
1

MULIGHETSSTUDIE FOR DEL AV
 SAND SENTRUM



2



3

INNHOLD

FORORD

OMRÅDET

KARTLEGGING og ANALYSER

FØRSTE KONSEPT

BEARBEIDET FORSLAG

5

9

17

25

33



4



5

FORORD



6

BAKGRUNN FOR MULIGHETSSTUDIEN

Nord-Odal kommune er i gang med å utarbeide kommunedelplan 
for Sand Sentrum, planprogrammet ble fastsatt 30.04.15. Kommu-
nen har videre gjennomført et LUK-prosjekt (Lokal samfunnsutvikling 
i kommunene) for Sand sentrum noe som har medført en positiv 
trend for utviklingen i kommunen, spesielt for forretning. Kommunen 
gjennomførte nylig en plan- og designkonkurranse for nytt bibliotek-, 
bank-, og leilighetsbygg. Målsettingen for prosjektet var at dette skulle 
bli et positivt «signalbygg» som kunne bli forbilledlig for ønsket ut-
vikling av Sand som kommunesenter, også hva gjelder miljøambisjon.

Kommunen har et stort behov for leilighetsbygg og for tilrettelag-
te lokaler for næring i sentrum og ønsket å få gjennomført over-
ordnede analyser/mulighetsstudie for del av Sand Sentrum i 
forbindelse med utarbeiding av kommunedelplanen for Sand.

Landbrukseiendommen gnr 35 bnr 5 som eies av Bjarne Sand lig-
ger sentralt både i forhold til tettstedet Sand og i forhold til av-
satt planavgrensning for kommunedelplanen. Grunneier driver med 
landbruk og var opprinnelig ikke så positiv til at deler av hans land-
brukseiendom skulle avsettes til byggeområde i kommunedelplanen. 
Når det imidlertid var den retningen kommunen ønsket å utvide 
byggeområdet på Sand, ville grunneier gjerne bidra til å styre ut-
viklingen i en positiv retning. Grunneier er blitt kontaktet av flere 
interessenter og det ble følgelig ønskelig å se nærmere på mulighe-
ten for sentrumsutvikling med ny dagligvarebutikk på eiendommen.

Analysearbeidet er gjennomført i tett dialog med kom-
munen og grunneier. Potensiale for sentrumsutvidelse og 
- utvikling har vært bærende elementer i mulighetsstudien. 
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Gnr 35 Bnr5
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OMRÅDET
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OMRÅDEAVGRENSNING

Det er området øst for Sentrumsvegen (gnr./bnr: 35/5, 34/316, 34/317-321, 34/349, 
34/350, 34/22) med hovedvekt på landbrukseiendommen (del av 35/5) som er ana-
lysert. 

Nord for området ligger et flerbruksbygg med legesenter og barnehage. Barnehagen 
har behov for å utvide deres uteoppholdsarealer og det ble naturlig å se på mulig 
plassering innenfor 35/5. Mot nordøst ligger et eksisterende boligområde.

Vest i området, mellom Sentrumsvegen og landbrukseiendommen ligger et område 
med forholdsvis lav næringsbebyggelse i «tyroler» stil. I dag inneholder bebyggelsen 
mest service-, kontor- og regnskapsvirksomhet. På sikt kan området tenkes transfor-
mert til en mer moderne sentrumsbebyggelse.

I syd grenser området til en eiendom (gnr 35 bnr 9) «Sagstua» med bevaringsverdig 
bebyggelse, og til Bunesvegen. På andre siden av Bunesvegen ligger Sand kirke som 
også har bevaringshensyn knyttet til seg.

Mot øst ligger grunneiers gårdstun, «Mellom Sand», med flere bevaringsverdige 
bygg. Området ligger for øvrig flott til med utsikt til et vakkert åslandskap og mulig-
het for utsikt til Storsjøen.
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SENTRUMSUTVIDELSE

SENTRUMSUTVIKLING

Vestlig del av analyseområdet innebærer eksisterende bebyggelse, et område som 
anses å kunne videreutvikles og transformeres på sikt. Østlig del av analyseområdet 
er per dags dato landbruksarealer der en mulig sentrumsutvidelse vurderes.
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DAGENS SITUASJON : GNR 35 BNR 5

Sikt mot sør, retning Sand kirke og Storsjøen

Sikt fra ”Mellom Sand” mot vest, barnehagen skimtes til høyre i bildet
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Sikt mot vest/Sentrumsvegen

Sikt fra Bunesvegen mot nord/tunet ”Mellom Sand” ligger til høyre i bildet
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DAGENS SITUASJON: SENTRUM

Kryss Bunesvegen X Sentrumsvegen

Eksisterende næringsbebyggese i Sentrumsvegen, sett fra sør



15

Sentrumsvegen sett fra nord med siktlinje til Sand kirke i enden

Forholdsvis mye parkerings/trafi kkarealer langs Sentrumsvegen
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ANALYSER
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POTENSIELL SENTRUMSUTVIDELSE

EKSISTERENDE FORBINDELSER

Areal: 54 dekar

Bilvei Gangvei
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MULIGE TILTAK VEIER

GRØNN-/BLÅSTRUKTUR OG LANDBRUK

Bilvei Gangvei

Utvidelse av 
eksisterende vei

Miljøgate/
Gågate

STORSJØEN
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IDEELLE SOLFORHOLD

TERRENGFALL GIR GODE UTSIKTSFORHOLD

Ettermiddagsol/
kveldssol

Sol fra sør Morgensol

150

145

155
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EKSISTERENDE OG FRAMTIDIGE FONDMOTIV

KORT VEI TIL OFFENTLIGE FUNKSJONER

Nytt bibliotek

Off entlig funksjon

Barnehage
Legesenter

Rådhus

Vertshus Bibliotek

Skole

Kirke

Sykehjem

Sand kirke

Mellom Sand

Sagstua
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KORT VEI TIL NÆRING OG FORRETNINGER

VELETABLERTE BOLIGOMRÅDER

Off entlig funksjon

Off entlig funksjon

Næringsbygg

Næringsbygg Bolig
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Off entlig funksjon

Off entlig funksjon

Buss Parkering

Næringsbygg

Næringsbygg

Bolig

Bolig

(FOR) MYE PARKERING I SENTRUM?

TYNGDEPUNKTER I SENTRUM

BIBLIOTEK
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FØRSTE KONSEPT
bruk av hele utvidelsesområdet
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BLANDET TYPOLOGI

NØDVENDIGE FORBINDELSER FOR Å BETJENE OMRÅDET 

ENEBOLIGER
KJEDEDE ENEBOLIGER
REKKEHUS

REKKEHUS
KJEDEDE ENEBOLIGER

BOLIGBLOKKER
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MULIG PARKERINGSLØSNING

GRØNNSTRUKTUR LEGGES LANGS FORBINDELSER 
OG SOM ”BUFFER”

Grøntdrag

Parkering under bakken Parkering på mark
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DAGLIGVARE

BARNEHAGE - muligheter for utvidelse

1. Utvidelse av eksisterende    
    uteområder

2. Alternativ ny plassering   
    av barnehage

1

2

Alternative plasseringer for dagligvare som ble testet ut
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

Ny dagligvare

Ny dagligvare

Enebolig

Enebolig

Rekkehus

Grøntdrag

Grøntdrag Blandet næring og bolig

Leilighetsbygg

Leilighetsbygg

Byggetrinn 2

Byggetrinn 2



30

ALTERNATIV 3

Ny dagligvare Enebolig

Rekkehus

Alternativ plassering av barnehage

Grøntdrag Blandet næring og bolig

Leilighetsbygg

Byggetrinn 2

Det første konseptet ble presentert juni 2017 og innebærer en uttesting av bruk av 
hele det potensielle sentrumsutvidelsesområdet.

Alle 3 alternativene viser mulighet for en boligutvikling med forholdsvis høy utnyt-
telse mot sentrum og en gradvis mer oppbrutt og mindre konsentrert bebyggelse 
mot randsonene. De framviste typologiene henvender seg litt forskjellig til sentrum, 
det vil si mer eller mindre åpent og utnytter solforholdene ulikt.

Hva gjelder næring, medfører alternativ 1ingen endring, alternativ 2 legger opp til en 
ny stripe næringsbebyggelse i randsonen mellom sentrum og ny leilighetsbebyggelse 
mens alternativ 3 forutsetter en transformering av eksisterende næringskvartal.

Alternativ 1 og 2 forutsetter at barnehagens uteområder utvides mot sør mens 
alternativ 3 ser på mulighetene for å bygge ny barnehage med en mer skjermet 
plassering.

Det ble testet ulike plasseringer av ny dagligvarebutikk men ble konkludert at plas-
sering i tråd med interessentens ønsker (alternativ 3) var mest hensiktsmessig for å 
sikre en investering.
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INNSPILL TIL OPPRINNELIG KONSEPT

Kommunen ser for seg utbygging av 22-23 nye boenheter per år i Nord-Odal, hvor-
av en andel vil tilkomme Sand. Det er viktig med en høy nok utnyttelse av såpass 
sentrumsnære arealer og det er viktig å ikke «sløse» med dyrket mark når disse 
arealene først avsettes til utbyggingsformål. Hovedønsket er at det legges opp til 
blokkbebyggelse.

(Blå)/grønn faktor bør være et sentralt prinsipp i planleggingen og det er videre vik-
tig at siktlinjer og utsikt ivaretas.

I et langsiktig perspektiv anses ikke eksisterende næringsbygningsmasse øst for Sen-
trumsvegen som egnet til sitt formål. Man kan derfor legge til grunn at området vil 
transformeres på sikt. Mulighet for leiligheter over næring kan vurderes. Hensikts-
messig bredde på næringskvartalet bør vurderes og eksisterende vei i bakkant av
bebyggelsen kan legges lenger øst.

Det er noe høydeforskjell i området og det bør legges til grunn en løsning der sen-
trumsområdene er planfrie. Høydeforskjellen kan forskyves og gjerne brukes aktivt 
som skille mellom næringsbebyggelsen og boligbebyggelsen.

I forbindelse med ny bank- og bibliotekbygg skal det legges opp til et torg i Sen-
trumsvegen etter «shared space» -prinsippet. Det anses å være mulighet for å gjøre 
om deler av gateløpet i Sentrumsvegen til «shared space»/miljøgate eller gågate. I 
så fall er det viktig at trafikk i sør- og nordenden av Sentrumsvegen avvikles tidlig slik 
at gaten kan framstå som tilnærmet bilfri.

Grunneier og kommunen ønsker en mer oppdelt struktur med mindre enheter, til-
svarende punkthus tilpasset en «bygde-sammenheng». Det kan gjerne være mange
enheter men i passende skala for Nord-Odal. Det er videre ønskelig med en større 
buffersone mot grunneiers gård.
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BEARBEIDET FORSLAG
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SITUASJONSSPLAN - BEARBEIDET KONSEPT

Bearbeidet konsept innebærer en mer kompakt utvikling der det utelukkende leg-
ges opp til blokkbebyggelse. Siktlinjer til kirke og landskapsrom er bevart og det er 
tilstrebet trygge forbindelser med korte avstander for myke trafikanter. Barnehagen 
(o_BOP) får utvidet sine uteområder mot sør, dagligvarebutikk (BS4) plasseres sen-
tralt og henvender seg mot Sentrumsvegen.

Boligbebyggelsen (BBB og BS3) er plassert i en vifteform for å utnytte sol- og utsikts-
forholdene maksimalt og henvender seg mer mot sentrum desto lenger sør man 
kommer. Det legges opp til tidlig trafikkavvikling i p-kjeller av nytt boligområde og til 
gode forbindelser for myke trafikanter slik at området kan framstå mest mulig bilfritt. 

I en overgangssone mellom sentrum og ren boligbebyggelse, legges det opp til sen-
trumsformål med mulighet for næring/forretning i underetasje og leiligheter over 
(BS3). Det plasseres videre en sentral lekeplass i denne sonen for å binde sammen 
sentrum og nytt boligkvartal. Det etableres en gang- og siktakse mellom ny bibliotek 
med torg og lekeplass (o_SGT).

I randsonen mot landbruk og verneverdig bebyggelse ”Sagstua” legges det opp til 
grønnstruktur (f_GKG) der det vil være naturlig å anlegge gangforbindelser og se-
kundær tilkomst til boliger (BBB) for utrykningskjøretøy, ved flytting, levering o.l.
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o_BOP

BBB

BS1

f_GKG

BKB

BS3

BS4

o_S1 16.3 daa

3.6 daa

2.4 daa

3.8 daa

14.8 daa

1.7 daa

2.9 daa

o_SGT

2.9 daa

0.5 daa

BS2

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Sand sentrum - SKISSE

Nord-Odal
kommune

N

Tegnforklaring

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

Boligbebyggelse-blokkbebyggelseBBB

SentrumsformålBS

Offentlig eller privat tjenesteytingBOP

Forretning/kontor/tjenesteytingBKB

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

Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur (arealer)S

FortauSF

Gatetun/gågateSGT

Annen veggrunn - tekniske anleggSVT

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur

Kombinerte grønnstrukturformålGKG

Linjesymbol
RpGrense
RpFormålGrense

Punktsymboler
Avkjørsel - både inn og utkjøring
Avkjørsel - kun utkjøring

SKISSE - FRA KONSEPT TIL PLANGREP

Gangforbindelsene bør kobles til Sentrumsvegen/Bunesvegen og videre til Kjærlig-
hetsstien/Storsjøen ved f.eks. å forlenge stien øst for kirka.

Eksisterende næringskvartal (BS1 og BS2) avsettes til sentrumsformål og tenkes 
transformert på sikt. Dagens arealer anses som tilstrekkelige for utvikling av en mer 
urban næringsbebyggelse forutsatt en noe mindre dominerende bakkeparkering. 
For å sikre tilstrekkelig dagslys i eksempelvis kontor- eller tjenestelokaler vil ikke det 
være hensiktsmessig å utvide bredden på kvartalet. En for stor bredde på kvartalet 
vil videre medføre at boligbebyggelsen skyves østover og blir mer adskilt fra sentrum 
samtidig som unødig mye landbruksarealer beslaglegges. Ny næringsbebyggelse bør 
få krav om utadrettede funksjoner mot gateplan/Sentrumsvegen og om «grønne 
tak». For å styrke sentrumsutviklingen foreslås det at bolig og hotell/overnatting ikke 
tillates innenfor disse feltene.

Nytt sentrumsområde BS3 avsettes til sentrumsformål der hotell/overnatting ikke 
tillates. På gateplan tillates kun forretning, tjenesteyting, kontor og bevertning som  
skal henvende seg mot ny gate (o_S1). Boligformål (leilighetsbebyggelse) tillates kun 
fra 2. etasje og oppover. Felt BBB avsettes til rent boligformål med leilighetsbebyg-
gelse. For hele det nye boligområdet (BS3 og BBB) bør det settes krav om «grønne 
tak» og felles renovasjonsløsning med nedgravde avfallsbeholdere.
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Det planlegges etablering av ny dagligvarehandle innenfor felt BS4. Feltet er vist 
avsatt til sentrumsformål men det bør presiseres at tenkt bruk er forretningsformål/
dagligvarehandel. På grunn av begrenset plass/manøvreringsareal foreslås innkjøring 
for varelevering fra Sentrumsvegen og utkjøring fra ny gate. Bebyggelsen bør få krav 
om «grønt tak».

Ny gate øst for Sentrumsvegen (o_S1) gir adkomst for BS3 og BBB samt mulighet 
for varelevering for BS1, BS2 og BS4. Gata tenkes først opparbeidet med ensidig 
fortau langs BS3 men med krav om tosidig fortau når eksisterende næringskvartal 
(BS1 og BS2) transformeres. Langsgående parkering mot felt BS3 og eventuelt mø-
bleringssone kan etableres.

Det nye boligområdet er planlagt med en hovedvei som avvikler trafikk til boligene 
inn i p-kjeller mens en sekundærvei gir tilkomst for utrykningskjøretøy, varelevering, 
m.m. Fra p-kjeller går heis rett opp til inngangsplan.

Illustrert bebyggelse viser 2 «hovedfaser» oppdelt i flere utbyggingstrinn på rundt 20 
boenheter (Fase 1: rent boligformål, Fase 2: kombinert formål mot sentrum og rent 
boligformål i øst). Utbyggingen med fase 1 tenkes startet i nord med byggetrinn som 
skal kunne være uavhengige av hverandre. Utbygging av fase 2 bør planlegges slik at 
p-kjeller kan kobles sammen og med felles innkjøring. 

Illustrert bebyggelse viser potensial for 100-150 boenheter avhengig av leilighets-
størrelse. For å sikre kvalitet i nytt boligområde anbefales at det settes krav om 
oppgangsløsning og om optimalisering av sikt/utsikt- og solforhold.

For å sikre at arealer på bakkenivå (sett fra bolig) blir tilnærmet bilfrie bør det settes 
krav om p-kjeller under bebyggelse. En parkeringsnorm på maks 1.5 p-plass per bo-
enhet, i tillegg til 5% HC-parkering og nødvendig gjesteparkering virker hensiktsmes-
sig for bygningstypologien. For et såpass sentralt område kan 25-35 m2 minsteute-
oppholdsareal være tilstrekkelig forutsatt at det opparbeides nærlekeplass for hvert 
utbyggingstrinn og at det settes krav om opparbeiding av en sentral kvartalslekeplass 
før utbygging av fase 2 (midler bør settes av fra 1. utbyggingstrinn).

Høydeforskjellen i sentrum er brukt aktivt som skille mellom nærings- og boligbe-
byggelsen. Foreslått konsept forutsetter en rasjonell utbygging basert på aksemål 
som går opp med parkeringsplassers bredde i kjelleren. En ”akse” tilsvarer bredden 
på 3 parkeringsplasser.

I overgangssonen (BS3) mellom sentrum og ren boligbebyggelse (BBB) legges det 
opp til mulighet for næring/forretning i underetasje som henvender seg mot ny 
gate. Over underetasje/p-kjeller legges det utelukkende opp til leilighetsbebyggelse. 
Boligbebyggelsen er tenkt oppført i massivtre og har en utforming som i lengde til-
svarer 1, 2 eller 3 akser og som varierer i antall etasjer fra 3 til 5 etasjer over kjeller. 
Mellomrommet mellom bebyggelse i samme rekke tilsvarer en aksebredde.
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Sentrumsvegen 6 m
Veggsone2 m Parkering

min. 2 m
 ferdselsareal

 4,5 m eller mer

2 m Parkering

min. 2 m
 ferdselsareal

 4,5 m eller mer

framtidig næringskvartal
henvender seg mot gaten

Sentral del av Sentrumsvegen

FORSLAG TIL GATEPROFILER

Sentrumsvegen nord
 6 m

min. 2 m
 ferdselsareal

min. 2 m
 ferdselsareal

Parkering ny daglivarebutikkEks. parkering
Coop/Europris Ny butikk

Nordlig del av Sentrumsvegen (nord for BS1)

Parkering i Sentrumsvegen bør begrenses og legges parallelt med veibane ift. trafikksikkerhet 
(unngå rygging i veibane). Det bør videre vurderes tiltak for å redusere gjennomtrafikk i sentrale 
deler av Sentrumvegen, f.eks. shared space eller miljøgate. Ny bebyggelse i BS1 og BS2 bør følge 
en byggelinje som gir jevn avstand mot gata, romslige gangarealer og mulighet til møblering.

Veiprofilen i Sentrumsvegen strammes opp for å gjøre gaten mer attraktiv for myke trafikanter, 
invitere til aktivitet og opphold.
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Ny gate 6 m
2 m Parkering

min. 2 m
 ferdselsareal

min. 2 m
 ferdselsareal

krav om fortau
når næringskvartal transformeres

næringskvartal
(framtidig)

Ny boligbebyggelse
med næring mot gateplan

Ny gate (o_S1) øst for Sentrumsvegen

Ny gate (o_S1) øst for Sentrumsvegen foreslås først opparbeidet med ensidig for-
tau på østsiden, langsgående parkering mot felt BS3 og eventuelt møbleringssone 
for næringen som henvender seg mot gateplan.

Ved transformering av eksisterende næringskvartal (BS1 og BS2) settes krav om 
opparbeiding av fortau innenfor de respektive feltene (vest for o_S1). 

Ved nybygging i sentrum anbefales at det settes krav om felles renovasjonsløsninger 
med nedgravde avfallsbeholdere. Det bør legges opp til et aktivt sambruk av parke-
ring i sentrum og til en begrensning av parkering på mark.
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MODELLBILDER

Oversikt over området sett fra sør

Oversikt over området sett fra nord
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Del av framtidig Sand sentrum sett fra vest

Illustrasjonen viser at ny dagligvarebutikk er etablert, at fase 1 med ren boligbebyg-
gelse er bygget og at fase 2 med bolig og næring i underetasje er påstartet. Sentral 
kvartalslekeplass er opparbeidet.

ILLUSTRASJONER
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Del av framtidig Sand sentrum sett fra øst/”Mellom Sand”

Nytt boligområde med leilighetsbebyggelse oppleves som luftig og grønt grunnet 
tilstrekkelig avstand mellom boligrekkene, variasjon av høyder, oppdeling av byg-
ningsvolumene og hensiktsmessig plassering av uteoppholdsarealer. Siktlinjer og 
solforhold er optimalisert. Tilnærmet bilfrie utearealer
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Del av framtidig Sand sentrum sett fra nord/barnehagen

Illustrasjonen viser del av barnehagens utvidede utearealer i forgrunnen, ny dagligva-
rebutikk mot høyre og del at ny boligbebyggelse (fase 1).
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