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SJØHOLT INNLEDNING

Innledning
I forbindelse med oppstart av arbeidet med 
ny reguleringsplan for Sjøholt sentrum er 
det utarbeidet en fysisk stedsanalyse i løpet 
av våren 2018. 
 
Behov for stedsanalyse
Ørskog kommune vil etter kommunesam-
menslåing bli en del av Ålesund. Samtidig 
har de tidligere byggerestriksjonene i i sen-
trum i forbindelse med flodbølgeoppskyl-
ling frå Åkneset, i stor grad blitt opphevet. 
Disse endringene gir muligheter for ut-
vikling av Sjøholt sentrum innenfor nye 
rammer. Ørskog kommune har der-
for startet et tettstedsutviklingsprosjekt 
og utarbeiding av ny reguleringsplan.  
 
Stedsanalysen registrerer, beskriver og gjør 
vurderinger av fysiske sammenhenger, kon-
flikter og kvaliteter som vil være relevant i 
forbindelse med planlegging og utvikling av 

sentrumsområdet. 

Det er paradoksalt at mange av analysene 
BBW utførte i sin stedsanalyse i 1998 frem-
deles gjelder. Prioriteringene er fremdeles 
tverrforbindelser, økt historisk forankring 
og identitet, samling av sentrum og samling 
av parkeringsareal for å nevne noe. 

Metode
Vi har brukt elementer fra veileder T-986 
kombinert med metoder fra stedsanalyse til 
planprogram brukt av Plan- og bygningse-
taten i Oslo Kommune. I tillegg har vi ut-
arbeidet kart spesifikt for utfordringer Sjø-
holt har, som manglende tilgjengelighet i 
sentrum. 

Fokus
Stedsanalysen vi har gjennomført bærer 
mer preg av kartillustrasjoner og bilder 
enn tekst. Den illustrerer viktige pro-

blemstillinger som det skal arbeides med 
i reguleringsarbeidet og i andre utred-
ningsarbeider i forbindelse med dette. Vi 
har valgt å vektlegge mulig styrking av 
det gamle sentrum, analyse av manglen-
de sammenhenger, bebyggelsesstruktur og 
historiske identitetsskapende elementer. 

Stedsanalysen er oppbygd på følgende måte:

1. Det kompakte levende sentrum
2. Natur og topografi
3. Veier, parkering og tilgjengelighet i sen-
trum

Sosiokulturell analyse
Denne analysen suppleres med den for-
enklete sosiokulturell analysen vi har kalt 
Stedsbilder.  Der har vi intervjuet en rekke 
innbyggere i Sjøholt for å ta rede på hvor-
dan de ser sitt steds styrker, svakheter, mu-
ligheter og utfordringer. 

Hvordan folk som bor på Sjøholt ser for seg 
en videreutvikling av sentrum er et viktig 
tema som kommer igjen i en rekke inter-
vjuer. Bakgrunnsmaterialet fra disse inter-
vjuene er også tilgjengelig og vil gi et svært 
utfyllende bilde. 

Oslo, 06 juli 2018
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SJØHOLT OMRÅDEAVGRENSNING

1. Matbutikk (COOP) og post 2. Frivillighetssentral 3. Matbutikk, Stolt Mat 4. Kulturhuset 
5. Banken 6. Småbåthavna 7. Bensinstasjon (Stopp 69) 8. Motell, lokalavis og musikkbu-
tikk 9. Systra, kafé 10. Matbutikk, COOP 11. Bussholdeplass 12. Rådhus, bibliotek og 
NAV 13. Barnehage 14. Fysiotrimmen 15. Nordvestnett 16. Kyrkjetorget kafé og bruktbu-
tikk 17. TK mek 18. Ørskog kirke 19. Brannstasjonen 20. Gamle banken utleielokaler 21. 
Nevotex 22. Lærmakerne 23. Braute Malerforretning 24. Sjøholt Last og buss 25. Sjøholt 
maskin 26. Sjøholt catering 27. XXL Bygg 28. Aldershjem og omsorgsboliger
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FYSISK STEDSANALYSE SJØHOLT OMRÅDEAVGRENSNING OG TJENESTETILBUD

Områdeavgrensning 
Områdeavgrensningen satt for 
analysearbeidet er basert på tomtegrenser 
og innlemmer Sjøholt sentrum samt 
noen grøntområder av ulik karaktér i nær 
tilknytning til sentrumsområdet. Områder 
utenfor analyseområdet vil likevel omtales.
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SJØHOLT AVSTANDER

15)

5 min

2 min

7 min

500m

Aksjonsradius og størrelser 
Kartet viser avstander i Sjøholt for gående 
og illustrerer potensialet for et kompakt og 
gåbasert sentrum med parkering i rand-
sonene. 
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SJØHOLT STEDER

1. Bibliotek 2. Barnehage 3. Kulturhuset 4. Sjøholt hotell 5. Ørskog kirke 6. Småbåthavna 
7. Torg foran kulturhus og julegrana 8. Gamle Sjøholt sentrum med Tomrenrekka og por-
talen 9. Hansenbygget 10. Systra Kafé 11. Prestefjøra 12. Prestegården 13. Kyrkjetorget 
14. Gamlebanken 15. Kraftstasjonen og Steinholtbrua 

Utsikt
Strandsone
Strandspromenade
Elvestien med kunst
Aktivitetsparken Måsøyra
Amtskulevegen og Sjøholtvegen
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Steder 
Kartet viser steder innbyggerne i Sjøholt 
liker å oppholde seg, eller på annen måte 
verdsetter. Dette kan være naturområder, 
arkitektur, eller ulike tilbud. Innholdet 
er hentet fra den sosiokulturelle delen av 
anslysen.  
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SJØHOLT STEDER

Portalen til Tomrenrekka og Sjøholtvegen (øverst) 
Prestefjøra og Ørskog kirke (lengst til høyre), 
Kraftstasjonen (høyre) og Sjøholt hotell (over)
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SJØHOLT FUNKSJONSFORDELING

Rekkehus/hus

Næring

Industri

Næring
Næring og bolig
Offentlig/tjenesteyting

Offentlig og boliger

Bolig og naust

Funksjonsfordeling
Industri, næring og tjenesteyting ligger i 
den flate brede dalbunnen, og utfyllingen 
kalt Vollen, og danner Sjøholt sentrum. 

Boligbebyggelsen i Sjøholt er i hovedsak 
konsentrert i åssiden nord for sentrum. 
Men det er også mange boliger sør for 

Ørskogelva ved skoleog idrettsplass, samt i 
Landedalen 

Endel av funksjonene i sentrum er knyttet 
til E39 som føres gjennom tettstedet. Her 
finnes det blant annet motell, trailervask, 
bensinstasjon og trailerparkering. 
Det er imidlertid funksjoner som 

lokalbefolkningen i liten grad benytter. 

Rådhuset, NAV og biblioteket leier arealer 
i næringsbygget på Vollen som er merket 
gult.
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SJØHOLT BEBYGGELSESSTRUKTUR

E39
Bebyggelse vendt mot vei 
Bebyggelse opprinnelig vendt mot 
Amtskulevegen og Sjøholtvegen
Fragmentert kvartalstruktur
Viktige bygninger angir siktlinjer 
Siktlinjer

Klynge-struktur
Lineær bebyggelse

Bebyggelsesstruktur 
Sjøholt sentrum er todelt både visuelt og 
funksjonelt. 
Den historiske delen av Sjøholt ligger 
nord for E39 og karakteriseres av småskala 
bebyggelse lineært orientert mot veien. 
Den nye delen av sentrum med rådhus, 
bibliotek, busstasjon etc. er preget av store 

frittstående bygninger organisert i en svært 
løs kvartalstruktur på store asfalterte flater.  
 
Hotellet og kirken opptrer som 
fondbygninger i enden av veiene Sjøkanten 
Kyrkjevegen, og er således svært viktige for 
den overordnede strukturen. 
 

Boligområdene er i hovedsak organisert 
som lineær bebyggelse som en følge 
av terrenget, mens i flatere partier 
ser vi innslag av boliger organisert i 
klyngestruktur. 

Bebyggelsen langs sjøen skaper 
karakteristiske gløtt mot fjorden. 
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SJØHOLT EIENDOMSFORHOLD

Offentlig eie 
Privat eie

Privat eie med kommunen 
som medeier

Offentlig eie Eiendomsforhold 
Gamleveien og Vollen er preget av eien-
dommer som er i privat eie, mens de offen-
tlig eide tomtene i hovedsak er friområder. 
Dette gir kommunen lite spillerom, og en 
god dialog med de private tomteeierne 
er viktig for å få til en god utvikling av 
sentrum. 

Private tomteiere blir dermed nøkkelp-
ersoner når Sjøholt sentrum skal utvikles 
videre. 
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SJØHOLT BYGNINGSHØYDER

2 etasjer med flatt tak

4 etasjer med flatt tak

1 etasje med flatt tak

2 etasjer + saltak

1 etasje + saltak

3 etasjer + saltak
4 etasjer + saltak

Kirke med tårn

Hus og naust 1-2 etasjer + saltak og 
kjeller

Bygningshøyder
Sentrum av Sjøholt er preget av lave bygg, 
med bygningshøyder fra 4 til 11 m.

Vi har her medtatt hovedsakelig bygg med 
sentrumsfunksjoner. mens bolighus mark-
ert grått er ikke detaljert beskrevet. 
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SJØHOLT BELYSNING

Belysning 
Belysningen i Sjøholt er en kombinasjon 
av gatebelysning og noe belysning på 
fasader på næringsbygg. Ut ifra kartet som 
viser belysningspunkter ser vi mangel på 
gatebelysning i blant annet nordre del av 
Kyrkjevegen, Måsøyra og  Årøyvegen. 
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SJØHOLT LUKKEDE OG ÅPNE FASADER

vinduer <700 mm over bakkeplan  

lukkede 
åbne - glas helt ned 

Lukkede eller blendete fasader
Åpne fasader - glass helt ned
Vinduer 700 mm over bakkeplan

Lukkede og åpne fasader
Mange av bygningene i sentrum henvender 
seg i liten grad til gaterommene utenfor, 
og langs havnepromenaden er det ingen av 
bygningene som henvender seg mot sjøen 
verken i form av åpne partier eller adkomst. 

Videre oppleves viktige sentrumsfunks-

joner som bibliotek som utilgjengelige på 
grunn av byggets lukkete fasade. Kul-
turhuset har også muligheten til å virke 
mer inviterende ved å åpne opp mot 
gaterommene utenfor. 

Det er en rekke hus som har blendete 
vinduer som enkelt kan åpnes opp mot 

gatene utenfor. Dette gjelder spesielt i 
Sjøholtveien. 

Her ligger det uutnyttet potensial, som kan 
styrke både handel og bruken av uterom-
mene i sentrum. 
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SJØHOLT LUKKETE OG ÅPNE FASADER

Rådhuset har en lukket fasade med én sentral ingang (venstre), butikkvinduer i Tomrenrek-
ka (nede til venstre), blendete vinduer i det tidligere Bunnprisbygget (midten nede) og fler 
butikkvinduer i Sjøholtvegen (nede til høyre)
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SJØHOLT ARKITEKTUR

H
istorielaget: arkitektur

1. Gamle realskolen 2. Husene i Amtskulevegen 3. Minde 4. Hansenbygget 5. Gammel 
bebyggelse langs fjorden 6. Johansenbutikken 7. Sjøholt Hotell 8. Tomrenrekka og gam-
mel bebyggelse langs Sjøholtveien 9. Gamlebanken 10. Steinholtbua 11. Kraftstasjonen 
12. Prestegården 13. Ørskog Kirke 14. Prestefjøra 15. Naustrekka 16. Eggebua 
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Arkitektur og bygningsmiljø
Sjøholt sentrum har flere bygninger og 
bygningsmiljø som lokalbefolkningen verd-
setter. Dette kartet er en sammenstilling 
av hvilke bygninger medlemmer i Ørskog 
historielag mener har arkitektonisk særpreg 
og dermed er viktige å ta hensyn til i en 
videre utvikling av området. 

Ørskog historielag ble stiftet i 1985 
med formål å ta vare på kunnskapen om 
fortiden til bygdene i Ørskog kommune, 
og arbeide for at folk kan få del i denne 
kunnskapen.
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SJØHOLT ARKITEKTUR OG BYGNINGSMILJØ

Historisk bebyggelse i 
Sjøholtvegen(høyre), Sjøgløtt 
mellom husene i den gamle 
bebyggelsen langs fjorden 
(lengst til høyre), Prestegården 
(under)
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SJØHOLT TERRENG OG TOPOGRAFI

Terreng og topografi
Sjøholt sentrum avgrenses av fjell og åser 
mot nord og øst, Ørskogelven mot sør og 
fjorden mot vest. Terrenget og naturen 
skaper på denne måten en naturlig avgren-
sning av sentrum i dalbunnen. 

Store deler av sentrum er utfylt sjøbunn, 
flatt og lavtliggende. Sjøholt sentrum 
markerer starten på oppstigningen til fjell-
overgangen Ørskogfjellet.
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SJØHOLT BLÅ-/GRØNNSTRUKTUR

Skog

park

Jord, ikke tresatt

Dyrket mark

Stengte bekker

Græs

Skog
Dyrket mark
Gress, grønt
Jord, ikke tresatt

Svaberg

Bekker som forsvinner 
i rør. Trasé ukjent. 

Jord og skogsbruksarealer
Dalbunnen og lisidene er gammelt kultur-
landskap der det har vært dyrket jord og 
skog. Her løper Wensellelva og Pelars-elva 
fra nord mot sørvest, men er lagt i rør fra 
gamle Sjøholt sentrum til sjøen. 

Det finnes få og små permeable flater i 

Wensellelva

Ørskogelva

Pelars-elva

sentrum som overflatevannet kan ab-
sorberes av. Dette skyldes de store asfalter-
te områdene. 

Øst for sentrum finnes fortsatt skog, 
dyrket mark og gresskledde områder, slik 
det fortsatt var før nye Sjøholt sentrum 
ble etablert, og er på den måten tilstede i 

landskapsrommet. 
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SJØHOLT BLÅ- OG GRØNNSTRUKTUR

Pelars-elva (over), Kirkegården (høyre)
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SJØHOLT TSUNAMI OG FLOM

Faresone Flodbølge

Faresone Flom

Oppskylningssone 5000 års skredet

Faresone flodbølge fra skred
Oppskylningssone 5000 års-skredet
Faresone Flom

Tsunami og flom 
Byggeforbudet i sentrum i forbindelse med  
et mulig ras fra Åkerneset og en etterføl-
gende flodbølge, er nå i stor grad opphe-
vet. Det er likevel noen restriksjoner som 
illustreres her:

I området merket faresone flodbølge fra 

skred kan en tillate tiltak i sikkerhetsklasse 
S2, men ikke sikkerhetsklasse S3.  
Dette omfatter blant annet boligbygg med 
maks 10 boenheter, arbeids- og publi-
kumsbygg hvor det maks oppholder seg 
25 personer, men ikke for sårbare grupper. 
SIkkerhetsklasse S3 omfatter bygg hvor 
det oppholder seg mer enn 25 personer. 

I området merket med Flom kan en tillate 
tiltak i sikkerhetsklasse F2, men ikke 
sikkerhetsklasse F3.   Dette betyr at en kan 
oppføre de fleste byggverk beregnet for 
personopphold som bolig, kontor, industri, 
og skole og barnehage.  Det kan imidlertid 
ikke tillates bygg i sikkerhetsklasse F3 som 
sårbare grupper som sykehjem eller viktige 

samfunnsfunksjoner. 

Se utfyllende informasjon  i byggteknisk 
forskrift Tek17.                                                                                                                                      
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SJØHOLT NATUR OG AKTIVITET

H
istorielaget: arkitektur

1. Småbåthavnen 2. Aktivitetsparken og Måsøyra 3. Osberget 4. Bjørkealéen 
5. Lerkelunden 6. Elvestien 7. Årøyane 8. Kuturlandskap 9. Bankparken 10. Portalen 
11.Julegrana 12. Blodbøker
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Viktige fysiske og naturlige element
Rundt 25 deltakerer fra Historielaget har 
identifisert viktige identitetsskapende 
natur- og aktivitetselementer i Sjøholt. 
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SJØHOLT NATUR OG AKTIVITET

Kulturlandskap med Sjøltegården til høyre (lengst til ven-
stre), Blodbøken med egen venneforening (midten øverst),  
Måsøyro (nederst til venstre) og Julegrana (nederst til høyre)
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SJØHOLT VERN AV BYGG OG MARK

Utløpet av Ørskogselva - verdifullt naturmangfold
Oseberget - Statlig sikret friluftsområde

1)
2)

Ørskog kirke - datert til1800-tallet 3)

Ørskog middelalderkirkegård4)

Sjøholt hotell - datert 1900- tallet5)

Ørskog prestegård, datert til 1700-tallet, 1900-tallet6)

Bosetningspor med datering førromersk jernalder7)

Bosetningspor - datering jernalder8)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7) 8)

Vern av bygg og mark 
Det finnes flere vernede bygninger og 
områder innenfor analyseområdet. Viktige 
områder langs sjøen er utløpet av Ørsko-
gelva, som er en  mindre rest av et tidlegere 
større elveos-område, og Oseberget som er 
et svært viktig friluftslivsområde.   
 

Bygninger som stadig blir trukket fram 
av lokalbefolkningen som verdifulle, og 
samtidig har vernestatus er kirken, hotellet 
og prestegården.
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SJØHOLT VEIER OG KOLLEKTIVTRANSPORT

Samlevei

Boligvei

Hovedvei

Gangvei

905
681
210

Ålesund Åndalsnes
Volda Kristianssund

Molde
Trondheim

K
Y
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V
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EN

E39 ÅLESUNDVEGEN

SJ
Ø

K
A

N
TE

N

Hovedvei (E39)
Samlevei
Boligvei
Gangvei
Busstopp

7:00 til kl 21:00 på hverdager. 
I tillegg kjøres det daglige avganger til 
Trondheim. Sjøholt er plassert sentralt 
mellom disse byene men det er likevel ikke 
mulig å reise kollektivt etter klokken 21:00. 

På grunn av manglende gangforbindelser 
og uoversiktelig trafikk blir de fleste barn i 
Sjøholt kjørt til fritidsaktiviteter og skole.   

100

Veier og kollektivtransport
Sjøholt er preget av E39 som deler stedet 
i to og et fragmentert og utydelig veimøn-
ster som beskrives mer på side 21.
 
Sjøholt har kollektivforbindelser til blant 
annet Molde, Kristiansund, Ålesund og 
Volda, med avganger hver time fra ca kl 

Transport til fritidsaktiviteter Transport til skole

Privatbil

Annet Buss

Annet

Privatbil
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SJØHOLT

Samlevei

Boligvei

Hovedvei

Gangvei

lovpålagte institisjoner som bibliotek. 

Det vanlege stedet å krysse veien for barn og 
ungdom, og voksne, er ved Bankparken og Bun-
npris (2) på grunn av  butikktilbud og busstopp; 
dette fører til mange farlige situasjoner og veien 
har her 60 km/t grense.  

Mange steder med tilsvarende ÅDT har løst 

Tilgjengelighet i sentrum
Det er ikke et sammenhengende veinett for 
gående og syklende i sentrum og den eneste 
måten å krysse E39 er gjennom undergangen 
(1). En utfordring som ikke vil bli mindre i 
fremtiden er at undergangen oversvømmes 
jevnlig. Den er heller ikke universelt utformet. 
At undergangen ikke er universelt utformet gjør 
at mange blir avskåret fra å bruke til og med 

1

23

4

5

4
5

5

dette ved å etablere planovergang og noen sted-
er også ved å nedgradere veien til gate. 

Etablering av blant annet rådhus, treningssenter, 
barnehage, bibliotek, café og bussstasjon på
sørsiden av veien, har ført til at ”tyngdepunktet” 
er flyttet. De fleste bor på nordsiden av E39. 
Dette medfører svært mange kryssinger av veien 
hver dag og stor interntrafikk pga mangelfulle 

og utrygge alternativ for gående og syklende.
Sentrumsområdet er videre preget av en rekke 
gangveier og veier som stopper og ikke fører 
noe sted. Veier som Kyrkjevegen stopper her (3) 
og kunne vært ført videre til nordsiden.
Sjøholt sentrum preges også av mangel på 
skilting og veimerking. 

Se bilder med tekst på side 22. 

  

Hovedvei (E39)
Samlevei
Boligvei
Gangvei

Busstopp

Utflytende områder preget av 
manglende gangforbindelser

TILGJENGELIGHET I SENTRUM
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SJØHOLT TILGJENGELIGHET I SENTRUM

Mange steder i Sjøholt sentrum stopper gangveiene som på bildet til venstre. Det er dårlig definerte 
skiller mellom gangveier, parkering og vei. 
Det doble autovernet signaliserer at en kan kjøre hurtig igjennom bygda. Det gir også dårleg sikt når 
en kjører ut i veien, spesielt ved Shell (under)
På hele området kalt Vollen mangler det visuelle skiller mellom gående og biler. Det parkeres også 
utenfor oppmerkete parkeringsplasser (nederst til venstre. 
Undergangen (nederst i midten)
Andre steder er preget av utflytende veiareal som for eksempel kryssene merket (4) og Sjøholtvegen 
mellom Tomrengårdene og COOP. (nederst til høyre)
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SJØHOLT TRAFIKK OG ÅDT

Støynivå, rød sone: 65-69 dB

Støynivå, gul sone: 55-59 dB
Trafikkulykker iht. Statens Vegvesen 
sitt vegkart. Størrelse reflekterer 
antall. 
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Trafikk og ÅDT 
E39 forbi Sjøholt har en ÅDT (årsdøgn trafikk) 
på 6920/6210. 

Til sammenligning har Storgata i Molde en 
ÅDT på 8920, mens Vangsvegen i Åndalsnes 
har en ÅDT på 12300 med fartsgrense 40. 

Det er i forbindelse med E39 vi ser flest 

registrerte trafikkulykker iht. Statens Vegvesen 
sitt vegkart. I Sjøholt sentrum er det kun en 
tilrettelagt måte å kysse europaveien for gående 
og syklende, som er via en lite hensiktsmessig 
plassert undegang. Dette fører til flere nest-
enulykker når korteste vei er i plan og under-
gangen jevnlig oversvømmes. 

Mange tar derfor veien over E39. Se vedlegget 

om fotgjengertelling. 

En gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse 
viser at det i Sjøholt er risiko for ulykker knyttet 
til veien, både ulykker med farlig last og stor-
ulykker. Støy og luftforurensing preger videre 
områdene langs veien og påvirker bomiljø og 
helse. 
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SJØHOLT PARKERING

Parkering privat

Parkering Trailere/næring

Antal pladser 
514 
(44 næring)

Harde �ater

Harde flater
Parkering, privat (536 stk)
Parkering, trailere/næring (28 stk)

Parkering
Sjøholt sentrum preges idag av store 
sammenhengende asfalterte flater. Enkelte 
områder er avholdt til parkeringsformål, 
andre er udefinerte flater som i større 
eller mindre grad brukes til oppbevaring i 
forbindelse med næringslokaler.  
 

Innenfor analyseområdet finnes det totalt 
514 parkeringsplasser hvorav 44 av park-
eringsplassene er forbeholdt trailere og 
næring. 

Alle de spredte parkeringsplassene fører til 
økt interntrafikk, lite gjennomstrømming 
gjennom området for eventuelle handlende 

og en uhensiktsmessig arealbruk. 

Antall parkeringsplasser er anslått. Det 
finnes sannsynligvis fler steder folk park-
erer i Sjøholt sentrum. Antallet er likevel 
høyt med tanke på antall innbyggere. 
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SJØHOLT PLANER I OMRÅDET

Planer i området 
Kommunen har mottatt søknad om 
endring av molo (1) og  har gjennomført 
forhåndskonferanse for oppføring av bolig-
er (2) på gamle rådhustomta. 

1

2


