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1.  Fortettingsstudie Bruvegen 
 
Hensikten med dette notatet er å vise et forslag til utbygging nord for Bruvegen. I forslaget har det vært et mål å vektlegge: 
 

• Solforhold 
• Tilpasning til terreng og landskap (herunder sikt til Sønningshaugen) 
• Bevaring av grøntareal på tomtene 
• Nye uteareal  

 
Videre presenteres forslag til hvordan dette best kan ivaretas ved ny utbygging nord for Bruvegen. I forslaget er det særlig solforhold til 
leiligheter og uteområdet som er vektet høyest. Grøntområdet vendes da mot veien, og det tas sikte på å skape en bymessig struktur i 
Bruvegen. Utregning av antall enheter er omtrentlige. Det gjenstår fremdeles noe arbeid med å sikre gode parkeringsløsninger, der behovet for 
parkering kan dekkes uten at det går utover grøntområdene. En aktuell løsning kan være parkeringskjeller. 
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2. Eksisterende bebyggelse i Bruvegen 
 
Området består i dag av varierende typer bygg, fra boligblokker til rekkehus og eneboliger. Enkelte bygg er ordnet etter Bruvegen, mens 
boligblokkene sør for vegen er vinklet i sør-vest retning. Området vi fokuserer på er tomten nord for bruvegen som vist nedenfor. 
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3. Sol-skygge analyse av eksisterende bebyggelse 
 

Sol-/skyggeanalysen viser hvilke områder som har sol på utvalgte tidspunkt i mars og juni. Det er vist solforhold kl. 10 på morgenen og 16 på 

ettermiddagen. På formiddagen er det ønskelig med mest mulig sol på fellesarealer med lekeplass og møteplasser. På ettermiddagen er det 

viktigere med sol på balkong/terrasse. Bebyggelsen i området har terrassen vendt mot vest og lekeplasser/fellesområder er varierende plassert. 

   21 mars kl.10:00 // 21 mars 16:00 

   21 juni kl.10:00 // 21. juni kl.18:00 
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4. Målgrupper: 
 

 

Ulike målgrupper har ulike behov for størrelsene på boligen. I forslag under vil hver enhet være satt til 80 kvm. Dette kan justeres dersom det er andre 

behov på Mosiedmoen. 
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5. Konsept 

  

IDENTITET TIL 

BOLIG 

GRØNT OG  

URBANT 

TILHØRIGHET 

BO TETT 
UTEN BEKOSTNING 

AV TRIVSEL 
TILGANG TIL 

VEGNETT 
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6. Forslag: Mulig utnytting av område til boligtomter 
 

 

Forslaget legger opp til 2 nye bygg mot Sønningshaugen. Hver leilighet viser en størrelse på 80 kvm hvor det er 5 enheter per etasje. 

P-plasser legges til høyre på tomten med adkomst fra Bruvegen og kan enten utarbeides som et lukket anlegg eller eventuelt parkeringskjeller.  

Boenheter: 

1 etg. 10 

Totalt ved 3 etg. 30 

Totalt ved 4 etg. 40 

 

           80 kvm boliger 

           Gang og sykkelveg 

           Lekeplass med gode solforhold 

 

                  Gangveg til grøntområder 

                  Tomtegrenser 

 

 

 

P-plass/kjeller 

Lek Lek 

80 m2 

Innkjørsel 
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Sønningshaugen er et viktig landskapselement i området. Det bør derfor være lagt til rette for god sikt til kollen fra ulike punkter i området. Forslaget viser 

en plassering av boliger slik at siktlinjer fra vegen ivaretas. Bebyggelsen brytes opp i midten slik at det gir enkel tilgang til kollen for gående. 

Sønningshaugen 

Siktlinjer 



10 Moseidmoen – Fortetting og sol-/skygge analyse 

 

Moseidmoen består av både eneboliger og leilighetskomplekser. Ved å kombinere disse strukturene i et 

nytt boligprosjekt kan det gi et livlig inntrykk. I forslaget er solforhold vektlagt høyt. Siktlinjer til 

Sønningshaugen bevares med et mellomrom mellom byggene. Det legges opp til en høy utnyttelse, 

samtidig som store deler av grøntområdet vil ivaretas. Det blir plass til omtrent ca 30-40 boenheter i dette 

forslaget, som kommer an på etasjehøydene. En av kvalitetene til forslaget er at grøntområdene får sol 

store deler av dagen. Det anbefales å anlegge trær, eller noe skjerming i form av vegetasjon mot 

Bruvegen. Det kan ha noe negativ virkning at grøntområdet er vendt mot veien med tanke på barn som 

leker. På en annen side kan grøntområdet virke positivt for gående og syklende langs Bruvegen. Med 

tanke på å skape et bymessig preg i Bruvegen vil forslaget bidra til dette. 

 

Det legges opp til at parkering løses på tomten, enten i kjeller eller på bakkeplan. Dette må planlegges 

grundigere i eventuelt videre arbeid med forslaget. 

 

Visjonen med forslaget er å skape et boligkompleks som har et bredt utvalg av ulike boligstørrelser som 

når flere målgrupper. Designet vil gi en alternativ bolig rettet mot nye innbyggerne i området ved å 

kombinere egenskapene til eneboliger med egenskapene til den typiske blokken, som danner til sammen 

et livlig boligområde. Leilighetskomplekset ser på viktige aspekter av miljø og sosial bærekraft gjennom 

utformingen.   

 

 

 

Tanken er å skape en kombinasjon av boligblokker og eneboliger, som vil gi en boligblokk med liv og 

karakter. 
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Illustrasjon over en kun et skisseeksempel. Skissen viser at ved å planlegge med å kombinere ulike nivåer av etasjer i en blokk, vil det skape et spennende og 

unikt utrykk. 
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7. Forslag: Sol-/skygge analyse  
 

Forslaget vil gi gode solforhold til både leiligheter og uteområder. Det er en ulempe at grøntområde er vendt mot Bruvegen. 

 

 

Sol- og lysforhold ved vårjevndøgn 

kl. 09.00, kl. 1200, kl. 15.00 og 

16.30.  

 

 

 

 

21. mars kl. 09.00 / 21. september kl. 10.00      21. mars kl. 12.00 / 21. september kl. 11:00 

   

21. mars kl. 15.00 / 21. september kl. 16.00      21. mars kl. 16.30 / 21. september kl. 17:30 
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8. Forslag: Sikt til Sønningshaugen 

 

Sikt til Sønningshaugen ivaretas med mellomrom mellom byggene. Når området sør for Bruvegen eventuelt bygges ut med nye boliger, bør siktlinjene 

videreføres. I illustrasjonen over er saltakene fjernet for å kun vise mulige volumer. Høydekoter er også illustrert. 

63 m.o.h. 

31 m.o.h. 

18 m.o.h. 
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Ettermiddagssol ved vårjevndøgn 
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9. Forutsetninger for planen 
 

 

 

    

 

Bevare utsikt mot 
Sønninghaugen ved å følge 
prinsipp om nedtrapping for å 
fremme sikt til haugen 
 

Holde åpning mellom blokkene 
på minimum 5 meter. 
Siktlinjene bør videreføres 
gjennom ny bebyggelse sør for 
Bruvegen. 

Unngå å plassere stor kvadratisk 
blokk for maksimal utnyttelse. 
Dette vil hindre sikt mot haugen 

Legge til rette for 
støyskjermende tilltak fra 
vegtrafikk 
Grønn vegg/ større trær / hekk/ 
beplantning 
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10. Forslag: Referanser 
 

    

    

BYHAVEN - KVARTAL 2 / Arkitekt: Ark-net 

Byggene har varierende høyde på tak, som gir mulighet for terrasser og takhager. Bebyggelsen er tett med god utnyttelse, men har likevel et 

variert uttrykk.  
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Salttak gir tilpasning til omkringliggende bebyggelse på Moseidmoen 

 

Varierende høyder kan gi gode løsninger for balkong. Varierende høyde på tak gir et variert utrykk, og gjør at området oppleves mindre 

monotont. 
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157 Housing Units in Nanterre / Arkitekt: Atelier du Pont 

 

Arkitekt: Aleksandra Przesmycka 
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Arkitekt: Aleksandra Przesmycka 
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11. Vurdering 
 

Det er vektlagt solforhold, tilpasning til terreng, bevaring av grøntareal og nye uteareal. Nedenfor er forslaget vurdert i en matrise. Vurderingen 

er basert på skjønn og analysen ovenfor, og er ment som en indikator. 

 

 Solforhold Tilpasning til terreng 
og landskap 
(herunder sikt til 
Sønningshaugen) 

Bevaring av 
grøntareal på 
tomtene 

Nye uteareal Vurdering 

 God oppnåelse Middels oppnåelse Middels 
oppnåelse 

Middels 
oppnåelse 

Solforholdene er gode og 
grøntområdene kan bli gode 
oppholdsområder. Minus for nærhet 
til vei. 

 

 


