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Innledning

Det er startet opp arbeid med detaljreguleringsplan for Vognvegen 65 gnr. 1 bnr. 2797 m.fl. Eiendommene ligger 
innenfor hensynssone for fortetting i kommuneplanen. 

I henhold til kommuneplanens pkt. 2.04, er det krav om registrering og analyse for å ivareta områdekvalitet i 
forbindelse med planarbeidet. Planavdelingen har ved oppstart av reguleringsplanen anbefalt at det gjøres en 
områdeanalyse for å sikre tilstrekkelige områdebetraktninger for området i forhold til sine omgivelser. Dette er 
bakgrunnen for denne rapporten.

Områdevurderingene er utarbeidet for tiltakshaver av Plan1 AS. 

Gardermoen, 06.08.2019
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OMRÅDEANALYSE
- sammenhengen mellom prosjektet, omgivelser og overordnete strukturer.

Analysen viser:

• Historisk utvikling av stedets form

• Stedets overordnete strukturer og elementer

• Avgrensning av ulike områder
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HISTORISK UTVIKLING
- utvikling av stedets form

1968

2001

1997

2016
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GRØNNSTRUKTUR
Oversikt over grøntområder i nærområdet. Det er parkområder, lekeplasser, 
idrettsplass og grønne uteområder i tilknytning til skolen.
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Friluftsområder og lekeplasser
Oversikt over lekeplasser og friluftsområder
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BEBYGGELSESSTRUKTUR
Bebyggelsesstrukturen i 
området er i all hovedsak 
strukturerte villaområder.

Kommuneplanens 
fortettingssone innebærer at 
området kan endre karakter 
som følge av kommuneplanens 
ønskede fortetting. 

Eneboliger i 1-2 etasjer, med 
trepanel og saltak, møter 
byutvikling med nye 
bygningstyper med noe økte 
høyder og annen utnyttelse av 
eiendommene. 

Strøkskarakteren vil endres fra 
et tidligere homogent 
boligområde med eneboliger 
med private hager til et mer 
sammensatt område med mer 
variasjon i bebyggelsestypene. 
Bebyggelsesstrukturen vil 
likevel følge en linjær form 
med fortetting i avsatte 
fortettingssoner og langs 
viktige gateløp.
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VEGNETT
Vegnettet kan deles i fylkesveger (rosa), kommunale veger (blå) og gang- og 
sykkelveger (grønn).
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KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Det er én markering av H570 hensynssone for bevaring av kulturmiljø i området, jf. 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø.

10



AVSTANDER
Innen 500 meters avstand er det tilgjengelige uteområder i form av parker, lekeplass 
og skoleområde. Innen 1 km er det i tillegg større friluftsområde og flere parker. 
Flere skoler og barnehager, samt omsorgshjem ligger i nærområdet.

Uteareal 

Skole 

Barnehage 

Sykehjem/omsorgshjem 
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ANBEFALINGER

Strukturer i og elementer i stedsanalysen som anbefales beholdt og videreutviklet i prosjektet: 

• Vestvendt, solrik orientering mot sør skal beholdes som førende for planforslaget.

• Beholde hovedstrukturen i bebyggelsen som følger veilinjene. Bidra til gode gang-/sykkelforbindelser rundt tomten.

• Beholde skjermede uterom mot sør og øst. 

• Beholde åpenhet/kontakt mot eksisterende villaområder. 

Strukturer og elementer i stedsanalysen som anbefales forbedret, endret, innarbeidet i prosjektet: 

• Skape et gaterom mot Vognvegen/ Fr Monsens gate ved å utnytte utbyggingspotensialet med høyere bebyggelse mot veien. 

• Ny bebyggelse får fallende høyder og trappes ned mot sør og øst.

• Vurdere å heve det indre gårdsrommet for å sikre sol og gode uteromskvaliteter.

• Bidra til at ny bebyggelsesstruktur skaper mer avgrenset og intime romforløp i utearealene.

• Viktig å være bevisst på tomtestrukturen/ gatestrukturen, og prøve å følge gateløpene og terrenget slik at bebyggelsen

innordner seg i landskapet, og dermed ikke bryter med konturene i landskapet i for stor grad.

• Terrenget er fallende, og det bør velges bebyggelse som passer i det skrående terrenget. Sokkel kan være anbefalt for å gli inn i

terrenget, samtidig som man unngår unaturlige fyllinger. Å følge en kvartalsstruktur og naturlig følge eksisterende vei- og gateløp.
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