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Planinitiativ for Furnesvegen 71 – 75
Områdeanalyse

Topografi

Figur 1: Oversiktsfoto (kilde Google maps)

Planområdet ligger omtrent én kilometer fra Mjøsa. Fra strandkanten stiger terrenget markant opp
forbi Domkirka for så å flate ut. Furnesvegen 71 - 75 ligger på dette svakt skrånende platået, ca. 25
meter over Mjøsa.

Fig. 2: Terrengprofil fra Mjøsa til planområdet
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Fig 3. Terrengkart (kilde: Norgeskart)

Terrengkartet (figur 3) viser bare små topografiske variasjoner på flaten som skråner ned mot Mjøsa.
Landskapet stiger opp mot Ankerskogen, der det ligger en del mindre, 5 – 10 meter høye, rygger med
retning sørvest – nordøst. Disse ryggene er knapt synlige i terrenget, og terrengprofiler gjennom
planområdet viser et tilnærmet flatt nærområde, med en maksimal høydevariasjon på 4-5 meter
over en strekning på 4- og 500 meter (figur 4 og 5). Det mest markante synlige terrengfallet ligger
faktisk innenfor planområdet; høydeforskjellen fra Furnesvegen til Hertzbergs gate i øst er ca. fire
meter.

Fig. 4: Snitt gjennom tomta fra Johan Fastings gate til Ringgata
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Figur 5: Snitt gjennom tomta fra Ankerskogen til Skjønsbergvegen

Det flate landskapet gjør spørsmålet om fjernvirkning mindre aktuelt. Selv ikke fra Ankerskogen, som
ligger på et nivå høyere enn Furnesvegen, er det sikt ned til planområdet. Det er først ute på kanten
av den slake skråningen østover at tomta kommer til syne der Jens Jensens gate svinger ned mot
Furnesvegen. Den nye bebyggelsen vil være synlig på en viss avstand for kjørende og gående i
Furnesvegen.

Figur 6: Fra Jens Jensens gate er pumpetaket på bensinstasjonen synlig
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Målpunkter

Figur 7: Kart over nærliggende grønne strukturer

Kartet over viser at planområdet er omgitt av flere store grønne strukturer. Både Ankerskogen (2) og
Tigern (7/8), som begge ligger ca. 200 meter unna, er i temakartene til KP definert som
kvartalslekeplass og sentrallekefelt. Spesielt Tigern anses å kunne bli et viktig lekeområde for barn
som er bosatt innenfor planområdet.
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Fig. 8: Kart over målpunkter

Kartet med målpunkter viser at planområdet har tilgang til de aller fleste aktuelle typer service og
tjenesteyting innenfor en radius på ca. 500 meter. 800 meter sørover langs Furnesvegen ligger
Hamar Domkirke, og da er man definitivt i det som forstås som Hamar sentrum – med de tilbudene
som finnes der. Korteste veg til Hamar rådhus (så vidt utenfor kartet over) er også ca. én kilometer.
Alle punktene nås via det offentlige gatenettet. Fra planområdet er det mulig å etablere en snarveg
til Hertzbergs gate via Magnussenløkka, noe som vil gjøre områdene mot øst lettere tilgjengelige.
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Bebyggelsesstruktur og bygningstyper

I 2019 startet kommunen arbeidet med en ny sentrumsplan (KDP) for Hamar. Planens fokusområde
strekker seg nordover til et punkt i Furnesvegen som ligger ca. 300 meter sør for planområdet.

Figur 9: Fra Gehl, stedsanalyse 2020

Til gjeldende kommuneplan er det laget en del temakart. Ett av disse viser såkalte Ensartede
områder, kulturminner og kulturmiljøer, til KP 2011 – 2022 (fig. 10). Det «kvartalet» som
planområdet ligger i er ikke definert som et slikt ensartet område, men grenser på tre sider inn mot
områder som er betegnet som ensartet område med villabebyggelse.

Figur 10: KP; temakart ensartede områder, kulturminner og kulturmiljøer
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Kartet over ensartede områder tar utgangspunkt i kriteriene kulturminner og kulturmiljøer. Men også
om vi endrer kriteriene til bare å gjelde bygningstypologi og program (bruk), uavhengig av eventuelle
verdier som kulturminner eller kulturmiljø, ser vi at det aktuelle byggeområdet ligger innenfor et
område som avviker fra de omkringliggende kvartalene. På strekningen mellom rundkjøringen og
kirkegården ligger det fire næringseiendommer (den sørligste bare så vidt synlig på kartutsnittet).

Figur 11: Program            Figur 12: Etasjer

Diagrammet i figur 11/12 illustrerer det samme som er angitt på kartet over ensartede områder.
Med unntak for en barnehage og fire næringseiendommer langs Furnesvegen, er planområdet er så å
si totalt dominert av småhusbebyggelse, for det meste i to etasjer i en blanding av eneboliger og
rekkehus med trekledning og saltak. Langt de fleste boligene er malt/beiset hvite, men det finnes
også innslag av gule og røde hus. Også disse ligger innenfor «vårt» område og bidrar til at dette
skiller seg tydelig ut fra næromgivelsene. Også de fleste av de få næringsbygningene har to etasjer,
det ene med en form, størrelse og kledning som boligene (fig. 14).

Figur 13: Boliger i Magnussenløkka         Figur 14: Næring (med bolig i 2. etg.?) i Furnesvegen 77
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Figur 15: Næring i Rektor Jørgensens gate          Figur 16: Næring ved rundkjøringen

To næringseiendommer skiller seg ut. Mellom Rektor Jørgensens gate, Furnesvegen og
Stafsbergvegen ligger det et lite næringskvartal der vi finner bygninger med både pussete flater og
teglforblending (figur 15). Den relativt nye bygningen ved rundkjøringen i Ringgata (figur 16) har en
fasade som veksler mellom hvite pussete flater og glass/metallplater. Også formen på bygningen
avviker fra de enkle, rektangulære bolighusene.

Figur 17: Nabobygningen, Furnesvegen 67              Figur 18: Støyskjermer langs Furnesvegen

Også nabobygningen til planområdet, Furnesvegen 67, er et særtilfelle. Den har tre til fire etasjer
(mot øst), og materialbruken og takformen er også avvikende. For øvrig er det verdt å merke seg de
lange, sammenhengende støyskjermene mot Furnesvegen som en tydelig indikasjon på at trafikkstøy
er et problem.

Figur 19: Delvis orientering langs gateløp           Figur 20: Vilkårlig organisering
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Det er ikke noe framtredende, overordnet prinsipp for organiseringen og orienteringen av
bygningene i nærområdet. Noen steder er de orientert etter gateløpene (figur 19), men ellers synes
organiseringen å være mer vilkårlig. Innenfor (en del av) ett av kvartalene kan en gruppe bygninger
være plassert i et regelmessig rutemønster – uten at dette mønsteret har referanser til de
omkringliggende gateløpene (figur 20). Det er naturlig så lenge gatene ikke er planlagt i en
regelmessig kvartalsstruktur, men trolig er bestemt av topografi og av tidligere eiendomsforhold.

Det er i det hele tatt ikke en regelmessig gate- og kvartalsstruktur som preger området ved
Ankerløkka. Furnesvegen danner en ordnende akse sørover mot sentrum, men de øvrige gatene
former enklaver med svært forskjellig størrelse og form. Den enklaven som planområde ligger i er
den uten sidestykke største. Den måler 320 meter langs Furnesvegen og ca. 115 meter mellom
Furnesvegen og Hertzbergs gate. Det ser ut som om Magnussensløkka opprinnelig har vært
gjennomgående mellom Furnesvegen og Hertzbergs gate, men at den på et eller annet tidspunkt er
blitt stengt mot Furnesvegen.

Figur 21: Eks. kvartalsstruktur


