
H U R D A L S T U N E N E

P L A N I N I T I A T I V



2

H U R D A L S T U N E N E



Sentrumsplanen for Hurdal legger klare føringer for at 
Hurdal sentrum skal utvikles med tydelig lokal identitet, 
sosio-økologisk bærekraft og urbane kvaliteter.

DARK Arkitekter har på oppdrag fra AEKO gjort en 
konsept/mulighetsstudie for to av utviklingsområdene i 
kommuneplanen, felt B9 og BKB17.  

Feltene B9/BKB17 ligger i umiddelbar nærhet til fremtidig 
sentrumskjerne og vil utgjøre et viktig komponent i visjonen 
for en urban bærekraftig landsby. 

«Urbanitet» er i tillegg til en beskrivelse av nærhet til 
funksjoner og tilbud, en identitet og måte å leve på. Man 
lever tettere på hverandre og de sosiale strukturene får nye 
former og betydning i hverdagen. Formelle og uformelle 
møtepunkter blir til arenaer for samhandling. 

Hurdalstunene er DARK Arkitekter og AEKO sitt forslag 
til, videreutvikling og konkretisering av denne visjonen i 
et fleksibelt og rasjonelt grep tråd med sentrumsplanens 
føringer og intensjoner. 

3

AEKO + DARK

VÅRE VERDIER FOR 
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR

FUNDAMENT FOR 
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR

LUFTKVALITET OG 
STØYFORHOLD

TILGJENGELIGHET KONTAKT, AKTIVITET OG 
OPPLEVELSER

RESSURSBRUK 
OG KLIMAUTSLIPP

ENERGIBRUK

LANG LEVETID

SMART AREALBRUK
m2 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

SIKKERHET

LYSFORHOLD 
OG UTSYN

SIRKULÆR
ØKONOMI

SAMARBEID PÅ 
TVERS I 

GRUPPEN OG 
MED EKSTERNE

SKAPE MØTE PLASSER OG 
MENNESKEVENNLIGE STEDER

GJENSKAPE OG 
BEVARE NATUR

MENNESKERLIVSKVALITET                   LIKEVERD

ØKON
O

M
IM

ILJØ

BÆREKRAFT



f_B5b

o_SGS1

o_ST1

f_GN1

o_GAA1

VNV2 Hurdalselva

f_B12

f_B5a
H370_3

H370_2

f_SKV1 f_S
KV2

f_SKV3

o_SV2Østsidevegen

f_SKV9

o_BAA22

f_
G

N
3

f_B3
f_B2

f_SKV7

f_B6

f_B8

f_B9

f_B10

o_SPA1

o_BKB10

7.2 daa

f_B4

f_G2

o_SGT1

f_
SK

V1
1

7.3 daa

o_BS4

o_ST2

o_SV3

o_BS6

o_BS3

4.6 daa

BKB24

o_BKB16

o_BAA19o_BE1

H370_4

o_BS1

o_BS2

o_BKB11

o_BKB7

f_BKB5

f_GN4

f_GN6

f_SKV8

o_BAA21

f_SKV10

f_SKV9

BIA1

H570_1

f_B11

H550_1

o_BOP1

LJO2

H570_2

BIA2

BC1

f_GN5

o_BKB12

o_BKB13

o_BVA1

o_BKB14

12.1 daa

f_B15

f_B13

f_
SK

V1
4M

jø
ln

er
ve

ge
n

f_G1

LJO3

LJO4

f_SKV17

f_SKV16

o_
SV

5
Br

us
ta

dv
eg

en

f_
SK

V1
2

LJO5

o_BKB15

6.4 daa

2.4 daa

2.9 daa

2.1 daa

5.4 daa

0.9 daa

LL1
5.9 daa

3.6 daa

5.5 daa

o_BS5

o_SV1Glassverkvegen

o_BTK1

4.3 daa

1.2 daa

8.1 daa

2.4 daa

0.4 daa

9.2 daa

4.6 daa

f_B1

1.4 daa

30.4 daa

6.2 daa

4.7 daa

0.4 daa

4.5 daa

6.7 daa

1.6 daa

o_BKB2

o_BKB3

o_BKB8

1.0 daa

2.1 daa

0.9 daa

0.7 daa

3.8 daa

o_BKB9

o_BAA18

o_BAA20
3.4 daa

3.0 daa

0.8 daa

2.6 daa

27.2 daa

1.7 daa

0.7 daa

7.3 daa

1.7 daa

6.1 daa

48.1 daa

8.1 daa

6.8 daa

14.2 daa

14.4 daa

17.4 daa

5.6 daa

2.3 daa

f_BKB4
15.9 daa

8.7 daa

o_BKB6
6.5 daa

2.8 daa

2.9 daa

3.1 daa

2.1 daa

2.2 daa

2.1 daa

10.3 daa

4.9 daa

23.1 daa

o_BKB1

LJO1

f_G
T2

6.0 daa
f_GN2

o_
SV

4
Ve

st
si

de
ve

ge
n

f_GN7

9.7 daa

H370_1

f_B14

H190_1

6.0 daa

o_BOP2

o_
G

T1

o_BKB25

H570_3

H570_7

H570_4

H570_5

H570_6

f_GT2

0.5 daa

f_
G

3

A=26.6daa

#1

#1

LSK1

LSK1

f_SF1

#1

#1 #1

#1

#1

o_BOP3

#1

#1

#1

#1

10.9 daa

f_SKV15
Doktorvegen

f_BAV1

#1

#1

H550_3

H370_1

H560_1

H370_1

12.2 daa

H370_1

f_VNV1

o_BKB17

f_B7
A=11.1daa

H550_2

o_SGS2

o_BAA24
12.6 daa

Hurdalselva

f_SKV13

10.2 daa

#6

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:

Dato for basiskart:

Koordinatsystem:

Høydegrunnlag:

Kartmålestokk:

Ekvidistanse 1 m

1:1500 (ca A0)

NN2000

UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84

22.04.2015

Hurdal kommune

Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse, 1110B1-15

Sentrumsformål, 1130BS1-6
Offentlig eller privat tjenesteyting,
1160BOP1-3

Campingplass, 1173BC1

Idrettsanlegg, 1400BIA1-2

Energianlegg, 1510BE1

Vann- og avløpsanlegg, 1540BVA1

Avløpsanlegg, 1542BAV1

Telekommunikasjonsanlegg, 1570BTK1

Kombinert bebyggelse og
anleggsformål, 1800BKB7-17

Bolig/tjenesteyting, 1803BKB1-6

Forretning/industri, 1802BKB24

Kontor/lager, 1825BKB25

Angitt bebyggelse og anleggsformål
kombinert med andre angitte
hovedformål, 1900

BAA18-23

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Veg, 2010SV1-6

Kjøreveg, 2011SKV7-16

Torg, 2013ST1-2

Gatetun, 2014SGT1

Gang-/sykkelveg, 2015SGS1-2

Annen veggrunn - grøntareal, 2019SVG

Parkering, 2080SPA1

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Grønnstruktur, 3001G1-3

Naturområde - grønnstruktur, 3020GN1-7

Turveg, 3031GT1-2

Angitt grønnstruktur kombinert med
andre angitte hovedformål, 3900GAA

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og
friluftsformål samt reindrift

Landbruksformål, 5110LL1

Jordbruk, 5111LJO1-5

Skogbruk, 5112LSK1

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone

Naturområde i sjø og vassdrag,
6610VNV

§12-6 - Hensynssoner
Andre sikringssoner, H190_1H190

Høyspenningsanlegg (inkl
høyspentkabler), H370_1-4H370

Hensyn landskap, H550_1-3H550

Bevaring naturmiljø, H560_1H560

Bevaring kulturmiljø, H570_1-7H570

Linjesymbol
Formålgrense
Grense for angitt hensynssone
Grense for faresone
Grense for sikringssone
Planens begrensning
Byggegrense
Tunnel

PLANEN ER UTARBEIDET AV: TEGNNR. DATO SIGN.

SAKS-
 NR.

DATO SIGN.
SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato Revisjon

Dato

Arealplan-ID:

Forslagstiller:Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Dato Revisjon
Dato Revisjon

SLJ1225.15a

Områderegulering
Hurdal sentrum

Hurdal kommune

0239_02391401

Hurdal
kommune

25.06.2018

Ny 2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra ...............................til ...........................................
2. gangs behandling
Offentlig ettersyn fra................................til ...........................................
1. gangs behandling
Kunngjøring av oppstart av planarbeid

PlansjefDet bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Kommunestyret sitt vedtak

Oppstartsmøte.............
Øvre Romerike Prosjektering AS

N

Fortau, 12SF1

Bestemmelsesgrense, midlertidig
anlegg- og riggområde#1

KS18/49 13.06.18 SN
22.07.14

KS18/88 24.10.18 SN

28.06.18 14.09.18

Saksnummer i kommunens sak/arkivsystem er 2018/491

Sikre verneverdiger i bygninger,
andre kulturminner og kulturmiljøer#6

4

HENSIKT MED PLANEN
Det skal utvikles et boligprosjekt i tråd med Sentrumsplan 
for Hurdal.

Det er vår ambisjon at prosjektet skal bidra til å
skape et nytt og mangfoldig, bærekraftig nabolag  i Hurdal 
sentrumsområde i tråd med visjoner for sentrumsplanen.

Planavgrensing foreslås satt til avgrensingen for felt
B9+BKB17 i sentrumsplanen.

MEDVIRKNING
Forslagsstiller ønsker aktiv involvering av ulike 
interessegrupper i videre prosess for å sikre forankring 
og kvalitet i prosjektet. Involveringen strekker seg ut 
over minimumskravet til varsling og høring, men er ikke 
konkretisert p.t

KONSEKVENSUTREDNING
Prosjektet innebærer boligutvikling som forholder seg 
til overordnet plan. Det vurderes at planen ikke fører til 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og at den 
således ikke utløser krav om konsekvensutredning.

FORESLÅTT 
PLANAVGRENSNING

Prosess- 
avklaring



Senterposisjon: 283777.56, 6706466.08
Koordinatsystem: EPSG:25833
Utskriftsdato: 24.11.2022
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På vegne av AEKO Eiendomsutvikling AS bestiller vi
oppstartsmøte for detaljregulering av følgende
eiendommer:

B 9

B K B 1 7Gnr/Bnr Felt i 
sentrumsplanen

Formål i 
sentrumsplan

17/82
17/92

B9 Boligbebyggelse

19/103 BKB17 Kombinert 
bebyggelse og 
anlegg

Bestilling av 
oppstartsmøte
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OMRÅDEPLAN  FOR HURDAL SENTRUM (2018)
Hensikten med områdeplanen for Hurdal sentrum er å 
skape en bærekraftig urban landsby som skal danne 
grunnlag for tilflytting og vekst i kommunen. Planen er 
utformet med forankring i kommunestyrets enstemmige 
vedtak den 10.09.2014 ”Bærekrafts satsning i Hurdal” 

Planområdet er regulert til boligbebyggelse (B9) og 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål (B10). 
Maks %BYA for B9 er 40%, med maks etasjehøyde 4.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL (2018)
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
evt. andre

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT
Hurdal sentrum er i regional plan for areal og transport 
gitt status som prioritert tettsted, noe som setter klare 
forutsetninger for planleggingen av bolig.

Sentrumsplanen skal ta det vesentligste av den kommende 
befolkningsveksten i kommunen. 

Overordnede 
føringer
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7



8

Situasjon
1000-meters byen

Hurdalssjøen

Brustadkollen

Bruåskollen

Helsetun

Idrettshall

Rådhus

Kafé/frisør

Skå’årn

Skole/Kultursenter

Butikk

Dalheim
samunnshus

Montér

Landhandel

H
urdalselva

Gårdstun

Butikk

Tomten liggen i bunn av en åsside, godt innefor 
“1000-meters byen” i Hurdal sentrum.  

Tomtas vestre hjørne er bare 100m fra den foreslåtte 
hovedgaten i Områdeplanen for Hurdal Sentrum (2018).

Skole, barnehage og butikk er innenfor gåavstand i tillegg til 
turområder rett i nærheten. 

Nærmeste bussholdeplass er glassverkvegen, ca 250 
meter unna planområdet. Følgende bussruter stopper her:
- 446- Hurdal - Jessheim/ Nannestad
- 445 - Hurdal - Eidsvoll verk

ny tekst evt.

28 min 
med bil til 
Gardermoen

56 min med 
bil til Hamar

35 min med bil 
til Nannestad

1t og 7 min med 
bil til Oslo S

1t  med buss/
tog til Oslo S

1t og 15 
min buss til 
Nannestad

20 min med bil 
til Jessheim

50 min 
med buss til 
Jessheim

59 min med 
bil til Gjøvik

Hurdal skisenter
Hurdal folkehøgskole
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Historisk utvikling
ny tekst evt.
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Bærekraftig, 
Urban Landsby

3 OMRÅDEPLAN FOR HURDAL SENTRUM - 25.05.2018

PLANGREP

• BÆREKRAFTIG - utnytte lokale ressurser 
maksimalt, utvikle kretsløpsteknologi og lokalt 
næringsliv basert på stedlige ressurser; ha en 
tydelig miljøprofil, med samordning av areal 
og transport; lokale fornybare, energikilder; 
biologisk mangfold mm.

• URBAN - fortetting og tydelig identitet som 
et sentrum; blandede funksjoner med bolig, 
næring, kultur og service.

• LANDSBY - bygge et sentrum med 
mennesket i sentrum, som skal skape gode 
sosiale møteplasser og kontaktflater, være 
tilgjengelig for alle (universelt utformet), 
og fremme kontakt mellom beboere og 
næringsdrivende på en positiv måte.

Ny områdeplan for Hurdal sentrum er utarbeidet med følgende overordnede plangrep og -hierarki:
Områdeplanen har som målsetting å etablere Hurdal sentrum som en Bærekraftig Urban Landsby. Planen skal sikre virkemidlene for å få 
gjennomført dette. Planforslaget er et resultat av en prosess preget av medvirkning. Lokal befolkning, grunneiernes behov og interesser, innspill 
fra fagetater, samt medvirkende fag- og ressurspersoner har vært premissgivende. Planen tar dessuten utgangspunkt i Hurdals historiske 
sentrum, med torget, rådhuset og Brustad-tunet. Eksisterende bebyggelse er en viktig ressurs for kulturidentitet, og skal i all hovedsak bevares.

Intensjonen i planen er å fortette Hurdal sentrum slik at stedet får en tydelig identitet som en bærekraftig urban landsby. Dette innebærer 
følgende mål:

Hurdal sentrum skal bli en bærekraftig urban landsby med 
tydelig stedsidentitet. Sentrumsplanen skal være et tydelig 
styringsverktøy for vekst i kommunen.

- En landsby for 4 årstider
- Tett på naturen
- Et godt sted å bo
- Nærhet til arbeidsmarkeder
- ca 1 time med bil/buss fra Oslo Fra  presentasjon for områdepan. Hurdal kommune / Helen & Hard.

ny tekst evt.



barnefamilier

fjernarbeidere

lokale tilflyttere

Unge etablerte flytter ut av byen, og 
søker ny mening i 'den nære staden', 
som gir rotfeste for nye eventyr, 
hobbyer og nettverksbygging.

Enklere hverdag i moderne leilighet 
i Hurdal. Å flytte til ny leilighet gir mer 
fritid og mer frihet. Rom for å møte nye 
mennesker og skape nye relasjoner.

Unge profesjonelle som jobber via 
hjemmekontor og ønsker å oppsøke 
en mer naturnær livsstil  uten høye 
bokostnader.
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Hurdal

Nabolag

Tun

BoligEt nytt nabolag i 
sentrum
Et godt bomiljø kjenetegnes av gradvis overgang mellom 
det helt private og det mest offentlige, fra plangrep og 
plassering av funksjoner til mulige deleløsninger og 
arkitektonisk utforming.

På denne måten skapes rom for planlagte og tilfeldige 
møter, men også muligheten for å trekke seg tilbake og 
være i fred.

Sosial bærekraft er en nøkkelfaktor for gode boligprosjekter 
og Hurdalstunene skal skape de beste mulige rammene for 
et gode nabolag og relasjoner.
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Landskap og 
naturmangfold
Tomten begrenses av vei mot syd og vest, og sikringssone 
(H190_1) ved høyspentledninger mot nordøst.

Terrenget heller mot sydvest og inneholder platåer og 
skråninger som gir en fin variasjon men også legger 
føringer for plassering av bebyggelse. Tomten er ubebygd 
og grenser til boligbebyggelse ved Minneåsvegen og 
barnehage i nordvest,

Tomten er kledd med barskog registrert som høy bonitet 
på nibio med trær som furu, bjørk og grantrær i varierende 
størrelser.

Det går tursti fra Minneåsvegen nord til barnehagen 
gjennom skogen til anleggsveg.

høyspentledning

+196 moh

+209 moh

+208 moh

+207 moh

+203 moh

+201 moh
+197 moh

+199 moh

+199 moh

+204 moh

+202 moh

+203 moh

sikringssone H190_1

eksisterende 
bebyggelse1

barnehage
skog

Minneåsvegen

Øvre
 H

ag
av

eg
en
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Typologi og 
identitet
SMÅBYKARAKTER
Vi har sett på de eldre trehusene og gårdshusene 
spredt omkring rundt sentrum og i det omkringliggende 
kulturlandskapet som de største identitetskaperne i Hurdal.  
Bygningene innehar en  stor variasjon av farger og størrelser. 
Dette, kombinert med deres småbygde karakter gir Hurdal 
særpreg og historisk forankring uttrykt i det bygde miljø. 

HURDALSPALLETTEN
Vi har sett til fargerike bygningsvolumer i  kulturlandskap for 
inspirasjon til en Hurdalspalett med farger og materialer til  
prosjektet. 

Palletten består av hovedsaklig rødt, oransje, gult, hvitt, grønt 
og grått. Innslag av naturpanel fra de aller eldste bygningene 
samt den nye skolen. Innslag av upusset tegl fra rådhuset og 
noen få andre bygninger i Hurdal sentrum. Trekledning med 
stående trepanel; malt eller beiset.



S T E D S A N A L Y S E  G R E P  P R O S J E K T
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01
struktur
Man tar utgangspunkt i bebyggelsen som “lapper”.

Bebyggelsen deles opp i tunklynger som plasseres ut 
på tomta. Hvert tun inneholder en variasjon av boligtyper. 
Tunene relaterer til hverandre på flere måter;  
Ved at tunene overlapper, speiles og roteres ift hverandre 
skapes en variasjon av situasjoner og romlige sekvenser. 

Man fjerner kun de trærne som må fjernes for å etablere 
hvert enkelt tun. Slik holdes byggeplassene små og man 
kan ha trær tett på bygningene.

Noen av tunene kan oppleves som lysninger i skogen, 
mens andre tun i større grad forholder seg til sine nabotun. 
Aktuelle tuntrær utenfor bygningenes fotavtrykk bevares.
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02
grønne 
korridorer
Tunbebyggelsen  legger til rette for at flere grøntdrag kan 
passere gjennom tomta og forsterke nærheten til natur i 
tillegg til å stykke opp bebyggelsen.

Å flette inn eksisterende skog tett på boligene skaper en høy 
grad av trivsel og direkte kontakt til naturen.  Slik legges det 
også til rette for økt biologisk mangfold tett på bebyggelsen.
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03
fellesskap
og tun
Bygningsmassen arrangeres i åpne firkanttun. 
Hovedregelen er at hvert nyetablert tun inneholder både 
rekkehus, leilighetsbygg og lavblokk.

Hvert tun er i utgangspunktet tiltenkt å være et 
selvstendig nabolag, men alle tun relaterer seg også til sin 
nabobebyggelse.  

Gjennom orientering og nærhet oppstår “søstertun” og et 
mer finmasket hierarki i bebyggelsen.   Det oppstår mange 
situasjoner hvor naboer ser og møter hverandre.

Ved å legge til rette for gode relasjoner og et hyggelig 
naboskap oppnås en høy grad av sosial bærekraft og 
trygghet .   Man vil på alle tidspunkt være omgitt av en stor 
variasjon boligtyper og beboere.
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04
logistikk
Tunenes  hovedtransportåre tenkes som en 
lavhastighetsgate som deles av myke og harde trafikanter.

Gaten har i hovedsak to adkokmstpunkter, ved 
Minneåsvegen og Øvre Hagavegen

Gaten slynger seg gjennom bebyggelsen og inneholder 
flere momenter som bidrar til å holde farten nede og 
oppmerksomheten oppe.

Gaten skal oppleves som en del av tunene og bli “deres  
gate” , hvor de myke trafikantene gis presedens. 
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Sentralt på feltet ligger en elbil-hub med en tilhørende 
parkeringsplass. Her finnes ladestasjoner, p-plasser og 
en felles elbil-pool.  Det lavtliggende anlegget er integrert i 
terrenget; største delen av volumet skjules under bakken. 
På taket er det en ballbinge i forlengelse av barnehagen på 
nabotomta.

Hvert tun har egen parkering samlet i felles garasje 
under ett av byggene. Rekkehusene har egne overdekte 
forplasser som kan brukes til parkering etter behov.  Vi 
vurderer redusert p-norm med 0,5 plass per enhet er lavt, 
med tanke på områdets forutsetninger. Vi ser for oss en 
parkeringsdekning på minimum 1 p-plass per boenhet. 
Gjesteparkering sikres med faktor på 0,1 gjesteparkering per 
boenhet i henhold til Hurdal sentrumsplan. 

P-kjeller Sykkelparkering

05
elbil-hub og
parkering

elbil-hub

P

P

P

P

P

P



1
0
0
0

5
0
0
0

7
5
0
0

5
0
0
0

1
0
0
0

32000

BT 1

BT 1

BT 2

21 stk biloppstillingsplasser

(med plass til lader foran)

terreng

sykkelparkering 

(under tak)

20

bil-huben befinner seg øst for tunene nærmest sentrum. 
og har plass til ca 21 stk biloppstillingsplasser slik den er 
illustrert nå.

Foran huben er det en overdekket sykkelparkering slik at 
beboere på en effektiv måte kan benytte seg av 
leiebil/p-hus.

elbil-hub 
skisse
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I tillegg til gater og tun ønskes det å etablere et stort nettverk 
av stier som går på tvers av tun og kobler beboerne på den  
omkringliggende skogen.

Sittebenker og tufteparker  kan legges langs stiene.

06
stier og 
lekeplasser     
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07
situasjonsplan
Hvert tun har et generøst fellesområde i midten som  kan 
brukes til grønnsakshage, lekeplass og rekreasjon.  Det er 
skissert et felleshus midt på hvert tun som er stort nok til 
å kunne brukes som forsamlingslokale, felles verksted og/
eller drivhus. 

Boligenes innganger vender inn mot tun. Det er kjørbar 
adkomst til boligene, ellers tenkes tunene å ha så lite 
biltrafikk som mulig.

Bebyggelsen har en menneskelig skala og kvaliteter som 
legger til rette for variasjon, sterk stedsfølelse og tilhørlighet.
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08
sol/skygge

Sol og skyggeforhold ved Vårjevndøgn, 15. mars kl 1500.



24

08
trinnvis 
utvikling 1

2

3

Vi ser for oss en trinnvis utvikling hvor første byggetrinn er i 
vest nærmest sentrum. Deretter videre østover. 



TUN B skisse REKKEHUS (del av tun B)

MINNEÅSVEIEN

senterlinje vei (fra digitalt 
kartunderlag)

fortau
2000

250

veiutvidelse
3250

veiutvidelse
3250

250
fortau
2000

Nåværende veibane
5000

Nåværende kjørebanekant
4100

6181

11681

11000

11000

eiendomsgrense (fra digitalt 
kartunderlag)

2000

250

3250 3250

250

2000

planlagt veiutvidelse sentrumsplan

skisse veiutvidelse 

2000
250

3250
3250

250

2000

forslag fortau

forslag veibane

senterlinje vei

TUN B

EIENDOMSGRENSE EIENDOMSGRENSE

EIENDOMSGRENSE

EIENDOMSGRENSE
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09
Minneåsvegen og vegsnitt

Minneåsvegen har i dag en bredde på ca 5 meter langs 
planområdet. Ihht  områdeplanen skal veien ha toveis 
kjørefelt med kantstein og fortau. Dette tilsvarer en bredde 
på hhv 3,25 + 0,25 + 2 meter fra senterlinje veg i henhold til 
vegnormalen. 

Snittet til høyre illustrerer planlagt utvidelse av 
Minneåsvegen med toveis kjørefelt, fortau og kantstein. 
I plankart for områdeplanen, er det regulert en utvidelse 
nordover, og ikke i begge retninger fra dagens senterlinje.

Planområdets utforming gir allerede i dag utfordringer mtp 
flere fysiske begrensninger som gir føringer for plassering 
av bebyggelse, slik som høyspent, varierende bratt terreng 

og eksisterende eiendom (B10) som snevrer inn 
området i en C-form. 

En utvidelse av Minneåsvegen nordover og 
påfølgende byggegrense gir utfordringer med tanke 
på utfroming av ønsket tun-konsept og bebyggelse 
innenfor et allerede smalt felt. 

I planarbeidet blir det viktig å finne en god løsning 
for vegsnitt i lys av utvikling av planområdet, i dialog 
med kommunen og fylkeskommunen, som også er 
gjennomførbar innen rimelig tidsperspektiv. 



A N A L Y S E  G R E P  P R O S J E K T

26



27

Oversikt av foreslått bebyggelse sett fra vest.

Bebyggelsen leses som en sekvens av varierte, solrike 
uterom som perler på en snor. 
I tillegg er boenhetene i seg selv attraktive når det 
gjelder utsikt, orientering og tilstøtende uterom.
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Hurdal

Nabolag

Tun

Bolighierarkier 
og struktur
Et godt bomiljø gir gradvis overgang mellom det helt 
private og det mest offentlige, fra plangrep og plassering 
av funksjoner til mulige deleløsninger og arkitektonisk 
utforming.

På denne måten skapes rom for planlagte og tilfeldige 
møter, men også muligheten for å trekke seg tilbake og 
være i fred.

Sosial bærekraft er en nøkkelfaktor for gode boligprosjekter 
og Hurdal Økolandsby skal skape de beste mulige 
rammene for et gode nabolag og relasjoner.
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bokvalitet
Et typisk tun med alle tre boligtypologier inkludert. Åpne 
firkanttun som ligger i en sekvens langs gaten. 

Bygningene plasseres i forhold til sola; med så mange 
sydvestvendte stuer og terasser som mulig. 

Tunene er mellom 560-980 kvm; store nok til å romme en 
mengde fellesfunksjoner og utendørsaktiviteter. 

Gjesteparkeringene ligger i direkte relasjon til gaten 
sammen med renovasjon.
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    Antall enheter  BYA per ehet  BYA totalt   Etasjer   boliger per enhet  boliger totalt

Rekkehus   7 rekker   98 kvm (gjennomsnitt) 4116  kvm   2    4-6 boliger per rekke 37

Lavblokk   6 stk    527-625 kvm  2733 kvm   3-4    20-24 boliger  123

Leilighetsbygg  6 stk    336 kvm   2016 kvm   2    12 boliger   72

TOTALT           9500 kvm           232 stk boliger totalt

Boenheter per tun:

Tun A     39
Tun B     38
Tun C     38
Tun D     37
Tun E    40
Tun F    41
TOTALT   232 stk boliger

6+12+21= 39

6+12+20= 38

6+12+20= 38

5+12+20= 37

4+12+4+20= 40

6+12+22=  41

arealer
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B1-1

B1-2

Eiendom (fra digitalt kartunderlag)

BYA (skisse)

BT1-1:
2.218 kvm BYA / 5672 kvm = 39%  utnyttelse

BT1-2:
1.626 kvm BYA / 4535 kvm = 36%  utnyttelse

Felleshus og parkeringshub er foreløpig tatt med i 
BYA-beregningen.

Rekkehus har biloppstillingsplass foran som teller med i 
BYA.  Dette bør muligens heller bli en carport/garasje.

beregning av
BYA



LEILIGHETSBYGG

BIL-HUB/
BALLBINGE

REKKEHUS

LEILIGHETSBYGG

LAVBLOKK

PARK MED 
FORDRØYNINGSDAM

LAVBLOKK

REKKEHUS

TUN A

TUN B

MINNEÅSVEGEN

ØVRE HAGAVEGEN

NY VEI

N
Y 
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I

NY VEI

NY VEI

BARNEHAGE
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Syd/vestvendte terasser

2. etg med soverom

1. etg med kjøkken + stue inntrukket inngangsparti/
verksted/lagring/
ladestasjon

mulighet for solcellepanel på taket

2 og 2 hus sammen
settes sammen i rekker på 
4-6 enheter

Forhager

mulighet for å kjøre til 
døren

familier med egen elbil

typologi: rekkehus
med 4-7 boliger per rekke

Rekkehusstørrelser
9 rekker totalt

ekstra underetasje
(dersom i skrått terreng)

S=75-80 kvm

M=95-100 kvm

2 soverom+Bad

1.etg 2.etg

L=110-120 kvm

Kjøkken/
Stue

Kjøkken/
Stue/WC 3 soverom+Bad

Kjøkken/
Stue/Bad

3 soverom+Bad

S~75-80 kvm

M~95-100 kvm

L~110-120 kvm

1.etg. 2.etg.

2 Sov

3 Sov

3 Sov
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typologi: lavblokk
med 20-25 boliger per bygning

4. etasjer

inntrukket felles inngang

2 stk trapp/heis+kjerner

5 lavblokker totalt

Etasjeplanskisse:

attraktive 
hjørnesituasjoner

de største leilighetene er 
vestvendt

varierte  leilighetsstørrelser

nedkjøring til felles 
parkering

mulighet for solcellepanel på saltak

oppbrutt bygningsform

overdekket 
sykkelparkering

3R

2R

2R

2R

2R

3R

4R
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5000 6900 5000

nedkjøringsrampe

14 P-plasser

trapp/heis-
kjerne over

boder

trapp/heis-
kjerne

5000 6500 5000

1
:8

Boder

nedkjøringsrampe

12 P-plasser

trapp/heis-
kjerne over

trapp/heis-
kjerne

typologi: lavblokk
P-kjeller skisser for lavblokk tun A og B

A: B:

A

B

Etasjeplanskisse:

3R

2R

2R

2R

2R

3R

4R
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typologi: leilighetsbygg
med 10 boliger per bygning

 terasser/balkonger 
mot tun

saltak med 
solcellepaneler/sedum

stuer vender mot sydvest 
og/eller inn mot tun

egne innganger fra 
utsiden

2 etasjer, ingen heis

gjennomlyste leiligheter

unge/enslige som 
benytter bildeling

alle leiligheter får lys fra to 
sider

UP

3R 2R

2R 3R

Etasjeplanskisse:

6 leilighetsbygg totalt

(2R)
(2R)
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TUN B REKKEHUS
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situasjonssnitt 1
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LAVBLOKK

TUN B REKKEHUS

Leilighetsbygg
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situasjonssnitt 2
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innkjøring til området på tomtens sydvestlige hjørne. 
Fordrøyningsbasseng med omkringliggende park møter 
Hurdals sentrumsbebyggelse. Vestvendt leilighetsbygg i 
bakkant. 
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Innsiden av et typisk tun med lekeplass og felleshus.  
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Elbil-hub sømløst integrert i terrenget. Ballbingen på taket 
ligger i forlengelse av barnehagen like ved.

barnehage
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Eksisterende eneboliger rammes inn av ny bebyggelse.  
Eneboligene tas med i tunsekvensen og fellesskapet .   

barnehage
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Grønne korridorer i bebyggelsen; mellom tunene 
er det plass til at skogen kan komme forbi og berike 
uteområdene.
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Tunenes utforming kombinert med variert fargebruk 
legger til rette for ulike plasser og situasjoner slik at 
stedsfølelsen forsterkes og man unngår gjentagelse. 
Det tas utgangspunkt i  husfarge-palletten som allerede 
finnes i Hurdal.
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H U R D A L S T U N E N E

48


