elvebredden. Også her bør det eksempelvis være mulighet for å prioritere utviklingen av en
elvepromenade, for å bevare landskapsformene evja og elvebredden.
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5.3 Torget og Marte Marjas veg
Historikk

Sundgata som er et svært gammelt veifar, går gjennom området. Etter at Sundet vokste fram som
tettsted, ble forretningsbygninger lagt langs denne viktige ferdselsåra i forlengelsen av sentrum.
Området ble for øvrig bygget ut med bolighus fra slutten av 1800-tallet og framover.
Vest for Sundgata, på nordsiden av Sundtoppen, ligger Torget som har navn etter handelen som en
gang fant sted her. Plassen kalles også Rubis etter rutebilstasjonen som lå her fra 1942 til 2004.17
Utbyggingen av denne medførte i sin tid at en del av Sundtoppen ble fjernet. Massene ble brukt til
utfylling i Sundevja for å oppnå mer areal for sentrumsutvikling. I 1996 ble det bygget et
leilighetskompleks som har medført ytterligere inngrep i Sundtoppen. I 2009 sto boligkomplekset
Eidsvoll Brygge ferdig nord for Torget, bygget på utfylling og påler ute i elva.
Dagens situasjon

17

Salvesen.
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Området er i transformasjon. Det fylles ut i elva, eldre bebyggelse (herunder bolighus og et pensjonat
fra forrige århundreskifte) rives, og det planlegges nye, store boligkomplekser.
Langs Sundgata ligger forretningsbygg fra 1950 og -70-tallet. Senere års nedgangstider for Sundet har
medført at disse i dag står mer eller mindre tomme. Videre er tidligere bebyggelse i dette området
revet/brent uten at det er erstattet med ny bebyggelse. Ved Torget, vest for Sundgata, ligger en
nedlagt bensinstasjon som i dag huser en restaurant.
Kvaliteter
• Sundgata som går gjennom området er et markant trekk og et veifar med lang historie.
De velvokste trerekkene og de grønne skråningene langs Sundgata, understreker veidraget.
• Sundtoppen og de øvrige skrentene som utgjør rester av ravinelandskapet, er karakteristiske
landskapsformasjoner med betydning for stedsidentiteten. Se forrige delkapittel.
• Bræktrappa er en gammel snarvei mellom sentrum og boligområdet oppe på høyden (prost
Krags veg). Den er dels bratt sti, dels trapp.
• De eldre bygningene langs Sundgata gir tidsdybde til området. Dette er blant annet to
forretningsgårder fra 1950-tallet som er typiske for sin tid.
• Boligområdet Marte Marjas veg består av boliger fra 1940-, 50- og 60-tallet med byggeskikk
fra denne perioden. Mange av husene er godt bevart med originale detaljer og er gode
eksempler på byggeskikk fra denne tiden. Området er markert som verneverdig i
kommunens kulturminneplan.

T.v.: Forretningsgård i Sundgata, sett mot Vilberg. T.h.: Nedre del av Sundgata sett mot Sundtoppen, nordøst
for sentrumskjernen. Bygninger av ulik alder og velvokste trær står langs veien. Foto: Siv Leden, NIKU 2016.

62

NIKU Oppdragsrapport 12/2017

Øvre del av Sundgata i retning øst med bedehuset Sundhøi liggende på høyden ovenfor veien. Mot veien er det
en forstøtningsmur av eldre dato. Langs veien bakenfor Sundhøi ligger bolighus og tidligere næringslokaler.
Foto: Siv Leden, NIKU 2016.
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Marte Marjas vei 5 er et godt eksempel på boligarkitektur fra den første etterkrigstiden. Bygningen har mange
originale bygningsdeler bevart. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Utviklingsmuligheter (aktivering/hensyn)
Forslag til tiltak for å fremme utviklingen ved å trekke frem eksisterende kvaliteter i form av eldre
bygg, kulturmiljøer og landskapsverdier:
Området vil tjene på at en varsom fortetting med nye (forretnings-) lokaler samtidig som
forretningsgårdene fra 1950-tallet beliggende på hver sin side av veien settes i stand og aktiviseres.
Av hensyn til opplevelsen av det historiske veifaret og landskapsrommet bør bebyggelsen ikke bygges
høyere enn i tre etasjer. Snarveien Bræktrappa (stiplet linje på figuren nedenfor) må holdes åpen.
•
•

Sundtoppen: tilrettelegge turvei opp dit – universell utforming. Skjøtsel av området . Skilting.
Sundgata = pilegrimsleden, Rondanestien – trekke fram dette

Hensyn til kulturhistoriske verdier i buffersoner/utviklingsområder:
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Grønne skrenter bør beholdes ubebygd. Det bør minimeres etasjetall på nybygg – Sundtoppen skal
fortsatt fremstå som markant landskapselement, det høyeste punkt. . Også av hensyn til utsikt for
bebyggelse bak
A-sone 2: Hensyn må tas til omkringliggende landskapsformer. Området ligger i kløfta mellom
Sundtoppen i vest og den hevede landskapsformen i øst. Disse er viktig å opprettholde som
karakteristiske landskapsformer i Sundet. Den eventuelle nye bebyggelsen vil også bli en megler
mellom den høyeste bebyggelsen i Sundet sentrum mot sør, og lavere bebyggelse mot nord langs
Sundgata.
A-sone 3: Arealet har fortettingspotensial som sentrumsnært, men bygningstyper som utvikles her
bør forholde seg til den bygningstypologiske og planstrukturelle frittliggende bebyggelsen mot nord.
Området nord for Sundtoppen kalles Torget, og var bussholdeplass siden 2. verdenskrig. Denne er nå
nedlagt og området er bygget ut på 1990- og 2000-tallet med Sundes første sentrumsnære
leilighetskomplekser. Området har ytterligere utbyggingspotensiale, men spesiell oppmerksomhet
må vies den allmenne tilgangen til elvebredden, og til overgangen mot bebyggelsen innenfor, mot
nord og øst.
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5.4 Prost Krags veg
Historikk

Det gamle veifaret Sundgata går i nordenden av området. Langs dette (i nordenden av området) ble
det bygget enkelte næringsbygg, blant annet i Sundgata 25. For øvrig er dette delområdet et
boligområde bygget ut fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.
I området ligger også forsamlingslokalet Sundhøi, bygget i 1901. På hjørnet vis a vis Vilberg skole
ligger en nyere bensinstasjon.
Dagens situasjon
Boligområdet i Prost Krags vei ligger høyt og fritt på en åsrygg. Bebyggelsen er lagt etter terrenget og
ligger på relativt store tomter. Området har et grønt preg. De eldste husene er fra 1800-tallet, og det
er både bolighus og tilhørende uthus. Området viser et stort spenn i alder og stilarter. I området
ligger også to bygninger som er i bruk av foreninger. Dette er bedehuset Sundhøi og lokalene til
Frelsesarmeen. I en del av området er det bygget kommunale boliger. Vis a vis Vilberg skole ligger en
nyere bensinstasjon. Mot øst grenser området til et industriområde.

Kvaliteter
• Boligområdet utgjør et variert, men likevel harmonisk bygningsmiljø som består av
småhusbebyggelse fra 1800-tallet og fram til vår tid. Ulike stilarter er representert i
bygningsmassen, og mange av bygningene er gode eksempler på byggeskikk fra de respektive
periodene. En rekke bygninger er registrert som verneverdige i kommunens

66

NIKU Oppdragsrapport 12/2017

•
•
•

kulturminneplan. NIKU vil i tillegg trekke fram Prost Krags veg 31-35 med uthus, og uthusene
i Prost Krags veg 6-8. Dette er eldre bygninger som gir tidsdybde til området.
Menighetshuset Sundhøi er et landemerke. Langs Sundgata nedenfor bedehuset er en eldre
forstøtningsmur. Denne er et miljøskapende element langs Sundgata.
Fra sørvestre del av området er det utsikt mot sentrum og elva, og motsatt vei er denne
delen av området godt synlig fra sentrum.
Bræktrappa er en gammel snarvei mellom sentrum og boligområdet, jf. forrige kapittel.

En opplevelseskvalitet i området er Prost Kragsvei 31-35. Dette er et kulturmiljø bestående av tre
bolighus fra århundreskiftet 18-/1900 med uthusbygninger. Hovedbygningene i Prost Krags vei 35
(øverst) og 31 (nederst) har godt bevarte verandaer i tidstypisk sveitserstil. Verandaen på nummer 33
har et enklere, klassisistisk uttrykk. Foto: Siv Leden, NIKU 2016.
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Prost Krags vei 31-35 ligger på brinken av en ravinedal. Eldre uthusbygninger ligger på rekke og rad på nedsiden
av bolighusene og er en opplevelseskvalitet. Både landskapet og bebyggelsen har kulturhistorisk verdi. Foto: Siv
Leden, NIKU 2017.

Prost Krags vei 6 og 8. Eldre uthus er en del av opplevelsesverdien ved området. Foto: Siv Leden, NIKU 2016.

68

NIKU Oppdragsrapport 12/2017

Brækvillaen, Prost Krags vei 11 er i kommunens kulturminneplan trukket fram som verneverdig. Villaen er fra
begynnelsen av 1900-tallet, i tidstypisk panelarkitektur. Til venstre stabbur og uthus i samme stil som
hovedhuset. Foto: Siv Leden, NIKU 2016.

Utviklingsmuligheter (aktivering/hensyn)
Forslag til tiltak for å fremme utviklingen ved å trekke frem eksisterende kvaliteter i form av eldre
bygg, kulturmiljøer og landskapsverdier:
•
•
•

•
•

Bevare det grønne preget, fortsatt småhusbebyggelse på romslige tomter
Bevare noen enkeltbygg (fasader)
Flytte bensinstasjon, utvikle denne tomta, fortetting/småhusbebyggelse (2 etasjer) i østre
del. Videreutvikling: bebyggelse kan tilpasses eiernes skiftende ønsker og behov, nennsom
fortetting
Sette i stand bolighus langs Prost Krags veg, gi disse fremtredende plass ved regulering av
boligområde på tidligere industritomt, synlige som landemerke, identitetsskapende element
Bræktrappa – skilting/info
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Utsikt fra Prost Krags vei i retning mot sentrum. Den nye blokka
rager høyt opp og skjermer en del av utsikten. Foto: Siv Leden, NIKU 2016.

Hensyn til kulturhistoriske verdier i buffersoner/utviklingsområder:
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Høybygg i sentrum vil kunne gå på bekostning av utsikten fra de bakenforliggende områdene, så som
boligområdet i Prost Krags veg. Den visuelle kontakten med elva og sentrum er en kvalitet ved dette
området.
A-sone 4: I første strekk av Prost Krags vei, på dennes vestside, ligger et areal til rette for fortetting.
Strukturen i sonen har lav verneverdi, trenger oppgradering og har eiendomsforhold som ligger til
rette for utvikling (offentlig eierskap). Spesiell oppmerksomhet må gis til høyden i en eventuell ny
utbygging, da området er omgitt av historiske bygninger med verneverdi på alle sider. Området ligger
også nært til toppen av den viktige landskapsformen Prost Krags vei ligger på.
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5.5 Vilberg
Med unntak av Gamle Vilberg skole med skolegård samt boligeiendommen vest for skolen, ligger
dette delområdet utenfor analyseområdet, og er derfor ikke nærmere undersøkt i forbindelse med
stedsanalysen.
Historikk

Det gamle veifaret Sundgata snor seg gjennom tettstedet fra Sundbrua og videre mot Nes. Gamle
Vilberg skole ble oppført ved denne veien i 1923. Lengre nord i området Vilberg- Tynsåk (Tønsaker)
og utenfor analyseområdet, var Eidsvold Folkehøiskole (senere Eidsvold Landsgymnas, nå Eidsvoll
videregående skole) etablert i 1908.
Dagens situasjon
Vilberg skole skal nedlegges og ny skole bygges et annet sted i kommunen. Den monumentale
skolebygningen går dermed ut av nåværende bruk. Det planlegges boligbygging i området.
Kvaliteter
• Gamle Vilberg skole, oppført 1923, er et viktig landemerke og et bygg som mange i Eidsvoll
har et forhold til. Skolegården, som er i bruk som skøytebane vinterstid, er omgitt av store,
velvokste trær.
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Gamle Vilberg skole er et monumentalt bygg med betydning som stedsidentitetsskapende element.
Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Utviklingsmuligheter (aktivering/hensyn)
NIKU anbefaler å rive det nyere tilbygget til skolen, tilbakeføre og sette skolebygningen i stand.
Bygningen må aktiviseres til andre formål. Kanskje kan det gjennomføres en idedugnad for å få opp
ulike forslag til framtidig bruk? I følge kommuneplanen er næringsvirksomhet med grunnlag i reiseliv,
kultur- og friluftsmiljø et viktig satsningsområde for Eidsvoll. I så måte burde kunstutdanning/
kulturskole kunne være en mulighet, og videre burde den gamle skolebygningen med rikelig dagslys
gjennom store vindusflater være egnet som atelierer for kunstnere.
Hensyn til kulturhistoriske verdier i buffersoner/utviklingsområder:

Bygningen er en monumentalbygning, det er tett sammenheng mellom skolebygning, skolegård og
fasade mot veien. Det anbefales ikke å bygge foran denne. Utvikling som park kan være en mulighet.
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5.6 Nedre Vilberg veg, Finsbråten industriområde
Historikk

Det gamle veifaret fra Sundet mot Nes (forlengelsen av Sundgata) går gjennom området og skifter
her navn til Nedre Vilberg veg. Langs veien er det bygget eneboliger fra ca. 1950 og fram til i dag, og i
enden av veien et nyere kontorbygg.
I 1964 kjøpte Finsbråten fabrikker areal av Vormvik gård og et industriområde er bygget ut.
Etter veiomleggingen i Sundet i 1992, ble veien som nå heter Nedre Vilberg veg, blindvei, og Kastellvegen ble bygget. I senere tid er det bygget nyere forretningsbygg i nordre del av området. Et av
disse er en om- og tilbygging av en eldre uthusbygning. Det er fylt ut i ravinedalen som utgjør grensa
for analyseområdet mot nord, og eldre bebyggelse som var registrert som verneverdig i kulturminneplanen, er revet.
Dagens situasjon
Området framstår som et lite enhetlig transformasjonsområde, preget av det store industrianlegget
til Finsbråten, nyere veianlegg som dels ligger hevet over terrenget mot vest, en bensinstasjon og
nyere forretningsbygg.
Kvaliteter
• Rester av det historiske landskapet med ravinedaler er bevart. Dette er en
opplevelseskvalitet, og bidrar også positivt med tanke på naturvern, biologisk mangfold og
avrenning.
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Det historiske landskapet med ravinedaler er en opplevelseskvalitet, og bidrar også positivt med tanke på
naturvern, biologisk mangfold og avrenning. Foto: Siv Leden, NIKU 2017.

Utviklingsmuligheter (aktivering/hensyn)
Forslag til tiltak for å fremme utviklingen ved å trekke frem eksisterende kvaliteter i form av eldre
bygg, kulturmiljøer og landskapsverdier:

Kartet fra 1881 viser at bekkedraget som det i dag er rester av i den nordøstre delen av
analyseområdet, tidligere var en ravinedal som munnet ut i Sundevja, ved Borkstampa.
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For å styrke og revitalisere det historiske landskapet, kan denne ravinedalen gjenopprettes som
grøntdrag med åpent bekkeløp. Langs bekken kan det etableres gangvei, legges til rette for
oppholdsplasser/ sittebenker og settes opp skilt som formidler natur- og lokalhistorie.
Grøntdraget/gangveien kan bli en attraktiv ferdselsåre som knytter sammen sørvestre del av
sentrum og elvepromenaden med boligområdene øst for sentrum.
Hensyn til kulturhistoriske verdier i buffersoner/utviklingsområder:
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A-sone 5: Området består av større, frittliggende forretningsbygg og ligger til rette for fortetting.
Spesielt hensyn må tas til ravinelandskapet mot nord og bekkedraget i bunnen av dette.
B-sone 7: Industriområde i transformasjon. Byutvikling her vil måtte ta hensyn til ravinelandskapet
det dels ligger inntil (mot vest), og dels det selv er en del av.
B-sone 8: Eiendom hvor det tidligere lå bygning av historisk interesse, som mange på stedet hadde et
forhold til. Hensyn må tas til den nære frittliggende bygningstypologien og planstrukturen, og
spesielt til gamle Vilberg skole.
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5.7 Vormvik
Historikk

Før utfyllingen i Sundevja, gikk elva inn i det området som i dag er parkeringsplassen øst for
kommunehuset. Området kalles gjerne Borkestampa etter garvevirksomhet som fant sted her.
Øst for evja er det boliger. De eldste er fra 1800-tallet (jf. Sefrak-registeret), de nyeste er boligblokker
som er oppført i løpet av de siste årene. I 1992 ble den nye brua og veien gjennom Borkestampa
åpnet.
Dagens situasjon
Området består av boliger. Øverste del er utbygd med nyere boligblokker, nederst ligger eldre
småhusbebyggelse. Området er avskåret fra sentrum av den nye riksveien.
Kvaliteter
• Den grønne skrenten langs elva og videre oppover langs den nye veitraseen er en rest av det
historiske ravinelandskapet.
• Elvefronten nedenfor boligområdet er naturlig og ikke resultat av senere utfylling. Den har
natur- og miljøverdi.
Utviklingsmuligheter (aktivering/hensyn)
• Løfte fram det gamle bekkedraget, gjenåpne dette. Lage gangvei opp langs dette.
• Gjenopprette gangveier/forbindelse mellom boligområdet og sentrum (under/overgang ny
riksvei)
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Hensyn til kulturhistoriske verdier i buffersoner/utviklingsområder:

Eventuell utvikling (for eksempel fortetting av eksisterende bebyggelsesstruktur) vil måtte ta hensyn
til ravineskråningen mot sentrum. En bør unngå videre utfylling i elva. Disse landskapsformene er
viktige deler av det helhetlige bildet av Sundet.
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6 Oppsummering. Anbefalinger for Sundet
I kommuneplanen for Eidsvoll heter det at Eidsvoll sentrum skal utvikles med boliger og sentrumsfunksjoner i en kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom funksjoner og kollektivtransport, samtidig som identitet og miljømessige kvaliteter tas vare på og videreutvikles. Spørsmålet
er hva dette innebærer. Hva er stedsidentiteten til Sundet? Hvilke miljømessige kvaliteter er i spill, og
hvordan kan det tas hensyn til disse?
Gjennom DIVE-prosessen har NIKU vist hvordan tettstedet Sundet har grodd fram. Tid/rom-matrisen
gir en oversikt over den historiske utviklingen. Det er pekt på elementer ved dagens landskap og
kulturmiljø som kan fortelle om analyseområdets opprinnelse og utvikling, og som har betydning for
tettstedets karakter. Gjennom NIKUs arbeid og møter med ressursgruppen som har omfattende
lokalkunnskap om Sundet, er det definert viktige kulturhistoriske elementer som bidrar til Sundets
stedsidentitet slik det oppleves i dag. Slike elementer er i særlig grad soner der det historiske
landskapet er lesbart, veifaret Sundgata som er en veitrasé med svært lang historie, elementer
knyttet til det gamle fergestedet og det tidligere elveløpet, samt brua og stasjonsområdet som
forteller Sundets lange historie som trafikknutepunkt. Videre er det bystrukturen, særlige
bygningsmiljøer og enkeltbygninger av ulik alder.
I samråd med ressursgruppa ble analyseområdet inndelt i sju delområder. Disse er gjennomgått ett
for ett, og miljømessige kvaliteter er vist. Det er redegjort for muligheter og begrensninger som ligger
i å utvikle de historiske elementene, og det er foreslått ulike tiltak. Det er vist hvilke hensyn som bør
tas ved videre utbygging, og videre er det pekt på hvilket handlingsrom som finnes i området om
man ønsker en utvikling som tar hensyn til stedsidentitet og miljøkvaliteter.

Områder som er gjennomgått:
•
•

Stasjonsområdet
Sentrum / Sundgata
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•
•
•
•
•

Vormvik / Borkestampa / sør for Sentrum
Torget /Marte Marjas veg
Prost Krags veg
Vilberg skole
Nedre Vilberg veg og forretnings- og industriområdene rundt

Oppsummering av handlingsrom:
Kart som viser oppsummering av karakteristiske elementer / miljøer og buffersoner/hensynssoner i
analyseområdet:

Oppsummering av utviklingsmuligheter med utgangspunkt i stedskarakteren og det historiske
stedet
Sundet er et tettsted med en rik og tydelig historie. Den begynner med den århundregamle
fergevirksomheten, og skyter i full blomst med jernbanen som kommer som følge av industrien i
nærregionen. Sentrumsmiljøet rundt Sundgata, i tilknytning til den gamle brua og under Sundtoppen
er kjernen. Videre har stedet mange verdifulle objekter og miljøer spredt ut over areal og tid.
NIKU anbefaler at det utarbeides en mer detaljert kulturminneplan for enten Sundet isolert, eller at
kulturminneplanen rulleres for hele kommunen. Vi mener Sundet har de beste forutsetninger med
en vellykket videreutvikling av stedet hvis de eksisterende stedsverdiene som gjør Sundet til det
spesielle stedet det er, ivaretas.
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Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig
forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og
internasjonale kulturminner.
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