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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Follohus Eiendom AS for detaljregulering av boliger på Østre 
Solberg i Ås kommune. Erik Lundby, Stian Rogne og Klas Liland har vært oppdragsgivers 
kontaktpersoner for oppdraget.  

Dette dokumentet er et supplement til planbeskrivelsen for forslag til detaljregulering Solbergveien 
1, utarbeidet for å svare ut kommunens krav i referat fra oppstartsmøte pkt. 1.4.2 
«Landskapsmessige analyser». Skisseprosjektet som viser mulig ny bebyggelse er utarbeidet av 
arkitektkontoret R21 og lagt inn i en enkel terrengmodell av Asplan Viak. 

Forhold knyttet til boligbygging, universell utforming mv. er beskrevet i planbeskrivelsen. 

 

Ås, 23.08.2019 

 

 

Jannicken Throndsen Lisa Steinnes Rø 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 EKSISTERENDE FORHOLD 

Planområdet ligger i Ås kommune (nært kommunegrensa til Ski) ved Solbergveien på den sydøstre 
delen av Østre Solberg gård. 

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet. Planområdet er markert med gul figur. Kilde: Follokart. 

1.1 Helningskart 
Planområdet er relativt flatt. Det har vært i bruk som midlertidig anleggsområde ved utbygging av 
tilgrensende infrastruktur, og grunnet den planlagte utbyggingen er ikke området satt tilbake til 
opprinnelig bruk (jordbruk). Dette medfører at det er en kunstig stigning fra tomten opp mot veiene i 
den sydøstre delen. 

Planområdet ligger på en slak rygg med terrengfall mot nord, vest og syd. Øst for området stiger 
terrenget, jfr. snittene i avsnitt 1.3. Planområdet er såpass flatt at det ikke er aktuelt med et 
tradisjonelt helningskart hvor ulike helninger gis ulik farge, det er derfor laget et kart påført 
helningsforhold.  

Innenfor planområdet er det 25 cm koter innmålt med 3D skanning, området omkring er vist med 
vanlig 1 meters koter. Dette er brukt for å vise mest mulig oppdatert høydemåling på 
prosjektområdet. 

Kartet skal bl.a. danne grunnlag for hvilke boliger som skal ha sokkel/underetasje, noe som kun er 
aktuelt i den sydøstre delen av planområdet. 
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Figur 2. Helningskartet viser prosjektområdet markert med gul ramme. 25 cm koter er vist med lys grå, 1 meters koter med 

mørk grå og eiendomsgrenser med sort strek. Helningen er markert med 1:X og med fallretning. Ved universell utforming 

benyttes vanligvis fall på maksimum 1:15, jfr. teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, TEK 17. 
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1.2 Sol/skygge 
Området er sydvendt med gode solforhold. Figur 3 viser sol- og skygge ved jevndøgn.  
 

   

   

Figur 3. Sol – skyggestudie eksisterende forhold ved høst/vårjevndøgn. 

Kl. 9.00 Kl.12.00 

Kl.15.00 Kl.18.00 
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1.3 Eksponering/fjernvirkning 

 
Figur 4. Illustrasjonen viser planområdet (markert med gult omriss), snittplassering og terreng. Terrenget er vist med ulike 

grånyanser hvor de høyeste kotene er mørkest. Hver nyanse dekker 5 høydekoter, ekvidistanse 1 m.  

 
Figur 5. Viser snitt gjennom eksisterende terreng og bebyggelse. A-A er snitt fra vest-øst sett mot nord, og snitt B-B er snitt 

fra nord-sør sett mot vest.  

Planområdet er godt synlig fra tilgrensende boliger og fra Nordbyveien i syd. Bebyggelsen nord og øst 
for planområdet begrenser synligheten fra disse kantene. Terrenget faller mot nord, vest og syd, 
dette gir en utsikt fra øverste del av planområdet mot nordvest utover til toppen av Nesoddlandet.  

Eksponeringen mot nærområdet i vest og Fv. 154 skjermes i dag av en kolle, vegetasjon og 
bebyggelse på gårdstunet Østre Solberg. 
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1.4 Naturmessige forhold 

Landskap 
Planområdet er åpent, tidligere jordbruksmark uten trær. Søndre del har vært benyttet som 
midlertidig anleggsplass inntil 2016. 

Biologisk mangfold  
Det har vært utført registreringer av biologisk mangfold uten spesielle funn. Det har vært trekkvei for 
elg inntil nylig, men når det nå er bygget ut ellers i området har dette trekket ikke lenger en økologisk 
funksjon. Konklusjonen i vurderingen av biologisk mangfold etter Naturvernloven er at området har 
henholdsvis ingen og liten naturverdi. En utbygging vil gi lite negativt omfang og liten negativ 
konsekvens for naturmiljøet.   

Det foreligger ingen vegetasjon eller naturelementer som er egnet til å bevare i en utbygging av 
området. 

Bekkedrag 
Det er ingen bekkedrag i området. Elvenettet ligger lengre nord-vest for planområdet. 
Aktsomhetsområde for flom ligger rundt Vassflobekken, et godt stykke fra planområdet. 

 

Figur 6. Viser elvenett og flom (aktsomhetsområde), planområdet markert med gult. Kilde: NVE.no 

Stier 
Planområdet er tidligere dyrket mark og helt uten stier, men det går en privat adkomstvei fra 
Solbergveien til to boliger over planområdet. Veien benyttes lite av andre ettersom den er en 
blindvei som ender i de to private eiendommene. 
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1.5 Kulturminner 

Automatisk fredede kulturminner 
Akershus fylkeskommune har foretatt registrering av planområdet i to omganger. I 2007 ble det 
funnet bosetningsspor fra vikingtid/middelalder i form av en kokegrop og i 2017 ble det registrert en 
kokegroplokalitet med seks kokegroper og en nedgravning. C14-dateringene viser at det har vært 
aktivitet på lokaliteten i bronsealder og førromersk jernalder.  

  

Figur 7. Kart over fornminner fra Follokart/Askeladden. Fredede fornminner er gitt mørk rosa farge. Rød stiplet linje er et 

historisk veifar fra før 1650. Loddrette røde streker indikerer områder med potensiale for funn og de grønne vannrette 

strekene markerer kulturlandskap med lokal verdi. Kilde: Kulturlandskap Follo/Askeladden.no 

Et areal 220 m nordvest for planområdet er definert som kulturlandskap med lokal verdi i rapport for 
kulturlandskap i Follo.  

Nyer tids kulturminner 

 

Figur 8. Tunet på Østre Solberg, vest for planområdet, inneholder flere SEFRAK-registrerte bygg. Planområdet er markert 

med gul stiplet strek. Kilde flyfoto: Follokart 

 

Kokegroper 
funnet i disse 

områdene 
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Det er ingen vernede bygg i nærområdet. Rett vest for planområdet ligger det eldre gårdstunet på 
Østre Solberg gård. På tunet ligger det fire SEFRAK-registrerte bygninger. I følge SEFRAK-
registreringen er tunet over 200 år gammelt og tidligere benyttet som skysstasjon. Bryggerhuset som 
står nærmest Solbergveien er ifølge SEFRAK-registreringen fra 1985 viktig som del av miljøet på tunet 
med middels viktig egenverdi. 

Hovedhuset hadde i 1985 høy verdi i seg selv og som en del av tunet. Hovedhuset ser ut til å ha fått 
nytt panel i tillegg til de tidligere utskiftede vinduene. 

Opprinnelig låve ble brent ned før 1900 og den som står der er gjenoppbygget. SEFRAK-
registreringen gir låven ingen egenverdi og middels verdi som del av anlegget. Grisehuset som 
henger sammen med låven har i tillegg til å være viktig som del av anlegget, også fått en lav 
egenverdi. 

Tunet på Østre Solberg er vanskelig å oppfatte ettersom de store veianleggene rundt har medført at 
man nå ankommer tunet fra «baksiden». Det er først når man har kommet inn på tunet og gått 
gjennom dette at man kan oppfatte tunet. Den gamle veien gikk tidligere gjennom tunet, og dannet 
muligens grunnlaget for virksomheten som skysstasjon. Nå når muligheten til å gå den gamle veien er 
kuttet i vest av Nordbyveien og fv. 154, og i øst av boligene i Skovlyveien, er lesbarheten borte og 
kulturformidlingen tunet kunne gitt er svært redusert. 

        
Figur 9. Hovedhuset på Østre Solberg til venstre, og tunet sett fra den nå stengte adkomstveien i vest til høyre. 
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2 FREMTIDIGE FORHOLD 

Det planlegges å bygge 70-75 boliger innenfor planområdet. Adkomst vil være fra Solbergveien. 

 

Figur 10 Utkast til illustrasjonsplan, fra arkitektene R21. 

2.1 Sol/skygge 
Planområdet har gode solforhold. Mot syd vil trafikkstøy fra Nordbyveien medføre behov for 
skjerming av utearealer. Dette medfører at utearealer for rekreasjon bør legges et stykke nord for 
byggene nærmest veien – se egen støyutredning vedlagt planforslaget.  

En utbygging av planområdet i samsvar med planforslaget vil kunne gi relativt lite skygge på nabo- 
eiendommene. Sol-skyggestudier av bebyggelse i samsvar med skisseprosjekt fra R21, viser at det 
ved jevndøgn vil bli skygge på eiendommen øst for planområdet kl. 18 med skråstilte boliger i 2 
etasjer. Skyggevirkningen kan oppleves noe mindre ved plassering av boliger slik at det blir noe 
gjennomsyn fra vest, men sol-skyggestudier viser liten forskjell i antall soltimer ved jevndøgn.   



 12 

 

Follohus Eiendom AS Asplan Viak AS 

 

    

    

Figur 11. Sol – skyggestudie som viser mulig fremtidig bebyggelse i samsvar med forslag til regulering, ved 

høst/vårjevndøgn. Utforming og plassering av ny bebyggelse er hentet fra R21 arkitekter. 

2.2 Eksponering/fjernvirkning 
Planområdet er godt synlig fra Nordbyveien. Dette er et strøk som nå gjennomgår en transformasjon 
fra jordbrukslandskap/grenseområde utenfor Ski tettsted til å bli en del av tettbebyggelsen, utbygget 
med relativt store bygningsvolum sammenlignet med eksisterende boliger. Nordbyveien har fått en 
oppgradering og er i ferd med å endres til en bymessig vei i forlengelse av gatene i Ski sentrum.  

Utbyggingen av planområdet vil bidra til å forsterke gatepreget i Nordbyveien samtidig som 
bebyggelsen trappes ned mot de tilgrensende eneboligområdene i nord og øst. 

Kl.9.00 Kl. 12.00 

Kl. 15.00 Kl. 18.00 
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Figur 12, snitt på langs av Nordbyveien sett mot nord. Utforming og plassering av ny bebyggelse er hentet fra R21 

arkitekter. 

 
Figur 13, sett langs Nordbyveien fra vest mot øst. Utforming og plassering av ny bebyggelse er hentet fra R21 arkitekter. 

 
Figur 14, sett langs Nordbyveien fra øst mot vest. Utforming og plassering av ny bebyggelse er hentet fra R21 arkitekter. 

Eksponeringen mot sydvest og fv. 154 skjermes i dag av en kolle, vegetasjon og bebyggelse på 
gårdstunet Østre Solberg. Dette vil ikke endres vesentlig ved en utbygging. Området vil bli mer 
eksponert mot kulturlandskapet i nordvest. Byggene i denne delen av planen er trappet noe ned, 
med maksimalt 2 etasjer for på den måten å tilpasses høydene på tilgrensende bebyggelse og 
redusere synligheten fra kulturlandskapet. 

 
Figur 15, utsnitt fra en enkel 3D-modell viser at ny bebyggelse knapt er synlig fra kulturlandskapet ved Nordre Solberg, ned 

mot fv. 154 nordvest for området. I tillegg er det etablert støyskjermer her. Utforming og plassering av ny bebyggelse er 

hentet fra R21 arkitekter. 

Ny bebyggelse 
Ski kommune 

Østre Solberg 

Ny bebyggelse 

Ny bebyggelse 

Ny bebyggelse 
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Figur 16, 3D-modell sett i fugleperspektiv fra nordvest. Utforming og plassering av ny bebyggelse er hentet fra R21 

arkitekter. 

2.3 Plassering av bygg 
Det er vurdert ulike plasseringer av bygg. Av hensyn til støyskjerming og ønske om å bidra til å 
definere Nordbyveien som et gaterom, er det plassert blokker langs Nordbyveien som har fortau på 
denne siden. Terrenget mellom Nordbyveien og blokkene heves slik at ikke byggene blir stående i en 
dyp grøft. 

 
Figur 17, snitt nord-syd sett mot vest. Granheimtunet med Nordby eldresenter til venstre og planområdet til høyre.  

Byggene nord i planområdet er i skisseprosjektet foreslått plassert diagonalt på øst-vest retningen 
som preger hovedtyngden av bebyggelsen i området rundt, Nordbyveien og Østre Solberg gård. Tre 
av byggene langs Nordbyveien er foreslått lagt med øst-vest retning langs veien, mens ett bygg står 
diagonalt for å ta opp retningen på småhusene og gi en fasade inn mot krysset med Skovlyveien. 

 

Figur 18, utsnitt av 3D-modell som viser ny og eksisterende bebyggelse. Utforming og plassering av ny bebyggelse er hentet 

fra R21 arkitekter. 

Nordby 
veien 

Ny bebyggelse - 
blokker 

Ny bebyggelse - 
småhus 
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2.4 Terrengbearbeiding 
Planområdet ligger en del lavere enn tilstøtende veier, og fremstår i syd som en grop 3-4 m dypere 
enn veiene. Denne forsenkningen inn mot Nordbyveien er et fremmedelement i det lokale 
landskapet og gir lite bymessig preg. Planforslaget legger derfor opp til at terrenget i sydøst heves for 
å bedre det visuelle og praktiske forholdet mellom de nye boligene og Nordbyveien. 

Det er avklart med Statens vegvesen at det vil være mulig å plassere garasjekjeller under terreng 
inntil 15 m fra senter av Nordbyveien (20 m for øvrige bygg), og at det kan fylles opp mellom byggene 
og veien. Det må utarbeides egne byggeplaner for oppfyllingen, disse må godkjennes av Statens 
vegvesen før arbeidet kan starte. 

 

Figur 19, utsnitt av landskapsplan for området mellom fortauet langs Nordbyveien og ekstra brannadkomst til de nye 

blokkene (hovedinnganger og hovedangrepsvei for brannvesenet er nord for blokkene). Trærnes plassering er tilpasset 

trerekken på motsatt side av Nordbyveien. 

 

Figur 20, snitt (nr. 3 i figur 19) med oppfylling inn mot fv. 35 Nordbyveien.  

Blokk 
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2.5 Ny bebyggelse og forhold til kulturminner 
Det skal ifølge referat fra oppstartsmøtet med Ås kommune, utføres estetisk vurdering av hvordan ny 
bebyggelse vil forholde seg til den vernede bebyggelsen som skal bevares i feltet eller området rundt. 
Det er ingen vernet bebyggelse i området, men tunet på Østre Solberg har noen SEFRAK-registrerte 
bygg. 

Tunet på Østre Solberg er henvendt mot vest basert på at den opprinnelige adkomsten var fra denne 
siden. Planområdet ligger tydelig utenfor tunets indre område og til tross for to adkomster inn i tunet 
fra Solbergveien, fremstår planområdet som uten tilknytning til dette. Tunets solitære stilling blir 
forsterket av at det ligger på en kolle over tilgrensende områder. Tunet er funksjonelt delt i to ved at 
terrenget har to nivåer med to ulike adkomstveier inn fra Solbergveien til den øvre og den nedre 
delen. Vest på tunet er det bygget en ny bolig med valmede tak og tydelige trekk av tidstypisk 
arkitektur fra 1980-tallet.   

Solbergveien er et naturlig skille mellom tunet og de nye boligene. Planforslaget inneholder en 
omlegging av Solbergveien forbi bryggerhuset for å gi større avstand mellom bygget og veien. På 
denne måten ivaretas bygningen og dette bidrar til å sikre bevaring av tunet. 

 

Figur 21, viser omlegging av Solbergveien forbi bryggerhuset på Østre Solberg gård. 

Snitt i fig. 12og 22 viser at ved en utbygging i samsvar med planforslaget, vil tunet fremdeles fremstå 
som en tydelig separat enhet, tilsvarende som i dag. Tunets orientering mot vest og i motsatt retning 
av planområdet bidrar til dette. 

 
Figur 22, snitt gjennom tunet på Østre Solberg og ny blokkbebyggelse. Utforming og plassering av ny bebyggelse er hentet 

fra R21 arkitekter. 

Østre Solberg Ny bebyggelse 

Dagens veg 

Bryggerhus 
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Figur 23, utsnitt av enkel 3D-modell sett fra tunet på Østre Solberg mot ny bebyggelse. Utforming og plassering av ny 

bebyggelse er hentet fra R21 arkitekter. 

En tilpasning av ny bebyggelse til eksisterende tun vil først og fremst være gjennom materialbruk. Ny 
bebyggelse foreslås med tre som konstruksjons- og fasademateriale, og at volumene på eneboliger 
og rekkehus får omtrent samme skala som bolighusene på tunet.  

Det er ikke lagt inn krav om materialbruk i planforslaget, men utbygger planlegger å bygge 
boligblokkene i KL-tre (ofte kalt massivtre) med trekledning. Blokkene vil skille seg ut i volum, noe 
som følger av deres funksjon og plassering nær Nordbyveien. 

 


