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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Planområdet er avsatt til boligformål og offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel for Ås. 

På bakgrunn av dette har den ene av grunneierne i området, Thorvald Sverdrup, initiert igangsetting av 

regulering med sikte på boligutvikling. Kommuneplanen stiller krav om felles planlegging i området og 

dette er løst gjennom et samarbeid med Ås kommune. 

 

Gjennom områderegulering sikres et helhetlig grep for et stort område som det trolig vil ta mange år å 

bygge ut. Planområdet er omfattet av krav til detaljregulering for feltene B3-B8, BK1-3. For feltene B1 

og B2 stilles ikke krav om detaljregulering. Områderegulering er en offentlig plan, men hvor kommunen 

kan overlate planarbeidet til private. I dette planarbeidet har det vært et tett samarbeid mellom 

grunneierrepresentanten og Ås kommune, slik at planen er et omforent forslag fra begge parter.  

 

2. OVERORDNEDE RAMMER OG FØRINGER 

I det følgende kapittel gjøres det rede for overordnede rammer og føringer som ligger til grunn for 

planarbeidet. Dette gjelder nasjonale, regionale og kommunale retningslinjer, men også 

reguleringsstatus i området.  

2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 

Retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 

Retningslinjene tilstreber å samordne planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet for å 

tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 

begrenses. Viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og 

bevegelseshemmede, tilknytning til hovedveinettet, grønnstruktur, biologisk mangfold og estetiske 

kvaliteter. 

 

Barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 

etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som brukes av barn og unge skal 

sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte, gode og 

store nok lekearealer i nærmiljøet og avsettes tilstrekkelig arealer for barnehager. Ved omdisponering 

av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal 

det skaffes fullverdig erstatning. 

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442, 2012) 

Retningslinjene gir blant annet føringer om maksimumsgrenser for støy i forbindelse med støyfølsom 

bebyggelse som boliger, skoler og institusjoner. Denne er lagt til grunn i utarbeidelsen av støyrapporten 

for området. 

 

Universell utforming 

Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i all planlegging, og omfatter byggeområder, 

utearealer og transportinfrastruktur. Regjeringens handlingsplan for universell utforming legges også til 

grunn for planarbeidet.  Det henvises i denne sammenheng til PBL §§ 1-1 og 12-7, jf. Lov 2008-06-20 

nr. 42. 
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2.2 Regionale planer og føringer 

Regional plan for Oslo og Akershus (pågår) 

Planen legger opp til en samordning av arealbruk og transport for Oslo og Akershus. Hensikten er å 

fastlegge ulike utbyggingsstrategier som imøtekommer forventet framtidig vekst i bosatte og ansatte. 

Mer informasjon om plansamarbeidet er tilgjengelig fra: 

http://www.akershus.no/tema/regionalutvikling/regional%20planlegging/plansamarbeidet/ 

 

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 – 2018 

Planen er både et praktisk oppslagsverk med kart over kulturminner, retningslinjer og virkemidler for 

formidling, vern og verdiskapning av kulturminner. I tillegg angir den mål og strategier, med et 

handlingsprogram for prioriterte tiltak. Planen kan lastes ned fra: 

http://www.akershus.no/tema/kulturminne/Fylkesdelplan/ 

 

2.3 Kommunale planer og føringer  

Kommuneplanen med tilhørende arealdel legger føringer for en ønsket fremtidig utvikling og arealbruk i 

kommunen.  

 

Kommuneplanen for Ås  

Planområdet, med planidentifikasjon KPL_11-23, er i kommuneplanens arealdel merket som B4 og B5, 

og er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Det er også avsatt et felt til offentlig/privat tjenesteyting 

merket O2 som inngår i planområdet. Plasseringen av O2 er i planforslaget justert noe sørover. Dette er 

begrunnet i et mer helhetlig grep for området. Områdereguleringen følger opp arealbruken i 

kommuneplanen. 

 

 

Figur 1 – Kommuneplanens arealdel, der Solbergjordet (B4 og B5) er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. 

http://www.akershus.no/tema/regionalutvikling/regional%20planlegging/plansamarbeidet/
http://www.akershus.no/tema/kulturminne/Fylkesdelplan/
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2.4 Gjeldende og pågående regulering 

Planområdet er i hovedsak uregulert, men omfattes delvis av følgende planer: 

1. Granheim i Nordby, trådt i kraft 27.09.2000 

2. Reguleringsplan for del av Nordbyveien, trådt i kraft 25.11.2009 

3. Reguleringsplan for Søndre tverrvei, trådt i kraft 17.01.2002 

 

De to første planene dekker kun et mindre areal som skal sikre atkomst til området fra Nordbyveien. 

Plan for Søndre tverrvei dekker et belte langs veien som omfatter sørvestre del av planområdet. For 

øvrig er det en rekke planer, både i Ski og Ås kommuner, som grenser inntil planområdet. Disse vil i 

varierende grad være førende for hvordan planområdet for Solberg knyttes til omgivelsene. Disse 

planene er: 

1. Del av Granheim i Nordby, trådte i kraft 21.04.2004 (Ås) 

2. Tamburbakken, trådt i kraft 26.06.1980 (senere endret gjennom ulike mindre endringer) 

3. Nordre Finstad, Felt A1 og B4, trådte i kraft 29.04.2009 

4. Området mellom Finstadvegen og Ås grense, trådt i kraft 11.01.1983 

5. Boliger ved Revheim møbelfabrikk, trådt i kraft 22.06.1999 

6. Del av Solbergskogen og Tamburbakken, trådt i kraft 24.09.1997 

 

Figur 2 - Planstatus i og ved planområdet, Ski og Ås kommune. 

Pågående regulering: 
1. FV 35, ombygging av Nordbyveien. Parsell Solbergveien – Oppegårdveien 
2. Reguleringsplan for Solbergkrysset, gnr102/bnr1 
3. Felt A1 og B4 ved Søndre Tverrvei og Grenseveien i Ski kommune 
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3. PLANPROSESS 

3.1 Medvirkning 

Oppstart av planarbeid ble varsel i henhold til plan- og bygningsloven, og det har gjennom dette vært 

mulig å komme med innspill til planen. Videre medvirkning vil skje gjennom høring og kunngjøring av 

planforslaget etter førstegangsbehandling i Hovedutvalg for miljø og teknikk. 

3.2 Varsel om oppstart 

Oppstart av planarbeidet er kunngjort ved annonse i Østlandets blad 30.07.2013, og på Ås kommunes 

hjemmesider 19.08.2013: Brev til naboer, organisasjoner og myndigheter (liste gitt av Ås kommune) 

med varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Solberg, ble sendt 09.07.2013. Frist for 

merknader var 15.09.2013. Utsatt frist ble gitt for Statens vegvesen.  

3.3 Liste over innkomne merknader  

Det har totalt kommet inn seks merknader til varsel om oppstart av områderegulering: 

1. Eiendoms- og byfornyelsesetaten, brev datert 09.09.2013 

2. Akershus fylkeskommune, epost datert 10.09.2013 

3. Follo Ren, epost datert 11.09.2013 

4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, epost datert 12.09.2013 

5. Marko Milekvist/ Hege Monica Lind, epost datert 13.09.2013 

6. Vegvesenet, utsatt frist, epost datert 17.10.2013 

7. Strak AS på vegne av K. Jacobsen AS, utsatt frist, epost datert 19.11.2013 

3.4 Sammendrag av innkomne merknader 

1. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) ivaretar kommunens interesser på vegne av byrådsavdelingen 

for byutvikling (BBY). Oslo kommune er eier av nabotomten gnr/bnr. 102/17, der Solberg sykehjem i 

dag driftes. Etter det EBY kjenner til, vil ikke tomten bli berørt av planarbeidet og har således ingen 

merknad. 

 
2. Akershus fylkeskommune 

Solbergjordet er svært rikt på kulturminner og det er gjort flere funn, hovedsakelig fra jernalderen, i og 

rundt planområdet. Fylkesmannen krever arkeologisk registrering av planområdet iht. Kulturminneloven 

§ 9. Det gjøres oppmerksom på at det allerede er gjort for deler av planområdet, gnr/bnr. 102/118, av 

Thorvald Sverdrup. 

 

Det vises til rundskriv T-2/2008, og fylkesrådmannen anbefaler at det i reguleringsbestemmelsene 

stilles krav om at leke- og fellesarealene skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest/ 

brukstillatelse til boligområdene.  

 

Fylkesrådmannen anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelse for myke trafikanter før 

utbyggingen ferdigstilles.  

 

Universell utforming må implementeres i videre planlegging.  

 

Det anbefales at muligheten for fjernvarmeanlegg utredes.  
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Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes maksimumsnormer i parkeringsbestemmelsene, og at disse 

er strenge. Det anbefales også at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering, 

fortrinnsvis under tak nær inngangspartiet. 

 

Fylkesrådmannen mener at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende fylkesplan/- 

delplaner 

 

3. Follo Ren 

Innspillet påpeker viktigheten av så tidlig i planprosessen å legge til rette for effektiv renovasjon og 

hensynet til sikkerheten til myke trafikanter. Det vises i den forbindelse til dimensjonering, plassering 

og andre tekniske data i Statens vegvesens håndbok 017.  

 

Det anbefales nedgravde løsninger for området. Det gjøres rede for krav som utløses av 

renovasjonsutstyr og renovasjonsbil til bla. sikkerhet, veg og oppstillingsplass.  

 

Det gjøres rede for ulike alternativer og leverandører av nedgravde løsninger. Det er opp til utvikler å 

avgjøre hvilken løsning som er ønskelig. 

 

Innspillet ber om innregulering av returpunkt med 4 stk. nedgravde enheter. For sikker og effektiv 

renovasjon, henvises det til håndbok 017 for dimensjonering og plassering. 

 
4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Viser til aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging fra Fylkesmannens forventningsbrev 

(04.03.2013), og «Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging», (24.06.2011).  

 

Fylkesmannen forutsetter en høy utnyttelsesgrad ettersom planområdet består av fulldyrka 

landbruksjord og dyrkbar jord. Det påpekes at kommunen bør vurdere om det skal legges inn i 

bestemmelsene at overskytende matjord skal tas av og brukes i andre landbruksområder. Arealtall for 

omdisponert dyrka og dyrkbar jord må fremgå av planbeskrivelsen. 

 
5. Marko Milekvist/ Hege Monica Lind 

Det bes opplyst om på hvilket grunnlag omreguleringen for Solberg er i samsvar med Ås kommunes 

visjon om miljø og livskvalitet, og referer til kommuneplanen 2007-2019. 

 

Det settes spørsmålstegn ved at det på den ene siden utvikles miljøgate ved Nordbyveien i Ås/ Ski, og 

samtidig utvikles boligområde tett til vegen som skal redusere trafikk i Nordbyveien. Innspillet mener 

dette fremstår som merkelig da dette vil øke den totale trafikken, og at det som er viktig miljøhensyn i 

den ene veien ikke har samme viktighet 500 m fra Nordbyveien. 

 

Innspillet mener det ikke er tatt hensyn til miljø og helse i vurderingen av omreguleringen. Det anføres 

videre at den nasjonale planen for miljø, helse og bærekraftig samfunnsutvikling ikke samsvarer med en 

utbygging av Solberg, da dette er et inngrep i naturen.  

 

Innspillet betviler at dyrelivet i området er hensyntatt, og de store konsekvensene en utbygging vil ha 

på dyrerikets tilvekst av artene elg, rådyr, grevling og rev. 

 

Det ønskes opplyst om konsekvenser de begrensete mulighetene for bruk av skog og mark har på 

skoler og barnehager. Det henvises til Stortingsmelding nr. 8 (1999-2000) «Rikets miljøtilstand» og 

nasjonale resultatmål for friluftsliv. 
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Innspillet ber om at det utredes for konsekvensene og økningen av diabetes og hjerte- karsykdommer.  

Det henvises til Folkehelseinstituttet som gir klare føringer på å fremme fysisk aktivitet. 

 

Det kreves innsyn i støyrapporten. 
 

6. Vegvesenet  

Innspillet poengterer viktigheten av at trafikkavviklingen i rundkjøringen i Nordbyveien og på fv. 35, blir 

godt ivaretatt slik at biltrafikken ikke reduserer kapasiteten for kollektivtrafikken, eller motvirker R-237, 

reguleringsplan for del av Nordbyveien.  

 

Vegvesenet mener det mest hensiktsmessige er en fordeling av trafikken fra feltene B4 og B5 på 

Nordbyveien, Søndre Tverrvei og Tamburveien. Det må foreligge en nærmere utredning av antall 

boliger, delområdenes utforming og plassering av internveier før eksakt fordeling av trafikken mellom 

veiene kan konkluderes.  

 

Atkomsten til planområdet må kapasitetsberegnes og konsekvenser/ forsinkelser for kollektivtrafikk på 

fv. 35 må vurderes.  

 

Det er viktig at det planlegges for gjennomgående veg gjennom planområdet.  Vegen skal ikke åpnes 

for gjennomkjøring, men ved å avsette areal, eventuelt ved bruk av bom, gis det anledning til senere 

justering av trafikken ved behov.  

 

Det er viktig at det planlegges for god gangveitilknytning mellom planområdet og Nordbyveien, for å 

sikre gode alternativer til bil som transportmiddel.  Vegvesenet er negative til å plassere gang/sykkelvei 

i grøntbeltet langs Søndre Tverrvei, grunnet faren for kryssing mellom etablerte krysningspunkter. 

 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, bør gjøres 

bindende for planområdet. Bestemmelser i planen bør inneholde rekkefølgekrav som sikrer at eventuelle 

støytiltak er gjennomført før det gis brukstillatelse. Det anbefales at det foretas støyvurderinger i 

området med forslag til eventuelle avbøtende tiltak. 

 

7. Strak AS på vegne av K. Jacobsen AS 

Innspillet redegjør for sin forståelse av planforslaget med hensyn til antall boliger og trafikkløsninger. 

Det bemerkes at de sterkt motsetter seg alle alternativer med å sluse deler av trafikken til Søndre 

Tverrvei via Grenseveien i Ski kommune, gjennom felt A1 og B4.  

 

Avkjørselen ved Søndre Tverrvei har begrenset kapasitet og skal betjene nye og gamle boliger i Ski 

kommune. Det bemerkes at notatet fra Rambøll ikke har belyst konsekvensene for avkjørselen til 

Søndre Tverrvei. Allerede med foreliggende planer for området kan det det bli begrensninger for 

trafikkavviklingen. Tomtene fra Grenseveien har ikke alternativ adkomst, så selv begrenset trafikk fra 

Solbergområdet vil spise direkte av boligpotensialet i Ski kommune. 

 

Innspillet mener utnyttelsen på Solberg må reduseres slik at trafikken kan løses via Nordbyveien. Det 

påpekes også at de vil motsette seg forslag som øker biltrafikk forbi deres planlagte barnehage, på 

innerste del av A1 i Grenseveien.  

 

Innspillet mener planforslaget må sette av et grøntdrag i grensen mot Ski, slik at gangforbindelsen og 

bygninger blir kontinuerlig mellom Søndre Tverrvei til Nordbyveien. Det er ønskelig at arkitektene møtes 

på tvers av utviklingsområdene for å koordinere prosjektene.  
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3.5 Kommentar til merknader 

1. Eiendoms- og byfornyelsesetaten 

EBY hadde ingen merknad.  

 
2. Akershus fylkeskommune 

Arkeologisk registreringsarbeid ble gjennomført oktober 2013. På gnr102/bnr118 ble det ikke gjort noen 

funn, men på gnr102/bnr10 ble det gjort ett funn i veitrasé inn i området fra Nordbyveien. 

Konklusjonen er at fornminner ikke kommer i konflikt med planarbeidet med B1 og B2. For øvrige 

arealer kreves det registreringer. Fullstendig rapport fra arkeolog foreligger i begynnelsen av 2014. 

 

Planen ivaretar hensynet til trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter ved at det er regulert inn to 

nord-sør gående grøntakser, samt to øst-vestgående akser. Veiene har ensidig fortau som kobles på 

gang- og sykkelvei. 

 

Det vil ikke bli utredet fjernvarme spesielt i dette arbeidet.  

 

Universell utforming er nedfelt i teknisk forskrift og vil bli ivaretatt i oppfølgingen av planen. Det er stilt 

rekkefølgekrav til opparbeidelse av leke- og fellesareal.  

Det er foreslått maksimumsnormer i reguleringsbestemmelsene for bilparkering, samt minimumsnormer 

for sykkelparkering.  

 

3. Follo Ren 

Innspillene er tatt til orientering. Plassering av renovasjonsutstyr blir først regulert inn ved senere 

detaljregulering.  

 

4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Overordnede føringer for kommunal planlegging er lagt til grunn i planleggingen.  

 

Planområdet vil hovedsakelig bestå av blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse, hvilket 

utgjør en relativt høy utnyttelsen av planområdet. Gjenbruk av matjorda anses ikke som hensiktsmessig 

i området da denne er sandholdig og av lav kvalitet. Arealtall for omdisponert dyrka og dyrkbar jord 

fremgår av planbeskrivelsen. 

 

5. Marko Milekvist/ Hege Monica Lind 

Områdereguleringen på Solberg er i samsvar med kommuneplanens arealdel og utviklingen er i tråd 

med kommunens ønsker og føringer. Solberg har til nå vært uregulert og områdereguleringen muliggjør 

en politisk vedtatt arealbruk. 

 

Boligsammensetningen på Solberg vil gi et mer variert tilbud til kommunens beboere og bidra til at flere 

kan ha en leilighet med livsløpsstandard. Slik vil flere, i ulike livssituasjoner, være selvstendig i egen 

bolig. Kommunen har underskudd på rekkehus og leiligheter, og flere vil med denne utviklingen kunne 

få det botilbudet de ønsker seg innenfor kommunen.  

 

Hensynet til helse sikres ved å ha tilstrekkelig med lekeareal innad i planområdet. Det er dessuten 

vektlagt å ivareta og skape gode forbindelseslinjer til både Holstadskogen og Nøstvetmarka. 

Gangforbindelser gjennom området er også et viktig grep for å fremme folkehelse, samt legge til rette 

for miljøvennlige transportalternativer.  

 

Innspillet om dyrelivet er tatt til etterretning. Det ble foretatt en befaring av området 25.09.2013 av 

naturforvalter fra Rambøll. Her ble naturmangfoldet kartlagt og dokumentasjonen legges til grunn i det 

videre planarbeidet. 
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Støyrapport inngår i planbeskrivelsen og innsyn i denne fås her. 

 

6. Vegvesenet 

Rambøll har laget en trafikkanalyse som foreligger som eget vedlegg til planbeskrivelsen. Her 

konkluderes det med at en utbygging på Solberg kan skje uten av det overbelaster Nordbyvegen, selv 

om all trafikk til og fra planområdet får atkomst kun fra denne ene vegen. 

 

Delområdenes utforming vil skje i senere detaljregulering etter hvert som området bygges ut. 

Det planlegges ikke for gjennomgående vei.  
 

8.  Strak AS på vegne av K. Jacobsen AS 

All trafikken fra planområdet vil, slik plankartet viser, ledes via Granheimtunet og til Nordbyveien. Det 

planlegges ikke gjennomgående trafikk til nevnte veier i Ski. Det legges heller ikke opp til at trafikken 

ledes mot arealene (A1) der det planlegges barnehage. 

 

Planforslaget har sikret en bred sammenhengende grøntkorridor som binder sammen Nøstvetmarka og 

Holstadskogen. Denne går lengere vest enn det innspillet bemerker, men er en viktig trasée i nord-

sørgående retning på Ås-siden av kommunegrensen. Planforslaget ivaretar gode forbindelseslinjer både 

for bebyggelse og gående, og det blokkerer ikke for nevnte grøntkorridor som i all hovedsak strekker 

seg på Ski-siden av kommunegrensen.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

4.1 Planens avgrensning og beliggenhet 

Planområdet er 114 daa stort, og ligger i Ås kommune på grensen til Ski kommune. Planens 

utredningsområde ligger mellom Nordbyveien og Søndre Tverrvei, og består av to eiendommer, gårds- 

og bruksnummer 102/10 og 102/118, henholdsvis benevnt som B4 og B5 i kommuneplanen. Ski 

tettsted er nærmeste naturlige sentrum med kjøpesenter og regional tog- og bussforbindelse, ca. 2 km i 

avstand fra Solberg. E18 passerer omtrent 1 km vest for planområdet. 

 

 

Figur 3 - Planområdets plassering i forhold til E18 i vest og Ski sentrum i øst. (Kilde: finn.no) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ingen veier på de to 

eiendommene, men planområdet 

omfatter en del av veien 

Granheimtunet på vestre side. 

Planen legger til grunn å forlenge 

tilgrensende vei, Granheimtunet, 

inn på planområdet. 

Figur 4 – Områdereguleringens planavgrensning 
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4.2 Tilstøtende tomters bruk 

Planområdets omgivelser består for det meste av boliger. I vest ligger det nylig utbygde Skitunet som 

består av 9 blokker med 188 leiligheter. Også nord-øst og øst for området er det boliger, her for det 

meste eneboliger og rekkehus. På sørsiden av området, på andre siden av Søndre Tverrvei ligger 

friluftsområdet Holstadskogen. 

 

Boligmassen i Solberg skolekrets består av 60 % eneboliger, 15 % småhus og 25 % leiligheter. Planen 

om å bygge konsentrert småhusbebyggelse og større leilighetsbygg på planområdet vil altså bidra til en 

mer variert boligmasse. 

4.3 Eierforhold 

Planområdet består av to tomter med ulikt eierskap.  

 

gnr/bnr Benevning Kommuneplan Hjemmelshaver Areal Daa 

102/10 B4 og O2 Solberg sameie 88 daa 

102/118  B5 Thorvald Sverdrup 26 daa 

 

4.4 Dagens arealbruk  

Areal som omdisponeres, er for dyrka mark = ca. 48 550 m2, og for dyrkbar jord (skog) = ca. 65 450 

m2
. 

 

Omtrent 40 % av planområdet er tidligere beitemark som de senere årene har vært dyrket mark. 

Jorden er tørkeutsatt og dårlig egnet for kornproduksjon. Resten av planområdet består av plantet skog 

og et mindre hogstfelt (Figur 5). 

 

 

Figur 5 - Ortofoto av planområdet. (Kilde: kart.follokart.no) 

Dyrket mark 

Hogstfelt Barskog 

Kantvegetasjon 

Jordvoll 
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Planområdet tilhører vassdragsområde Gjersjøen, med unntak av den østligste delen som hører til 

Årungen (Figur 6). Det er etablert åpne grøfter både i skogen og hogstfeltet. Jordbruksarealet har 

lukkede grøfter med en åpen grøft mot skogen i syd-øst. 

 

 

Figur 6 – Vassdragsområder i og rundt planområdet. (Kilde: follokart.no) 

 

Langs jordets nord-vestlige og nord-østlige kant står kantvegetasjon i form av trær og busker. På 

sørsiden av området, mot Søndre Tverrvei ligger en jordvoll av varierende høyde. Høyden på vollen kan 

ikke reduseres og eventuell graving/fylling må godkjennes av Statens Vegvesen. 

 

4.5 Vei- og trafikkforhold  

Planområdet ligger mellom Nordbyveien og Søndre Tverrvei, og er i hovedsak tiltenkt atkomst fra 

Nordbyveien (Figur 7). Nordbyveien vil bli ombygget fra innfartsveg til lokal samlegate med prioritering 

av busstrafikk, samt gang- og sykkeltrafikk. ÅDT for Nordbyveien er mellom 10.300 i vest og 12.000 i 

øst. 

 

Atkomst til planområdet er foreslått fra ny rundkjøring ved Granheimtunet, på vestsiden av 

planområdet. Nærmere redegjørelse for temaet er gjort i eget trafikknotat. (Vedlegg 4).  
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Figur 7 - Veiforbindelse til Nordbyveien og Søndre Tverrvei 

Bussholdeplassen Bamsebu ligger i Nordbyveien, 200 m fra planområdet. Herfra går det buss til Ski 

sentrum og til Vinterbro. 450 meter lenger øst ligger stoppet Grenseveien. Fra Ski er det buss- og 

togforbindelse til store deler av Oslo- og Folloregionen med Østfoldbanen. Nytt dobbeltspor til Oslo vil 

redusere reisetiden til Oslo vesentlig. 

 

4.6 Teknisk infrastruktur  

Høyspentkabel – Hafslund Nett har et 50 kV regionalnett kabelanlegg bestående av 4 kabelsett der 

hvert sett består av 3 enleder kabler som passerer eiendommene gnr 102/bnr 10 og bnr 118 (Figur 8).  

 

Traseen inkludert byggeforbudsbelte med en bredde på 2 meter ut til hver side for kabelens ytterkant. 

Kablene skal normalt ha ca. 1 meter overdekking. Endring av kablenes overdekking tillates ikke. 

Aktiviteter som graving, spunting, pæling eller sprenging nærmere kabelanlegg enn 5 meter skal 

meldes Hafslund Nett minst 3 dager på forhånd. I slike tilfeller skal alltid kablene påvises. 
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Etablering av parkeringsplasser, gang- og sykkelveier, beplantning, eller bygningsmessige aktiviteter 

som krever graving eller fundamentering i kablenes byggeforbudsbelte skal på forhånd godkjennes av 

Hafslund Nett. 

 

For eksakt angivelse av kablenes plassering kan Hafslund Nett kreve at kablene avdekkes. Ved 

byggetiltak skal eksakt beliggenhet og trasebredde verifiseres ved kabelpåvisning og prøvegraving på 

aktuelle steder. Ved prøvegraving skal representant fra Hafslund Nett være tilstede. 

 

 

Figur 8 - Høyspentrase. (Kilde: Hafslund august 2013) 

Vann- og avløpsledninger (VA) går omtrent midt i planområdet (nord-sørretning) fra Tamburbakken 

(Figur 9). Ledningen følger deretter tomtegrensen mellom nedre og øvre del av Solberg, ut til Skitunet.  
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Figur 9 - VA-kart. (Kilde: Ås kommune, teknisk etat) 

4.7 Skoler og barnehager 

Nærmeste barneskole er Solberg skole som ligger vest for planområdet. Skoleveien går på gang- og 

sykkelvei langs Nordbyveien og er om lag en kilometer lang. I følge kommuneplanen er det dårlig 

kapasitet på skolen, og nyankomne elever på enkelte trinn blir henvist til Nordby skole. Det vedtatt 

utbygging av Solberg skole slik at kapasiteten blir mer enn doblet. 

 

Den nærmeste kommunale barnehagen, Solbergtunet barnehage, ligger ved siden av Solberg skole. I 

tillegg ligger to private barnehager på nordøstsiden av området i Amundsvei. Kommuneplanen melder 

at det er noe dårlig kapasitet på barnehagene i Nordbyområdet, men at det trolig først er mot slutten av 

planperioden (2023) at det vil bli behov for en ny stor barnehage i området. 

 

4.8 Naturressurser og biologisk mangfold  

Beskrivelsen av naturressurser og biologisk mangfold er basert på nasjonalt tilgjengelige registreringer 

samt befaring i planområdet. 

 

4.8.1 Registreringer i området 

Databasene Miljøstatus, Naturbase og Artsdatabanken er lagt til grunn i arbeidet med å undersøke 

registrert naturmangfold i planområdet. Det er ikke gjort artsregistreringer innenfor området, med 

unntak av et par svartelistede arter. Det er heller ikke registrert naturtyper eller leveområder for 

enkeltarter innenfor området. 

 

De rødlistede fugleartene vipe og tårnseiler er registrert i nærheten av planområdet (Figur ). Begge er 

kategorisert som NT (nær truet) i Norsk rødliste for arter. Tårnseiler er registrert med hovedhabitatene 

åker, kulturmark og konstruert mark, mens vipe har hovedhabitatene åker, kulturmark og våtmark, noe 

som betyr at planområdet kan være et potensielt habitat for fuglene. I grensene av planområdet, langs 
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Nordbyveien og Søndre Tverrvei er det gjort flere observasjoner av de svartelistede artene russekål, 

parkslirekne, hagelupin og kanadagullris (Figur 10). Russekål står under kategorien HI (høy risiko) på 

Norsk svarteliste 2012, mens parkslirekne, hagelupin og kanadagullris faller inn under kategorien SE 

(svært høy risiko). Alle artene har stor spredningsevne og kan fortrenge stedegen vegetasjon. De er 

derfor en trussel mot det naturlige mangfoldet i områder hvor de etablerer seg. 

 

 

Figur 10 - Registrerte forekomster av svartlistede arter (parkslirekne, hagelupin, kanadagullris og russekål) 
merket med svart og grått, forekomster av rødlistede arter (vipe og tårnseiler) merket med oransje. (Kilde: 
artsdatabanken.no) 

 

4.8.2 Observasjoner fra befaring 

Befaringen ble utført 2013-09-25 mellom klokken 12.15 og 15.00. Under befaringen var det 5-7 °C, 

overskyet og noe vind i området. Det hadde regnet tidligere på dagen, og området var fuktig, til dels 

vått. Uken forut for befaring var preget av tørt vær med temperaturer mellom 1 °C og 17 °C. 

 

Under befaringen ble hele området, med unntak av dyrket mark, undersøkt på overordnet nivå. Det ble 

ikke observert fugler eller andre større dyr i området under befaringen. Trekkfuglene hadde 

sannsynligvis forlatt området for vinteren. Det ble heller ikke observert sjeldne arter eller naturtyper. I 

kantsonene og rundt planområdet ble det funnet store forekomster av de tidligere nevnte svartelistede 

planteartene. 
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I den videre beskrivelsen av naturverdier er området delt inn i kategoriene skog, hogstfelt og 

kantvegetasjon, ettersom disse tre vegetasjonstypene har ulike forhold og egenskaper. 

 

 

 
 Skog:  

Skogen bærer tydelig preg av å være plantet og er flere steder drenert med grøfter. Vegetasjonen 

er hovedsakelig lite variert, med noe mer variasjon i og mot kantsonene. Store deler av 

skogsområdet er dominert av gran i omtrent samme størrelse, med lite innslag av andre treslag. 

Busksjikt mangler grunnet utskygging fra grantrærne, mens spredte moseflekker utgjør bunnsjiktet 

(Figur 11). 

 

 

Figur 11 - Granskogen slik den fremstår i store deler av skogsområdet. Busksjiktet er fullstendig frav10rende 
mens spredte moseflekker utgjør bunnsjiktet.  

 

Skogens sør-østre del bærer preg av mer blandet vegetasjon med noe yngre trær. Furu og bjørk 

dominerer tresjiktet, mens busksjikt har innslag av lave grantrær. Feltsjiktet er dominert av blåbær, 

og bunnsjiktet er velutviklet og dekket av moser.  

 

Kantområdene i skogen samt skogens nordlige del har en mer variert artssammensetning med blant 

annet høye bjørketrær. 

 
 Hogstfelt:  

I hogstfeltet er det gjennomført snauhogst, sannsynligvis for mindre enn fem år siden, basert på 

dagens vegetasjon. Et fåtall døde stammer står oppreist i feltet. Rundt grøfter i hogstfeltet er det 

områder med forsumpning, et mulig resultat av forstyrrelse av skogbunnen som følge av bruk av 

skogsmaskiner. Dominerende art i hogstfeltet er den svartelistede arten rødhyll. Busker på opptil 

2,5 m står tett i tett. Rødhyll er en innført art i Norge som er forvillet og sprer seg i naturen. Den er 

registrert med HI (høy risiko) på svartelista, og kan fortrenge stedegne arter. Rødhyll trives godt 

når den er fullt eksponert for sol, slik forholdene er på hogstfeltet på Solberg.  
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Figur 12 - Hogstfeltet dekket av rødhyll (opp til 2,5 m høyt), enkelte stående eksemplarer av død ved. 

 
 Kantvegetasjon:  

Langs jordets kanter som grenser til boligbebyggelse står det belter av kantvegetasjon. Mellom 

jordet og Tamburveien 7 og 9 består kantvegetasjonen (Figur 13) av middels- til høyvokste trær 

(opp til ca. 30 m). Asal, lønn, bjørk, osp og ask ble observert i sonen. Det finnes også et område 

med bringebærkratt i kantvegetasjonen. Flere av trærne er gamle, og de gir et estetisk vakkert 

bilde i området. 

 

 

Figur 13 - Kantvegetasjon bestående av høye trær, mellom jordet og Tamburveien 7 og 9. 

 

Langs planområdets grense mot Ski kommune er det for få år siden lagt en strømkabel i bakken. I 

forbindelse med anleggsarbeidet ble skogen felt i et smalt belte, og vegetasjonen er fremdeles lav/ung. 

Det ble funnet tydelige spor etter elg i traseen. Basert på mengden tråkk kan det se ut til at korridoren 

blir brukt som passasje for elg. 
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4.9 Friluftsliv  

Det finnes flere veletablerte stier i skogen og hogstfeltet på planområdet, samt langs jordets kanter. Det 

er også rester etter en bålplass i området. Skogen og hogstfeltet brukes trolig av nærbefolkningen til 

leke- og friluftsområde.  

 

Sør for planområdet, på den andre siden av Søndre Tverrvei, ligger Sørliåsen (også kalt 

Holstadskogen/Nylenda). Området er et populært friluftsområde med et godt opparbeidet stinett (Figur 

14). Atkomst til skogsområdet går via gangbro over Søndre Tverrvei, og er forbundet med stier i 

planområdet. Sammenhengen i stinettverket bør bevares. 

 

 

Figur 14 - Stinett i Sørliåsen (også kalt Holstadskogen/Nylenda). Planområde markert med blått omriss. (Kilde: 
«Turmuligheter i Ås kommune», turkart over Ås kommune) 

Ca. 700 m nord for planområdet ligger Bollerudåsen. Foruten stinett har skogen her et veletablert 

skiløypenett (Figur 15), med noe lysløype. Løypenettet strekker seg nord til Haugbroåsen. 
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Figur 15 - Skiløypenett fra Bollerudåsen. Planområde markert med blått omriss. (Kilde: Ås kommune) 

Sør for planområdet, på andre siden av Søndre Tverrvei ligger Holstadskogen. Stier med forbindelse hit 

går gjennom skogen på planområdet, og forbindelsen er bevart gjennom feltene markert o_T3-4 og 

0_FRI1-2 i planen.  

4.10 Kulturminner 

Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført høsten 2013 for hele gnr102/bnr118, og for deler av 

gnr102/bnr110. Resultatet av dette viser at det ikke er forekomst av kulturminner innenfor 

gnr102/bnr118. 

 

Det ble gjort et funn på gnr102/bnr10 i veitrasé inn i området fra Nordbyveien av en nedgravning med 

ukjent funksjon. Alderen på nedgravningen er foreløpig ikke bestemt, men det vil bli sendt inn en C14-

prøve som vil avgjøre om funnet faller innenfor kulturminneloven § 4 (kulturminner som er eldre enn 

1537 og dermed automatisk fredet). Hvis dette er tilfelle vil Akershus fylkeskommune fatte dispensasjon 

iht. kulturminneloven § 8, 4. ledd for dette kulturminnet. Rapporten vedrørende denne registreringen vil 

bli ettersendt når den er ferdigstilt. Fylkesrådmannen vil komme med en endelig uttalelse når planen 

legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Det er ikke gjort utgravninger for øvrige deler av planområdet.  
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Det er gjort et funn fra jernalderen på Granheim, tilgrensende tomt på vestsiden, men dette har ikke 

konsekvenser for utviklingen av planområdet. 

 

 

Figur 16 – Feilaktig registrering av kulturminne på Solberg, samt tilgrensende tomt Granheim (Kilde: 
kulturminnesok.no) 

4.11 Barn og unges interesser  

Nærmeste offentlige lekeområde ligger mellom Amunds vei og Margretes vei, i et grøntområde ca. 100 

m nord for planområdet. Ved Røsslyngveien, øst for planområdet, finnes et lekeareal egnet for ballspill. 

Dette grenser helt inn mot planområdet. Skitunet har lekeplasser på sin tomt. For øvrig vil 

skogsområdene i og rundt planområdet være godt egnet for barn. Disse er nærmere beskrevet under 

«Friluftsliv». 

 

Etablering av nytt boligfelt i planområdet vil tiltrekke seg barnefamilier, og genere et behov for flere 

lekeområder. 
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5. PLANFORSLAGET – INNHOLD OG VIRKNINGER 

5.1 Reguleringsformål  

Solberg er en områderegulering med ulikt detaljeringsnivå innad i planområdet. Delområdene B3-B5, 

BK1-BK3, o_BHG og o_OP krever ytterligere detaljplanlegging. For feltene B1 og B2 er det er ikke 

knyttet krav til detaljregulering.  

 

Planområdet foreslås regulert til bebyggelse og anlegg, herunder boligbebyggelse, barnehage og 

offentlig eller privat tjenesteyting.  

 

 

 

5.2 Grad av utnytting og høyder 

Grad av utnyttelse følger Miljøverndepartementets veileder T-1459 Grad av utnytting (2007). 

Utnyttelsesgraden skal beregnes etter prosent bebygd areal (%-BYA). Bebygd areal skal regnes med 

utgangspunkt i det totale arealet (nettoareal) avsatt til utbyggingsformål i det enkelte felt.  

 

Parkering på terreng skal tas med i beregningsgrunnlaget med 25 m2 per parkeringsplass. 

Følgende utnyttelse gjelder for de enkelte felt: 

 

Felt % Bebygd areal Maks gesims Maks møne Ca. antall boliger 

o_OP 25 % 9,5 m Bebyggelsen skal ha flatt tak  

o_BHG 20 % 6,5 m 9 m  

B1 25 % 12,5 m Bebyggelsen skal ha flatt tak 135 

B2 25 % 12,5 m Bebyggelsen skal ha flatt tak 140 

B3 30 % 12,5 m Bebyggelsen skal ha flatt tak 195 

B4 32 % 12,5 m Bebyggelsen skal ha flatt tak 120 

B5 30 % 12,5 m Bebyggelsen skal ha flatt tak 130 

BK1 35 % 6,5 m 9 m 50 

BK2 35 % 6,5 m 9 m 50 

BK3 35 % 6,5 m 9 m 55 
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Planområdet vil kunne inneholde til sammen ca. 875 boliger gitt at det bygges maksimalt ut fra angitt 

utnyttelsesgrad. I denne beregningen er det forutsatt en gjennomsnittlig leilighetsstørrelse på 90 kvm 

for blokkleiligheter. Antall boliger vil derfor kunne gå noe opp, eller noe ned, avhengig av størrelsen på 

leilighetene. Mens det for rekkehus er angitt 5,5 boliger per daa i BK1-3.  

 

I byggeområde B1-5 tillates blokkbebyggelse på inntil fire etasjer.  

 

I byggeområde BK1-3 tillates konsentrert småhusbebyggelse i inntil to etasjer + loft.   

 

I byggeområde o_BHG tillates offentlig eller privat tjenesteyting inntil to etasjer + loft. Området skal 

benyttes til barnehage. I område o_OP tillates offentlig eller privat tjenesteyting i inntil tre etasjer. 

Området kan benyttes til kommunale boliger, helseinstitusjon, tjenesteyting og grendelokale.  

 
Det er med dette lagt opp til en høy utnyttelse av arealene på Solberg øst. En høy utnyttelse er viktig 

av flere årsaker, hvorav følgende er lagt til grunn: 

 De siste årene har det skjedd en markant endring i boligproduksjonen i Akershus – fra eneboliger til 

leiligheter. I kommunene Vestby, Ås, Ski, Frogn, Oppegård og Nesodden har det for eksempel blitt 

bygget 1100 eneboliger i perioden 2006 – 2011, mot 1800 blokkleiligheter for samme periode 

(https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp). Gode økonomiske utsikter 

for Norge og en aldrende befolkning i Akershus tilsier at behovet for nye, mindre boliger vil 

fortsette.  En vesentlig del av boligbyggingen og offentlig planlegging av arealer i Akershus bør 

derfor rettes inn mot å skaffe flere leiligheter. 

 
 Ski kommune har stort arealpress og det er et uttrykt regionalt og nasjonalt ønske om at det skal 

satses på en mer arealeffektiv utbygging – særlig i områder hvor dyrka mark er omdisponert til 

utbyggingsformål. En høy utnyttelse på Solberg, som både gir mer variert boligmasse og reduserer 

arealbruken, vil være et positivt bidrag for å bygge opp under Ski tettsted og reduserer presset på 

andre, mindre egnede områder. 

 

 Både Ås og Ski kommune har generelt få leiligheter sammenliknet med mer bymessige kommuner. 

Innen få år vil reisetiden reduseres til bare 11 minutter med tog mellom Ski sentrum og Oslo S. Den 

gode kommunikasjonen med Oslo tilsier at områder i gang- og sykkelavstand fra stasjoner bør 

utvikle en langt mer bymessig boligmasse. I dag er det for eksempel kun 20 % av boligmassen i Ås, 

og 19 % i Ski, som består av blokkbebyggelse (SSB 2011). 

 

 Planområdet ligger i gangavstand fra Solberg barneskole, samt store friområder like vest for 

området. Det er kun få minutter med buss eller sykkel til Ski sentrum, og området har direkte 

tilgang til hovedveinettet via Nordbyveien. 

 
Snittene under viser en prinsipiell skisse for hvordan bebyggelsen kan etableres i området. Hensikten 

med snittene er å få fram forholdet mellom maksimalt tillatte byggehøyder i planområdet og 

eksisterende bebyggelse i omkringliggende områder.  

https://www.ssb.no/statistikkbanken/selectvarval/saveselections.asp
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5.3 Bebyggelse og anlegg 

Det legges opp til en blanding av blokkbebyggelse og rekkehus i området. Områdene nærmest 

Tamburbakken har lavest utnyttelse, med rekkehus i to etasjer, for å skape en god overgang mellom 

den åpne eneboligbebyggelsen og blokkbebyggelsen i planområdet. I det nordvestre hjørnet av 

planområdet, mot Nordbyveien, er det tillatt med blokkbebyggelse i tre etasjer. Dette vil gi en god 

overgang mellom den lave bebyggelse i området. 

 

Utbyggingsområdene i felt B1 og B2 er tiltenkt blokkbebyggelse i inntil fire etasjer. Det er ønskelig å 

variere høydene noe, slik at man får både inntrukne fjerde etasjer, eller bebyggelse med færre etasjer. 
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Illustrasjonen over er kun ment som en prinsipiell skisse, og viser ikke den endelige utformingen av 

områdene. Skissen tar utgangspunkt i at all parkering, med unntak av gjesteparkering, legges i 

parkeringskjellere under terreng. Skissen viser også maksimal utnyttelse – dvs. 25 % BYA, samt 

tilhørende krav til lekeareal iht. bestemmelsene. Denne løsningen vil til sammen gi ca. 275 boliger i de 

to feltene. Utearealene vil være svært romslig ettersom nesten halvparten av feltene ligger utenfor 

byggegrensen mot Søndre tverrvei. Utnyttelsesgraden er derfor også satt lavere for disse feltene, 

sammenliknet med øvrige blokkområder, slik at ikke bebyggelsen blir for kompakt på de arealene som 

kan bebygges.  

5.4 Områder for offentlig tjenesteyting 

Det er ventet at antall nye boliger vil gi behov for minst en fireavdelings barnehage. Det er derfor satt 

av ca. 5 daa stor tomt til dette formålet i planens nordvestre del, opp mot Skitunet.  

 

Foruten barnehage er det avsatt ca. 4 daa til annen offentlig og privat tjenesteyting. Hensikten med 

dette er å legge til rette for eldre- eller omsorgsboliger, grendelokale for områdets innbyggere og 

lokaler for tjenesteyting – for eksempel i form av legekontor. Dette er en sentral del av området og vil 

kunne tilby tjenester og lokaler for innbyggerne innen gangavstand. Området er ikke tiltenkt forretning 

eller annen virksomhet som gir mye trafikk inn/ut av området.   

5.5 Krav om detaljregulering 

Det skal godkjennes en eller flere detaljregulering(er) før det gis tillatelse til tiltak eller gjennomføres 

mindre tiltak i feltene o_OP, o_BHG, B3 – B5 og BK1 – BK3. Detaljreguleringen skal vise lekeplasser, 

felles avkjørsler, fellesområder for renovasjon og eventuell felles parkering. Krav om detaljregulering 

gjelder ikke for etablering av offentlig vei, o_V1-2. 
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5.6 Leke- og oppholdsareal 

Planforslaget viser én stor kvartalslekeplass som er plassert helt sentralt i området. Denne er i overkant 

av 1 daa stor og ligger under 300 m fra alle boligene i planområdet. Dette sikrer god tilgjengelighet og 

nærhet til ett stort lekeareal for alle fremtidige beboere. Arealet er et supplement til private hager, 

mindre sandlekeplasser, kvartalslekeplasser og øvrige grøntområder. Lekeplasser er gjennom 

bestemmelsene sikret i alle delområdene.  

 

Det er regulert inn et bredt grøntbelte (o_FRI1-2) i nord-østgående retning, som forbinder planområdet 

med øvrig friområder i nærheten, Holstadskogen og Nøstvedtmarka. Den grønne korridoren ivaretar en 

viktig forbindelse mellom to store turområder og vil kunne være et sted for uorganisert lek og trening. 

100-metersskogen vil også kunne fungere som skitrasé og gang- sykkelvei.  

5.7 Overordnet grønnstruktur  

Kantvegetasjon nord-vest i planområdet skal bevares som en vegetasjonsskjerm mot eksisterende 

naboer. Dette sikrer større trær inne på planområdet, samt skjerming mot naboeiendommer. 

 

Som beskrevet under 5.4, er det regulert inn et offentlig turdrag som sikrer en god forbindelse gjennom 

planområdet til øvrige friområder.  

 

To store osper på om lag 30 m har blitt stående i hogstfeltets kant mot Søndre Tverrvei i tilknytning til 

et smalere skogbelte. Trærne skiller seg ut i området ved å være merkbart høyere enn annen 

vegetasjon, og de er sannsynligvis gamle. Disse forsøkes bevart i videre utforming av B2. 

5.8 Vei og trafikk 

Byggeområdene tilknyttes offentlig vei via o_V1-2. Disse opparbeides i henhold til Ås kommunes krav 

for drift og vedlikehold. Veiene gir tilgang til felles parkeringsanlegg eller med atkomst direkte til tomt. 

Det vil i tillegg være behov for interne veier i det enkelte byggeområde. Offentlig vei er regulert med 6 

meter kjørebane inkludert 0.25 meter kantstein, 2,5 meter tosidig fortau, og 1,5 meter grøft på hver 

side. Grøftareal er offentlig, men tillates opparbeidet med atkomst til eiendommer og parkeringsanlegg.  

 

 

Figur 17 – Snitt av veibredde og byggegrenser fra regulert senterlinje 
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Figur 18 - Planlagt rundkjøring i krysset 
Granheimtunet/Nordbyveien 

Samleveier o_V1-2 ledes via Granheimtunet til 

planlagt rundkjøring i Nordbyveien. All trafikk 

fra Solberg vil derfor bli kanalisert via 

Nordbyveien.  

 

Trafikkberegninger viser at en utbygging på 

1300 boliger kan gjennomføres uten at 

tilgrensende veinett overbelastes.  Dette selv 

om en legger all trafikk til Nordbyveien ved 

Granheim. 

 

I planen er det lagt opp til at det bygges 

maksimalt 890 boliger. Dette er godt under 

beregningsgrunnlaget for trafikkutredningen, 

slik at belastningen i krysset blir langt lavere 

enn maksimalt antatt.  

 

5.9 Parkering 

Nærheten til Ski stasjon og kollektivtilbud i Nordbyveien tilsier at planområdet bør ha strenge krav til 

parkering. Det er derfor valgt å benytte maksimumsnormer for bilparkering. Intensjonen er å begrense 

bilbruken, og legge til rette for sykkel, gange og kollektiv. Det er i tillegg supplert med 

minimumsnormer for sykkelparkering, og krav om at disse skal være takoverdekt. For planområdet 

gjelder følgende parkeringsnorm: 

 

 Bilparkering Sykkelparkering 

Blokk, 1-2 roms leilighet Maksimalt 1 plass per boenhet Minimum 1 plass per boenhet 

Blokk, 3 roms leilighet eller 

større 

Maksimalt 1,75 plasser per 

boenhet 

Minimum 2 plasser per boenhet 

Rekkehus/kjedet enebolig Maksimalt 2 plasser per boenhet Minimum 2 plasser per boenhet 

Besøksparkering Maksimalt 0,1 plasser per 

boenhet 

 

Barnehage Maksimalt 1,1 plass per ansatt Minimum 1 plass per ansatt 

 

Det er i bestemmelsene til krav om at parkering for boliger i blokkbebyggelse skal legges under terreng. 

Besøksparkering er begrenset, og vil derfor kunne tillates på terreng. Minimum 5 % av 

parkeringsplassene skal legge til rette for handicappede. Parkering for konsentrert småhusbebyggelse i 

BK1-3 har ikke krav om parkering under terreng. Dette vil trolig løses i form av parkering på egen tomt, 

eller i fellesanlegg. 
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5.10 Teknisk infrastruktur 

Byggeforbud er nedfelt i kart og bestemmelser for områder som omfattes av høyspentkabel, H370_EL.  

 

Vann- og avløp, inkludert overvannshåndtering, skal redegjøres for gjennom VA-rammeplan. Kravet er 

nedfelt i bestemmelsene.  

 

5.11 Etappevis utbygging 

Utbygging av Solberg øst omfatter et stort antall boliger som vil måtte bygges ut i etapper over flere år. 

De første utbyggingsetappene er foreslått for feltene B1 og B2. De neste utbyggingsetappene antas 

utviklet suksessivt på langs veisystemet fra vest mot øst. Siste etapper vil derfor trolig være BK2 og B5. 

 

5.12 Vurdering iht. naturmangfoldloven §§ 8-12 

Naturmangfoldloven skal oppfylles på alle plannivåer, herunder reguleringsplan. Det er først og fremst 

kapittel II, §§ 8-12 som er relevant i en planbeskrivelse. 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget synes dekket, da informasjon om naturmangfold i området er hentet 

både fra offentlig tilgjengelige kilder (Artsdatabanken, Miljøstatus og Naturbase) samt fra befaring i 

området.  

 

Skogen i området planlegges fjernet for å gjøre plass til boligbebyggelse. Konsekvenser for 

naturmangfoldet her må derfor vurderes. Skogen som planlegges fjernet er plantet barskog med få 

arter, som er vanlig i Norge. Naturen i området er altså ikke sjelden eller spesielt verdifull. Likevel har 

skogen i området en verdi, både i naturens egenverdi, som grunnlag for dyreliv og fordi den 

tilsynelatende blir noe brukt til friluftsliv av lokalbefolkningen. 

 

Ved fjerning av skog i området må man ta med i betraktingene at det er sannsynlig at svartelistede 

plantearter vil ha lett for spre seg inn på tidligere skogsområde. Dette begrunnes med at området rundt 

planområdet er sterkt påvirket av svartelistede arter. Disse artene har svært god etableringsevne, og er 

dyktige konkurrenter i områder med nylig forstyrrelse. Dagens hogstfelt som er bevokst med rødhyll er 

et eksempel på dette. 

 

Det anbefales å bevare gamle trær i ny grønnstruktur ettersom det finnes mange flotte store trær i 

området. Dette vil tilføre kvaliteter både av estetisk art, men også for naturverdier, herunder for 

fuglelivet og insekter i området.  

 

Det er ikke observert store eiker i området (kun mindre individer ble funnet i skogen). Det påpekes 

allikevel at hul eik er fredet etter forskrift, og dersom det skulle vise seg at det finnes eik innenfor 

området som er dekket av forskriften, må disse ivaretas. 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet: 

Kunnskap om naturmiljøet i området, og planens virkninger, vurderes å være tilstrekkelig gitt planens 

omfang. Planen vil føre til fjerning av skog og de arter som finnes der, men er vurdert til ikke å påvirke 

mulighetene for nå forvaltningsmålene for arter og naturtyper (jf. nml §§ 4 og 5). Føre-var-prinsippet 

blir derfor tillagt mindre vekt. 

 

 

 



 

OMRÅDEREGULERING 31 (32) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: 

Området i større perspektiv bærer preg av tettstedsbebyggelse, spredt bebyggelse, samt flekkvis skog- 

og jordbrukarealer. Utbyggingen som planen åpner for vil i mindre grad endre viktige 

landskapsøkologiske trekk.  

 

Det går et langstrakt skogsbelte fra Bollerudåsen i nord, over Nordybyveien, gjennom planområdet og 

til Sørliåsen sør for Søndre Tverrvei (Figur 19). Kantvegetasjon og langstrakt vegetasjon er viktig for 

dyrs spredningsmuligheter, da de ofte brukes som korridorer i et ellers lite attraktivt miljø. Det vil derfor 

være hensiktsmessig å bevare kontinuiteten i skogen slik at man kan skape en grønn passasje for dyr 

og mennesker mellom de to store skogsområdene, spesielt med tanke på observerte elgspor i området. 

Dette vil innebære og la deler av skogen øst i planområdet stå. 

 

 

Figur 19 - Skogsbelte, markert med grønt, som forbinder Bollerudåsen og Sørliåsen. Beltet kan være en mulig 
korridor for dyrs forflytningsmuligheter mellom de to store skogsområdene. Planområdet er markert med rødt. 
(Kilde: finn.no) 

Bollerudåsen 

Sørliåsen 
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§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Det er ikke lagt opp til spesielle tiltak for å begrense skader, utover at det vil settes av arealer til 

grøntstruktur som kantsoner til ulike utbyggingsformål i planen. Det skal legges til rette for et naturlig 

vegetasjonsbilde i deler av kantsonen. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (herunder lokalisering) 

Planområdet er innenfor areal som er avsatt til fremtidig boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan for 

Ås kommune 
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