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Plan- og byggeprosess for et
boligområde tar vanligvis
mange år. Enda lenger tid
tar det før  resultatene av de
teorier som ble lagt til grunn
vises i sin fulle bredde. På
Vearåsen startet utbyggin-
gen i 1983, planleggingen
ca. et år tidligere. 1 1996
var området ferdig utbygd.
Nå er det mulig å se en del
resultater på godt og vondt.

Vearåsen boligfelt er altså
ikke et område som bare
viser gode resultater. Ver-
dien ligger i at alt som er
gjort på Vearåsen er doku-
mentert og kan etterprøves.
Bak plan- og bygge-
prosessen lå det en del nye
og tildels uprøvde teorier.
Videre ble prosessen gjen-
nomført av et fagteam hvor
deltakerne arbeidet i svært
nær kontakt med hverandre
hele tiden. Det norske hage-
selskap deltok i dette teamet
og har senere fulgt utviklin-
gen i området. I store trekk
kan vi derfor i ettertid si at
vi vet hvorfor noe ble bra og
noe ble dårlig.

I dette nummeret i serien De
grønne blad har vi forsøkt å
beskrive ‘vår’ del av proses-
sen. Det er altså en doku-
mentasjon på hva vi ga for
råd til teamet og hva vi la til
grunn for dette. Men det er
også en beskrivelse av en
fremgangsmåte som vi me-
ner er allmenngyldig og kan
brukes i de fleste tilfeller
hvor en starter fra bunnen
av på et ubebygd areal. Vi
har ikke hatt ambisjoner om
å evaluere innsatsen.  Men
området ligger der og vil,
ved et besøk, selv gi svaret.
Vi blir gjerne med som
guide.

Prosjektansvarlig i Hage-
selskapet avdeling Fag var
landskapsarkitekt Lars
Fischer. Han arbeider nå i
firmaet Grindaker A/S
Landskapsarkitekter MNLA
og har på oppdrag utarbei-
det dette prosjektblad. Sivil-
arkitekt Laila Eriksen har
hatt ansvaret for layout.

Øivind Tjøm
Leder avdeling Fag
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analysen ble lagt til grunn
for den videre bearbeiding
av reguleringsplanen og
utformingen av bebyggelses-
planen. En hovedmålsetting
med utbyggingen var å be-
vare mest mulig terreng og
vegetasjon. Eneboligene ble
bygget ut av selvbyggere og
rekke-/kjedehusene ble bygd
ut som totalentreprise. Vi
visste derfor at det ville bli
mange aktører i området og
så det som strengt nødvendig
å få samordnet en del av

Prosessen startet med en
gjennomgåelse av eksiste-
rende, stadfestede regule-
ringsplan. Vi kunne raskt
fastslå at hovedprinsippene i
denne kunne følges, men
med noen justeringer av
vegføringer og hus-
plasseringer. For å være si-
kre på disse justeringene
startet vi med en enkel
landskapsanalyse, som
skulle vurdere terreng og
vegetasjon. Landskaps-

Vearåsen ligger i Stokke
kommune i Vestfold. Bolig-
området ligger ved riksveg
303, ca. 6 km fra kommune-
senteret Stokke og like langt
fra Tønsberg sentrum. I fra
1983 til 1996 er det bygget
212 boliger på ca. 225 da.
Boligene er fordelt på 110
eneboliger og resten er
rekke-/kjedehus og tomanns-
boliger. Det rådgivende
ingeniørfirmaet A/S
Prosjektas var ansvarlige for
utarbeidelse av ny regule-

ringsplan, bebyggelses-
planer og all teknisk planleg-
ging. A/S Prosjektfinans var
ansvarlig for  bygging og
prosjektledelse. Det norske
Hageselskaps fagavdeling
har vært ansvarlig for den
landskapsfaglige vurderin-
gen under både planleggin-
gen og utbyggingen. I dette
heftet er det
landskapsarkitektens vurde-
ringer og medvirkning i
prosessen som skal presen-
teres.

Bildet viser Vearåsen før
utbygging. Vi ser tydelig
skillet mellom den gulbrune
løvskogen og den grønne
barskogen. Bildet er tatt i
oktober 1982.

Informasjonsmøter

Tomteark

Enkel landskapsanalyse

PROSESSEN

INNLEDNING
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aktivitetene, bl.a. masse-
håndteringen. Vi arrangerte
informasjonsmøter med
både selvbyggere og entre-
prenører. Selvbyggeren fikk
utdelt et tomteark med den
viktigste informasjonen om
tomta, bl.a. forslag til hus-
plassering. Etter innflytting
ble det også arrangert infor-
masjonsmøter om skjøtsel
og stell av utearealene. Det
ble lagt spesiell vekt på be-
handling av eksisterende



ENKEL
LANDSKAPS-
ANALYSE

4

vegetasjon.

En enkel lanskapsanalyse for
Vearåsen ble en vurdering av
arealenes egnethet for for-
skjellig typer utbygging i
forhold til eksisterende vege-
tasjon, topografi og klima,
slik at områdets estetiske
kvaliteter kunne bevares.
Landskapsanalysen består av
en kartlegging av stedets
vegetasjonstyper og
landskapskarakter og en
beskrivelse av hvordan de

Kartet viser inndelingen av
de seks vegetasjonstypene.

FURUSKOG PÅ GRUNN JORD
MYE FJELL I DAGEN

KRATTAKTIG LØVSKOG

HOGSTMODEN GRANSKOG

UNG GRANSKOG

FURUSKOG PÅ LØSMASSER

TETT BØKESKOG
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kan utnyttes i en  utbygging.
Vearåsen  har i prinsippet
seks vegetasjonstyper:

Furuskog på grunn jord
med mye fjell i dagen
Denne vegetasjonen finnes
på de høyeste partiene. Fu-
rua dominerer, men det
er også en del løvtrær som
eik, rogn og bjørk. Mark-
dekket består av røsslyng og
lav. I busk-sjiktet kan vi
finne en del einer. Denne
vegetasjonstypen er vanske-
lig å erstatte dersom den
fjernes. Jo tettere husene
bygges i denne vegetasjons-
typen dess mindre skjermer
den.

Krattaktig løvskog
Denne vegetasjonstypen
finner vi på det meste av
Vearåsen. Noen steder med
bøk som dominerende tre-
slag, andre steder med bjørk,
osp, selje eller svartor. Den
vokser på de lavereliggende
areal hvor det også finnes
løsmasser.

Hogstmoden granskog
Vi finner denne typen på et
lite areal i nord, langs gren-
sen mot øst og mot vegen i
vest. Denne vegetasjons-
typen kan være farlig å
bygge i p.g.a. vindfall. Her
bør derfor all gran hogges
før byggingen starter. Etter
uthogging vil vi etterhvert få
krattaktig løvskog.

Ung granskog
I søndre del av planområdet
var det en tett, ung gran-
skog. Skogen var så tett at
det var liten plass til andre
treslag.

Furuskog på løsmasser
I nord vest var det et lite
område med høy, slank furu
som stod tett sammen. Furua
vokste på næringsfattige,
grove løsmasser.  Dersom
noe av denne furuskogen blir
fristilt er det fare for vind-
felling og det anbefales der-
for å hogge alt før området
bygges ut.

Øverste bildet viser furu-
skog på høydepartiene med
grunne jordbunnsforhold.

Midterste bildet viser ung
krattskog, slik den er på
store deler av Vearåsen.

Nederste bildet viser hogst-
moden granskog.

Furuskog på grunn jord
på de høyeste partiene

Hogstmoden granskog på
mindre arealer

Krattaktig løvskog
dominerer området

VEGETASJONS-
TYPER



Tett bøkeskog
Langs vegen i vest var det et
sammenhengende område
med tett bøkeskog. Dette er
en typisk edelløvskog som
har stor verdi i nasjonal må-
lestokk. Bøk liker et dypt
jordsmonn.
Bøkeskog  har noen felles-
trekk med granskogen. Den
vokser ofte like tett, slik at
det ene treet er avhengig av
det andre. Det er imidlertid
ett særtrekk som skiller dem
klart fra hverandre foruten at
det ene er nåletre og det
andre er løvtre. Bøka har
evne til å revegetere ut fra
stammen, når et tre blir fri-
stilt fra en tett bestand. Dette
fikk vi erfare under utbyg-
gingen av Vearåsen. Bøk er
derfor ikke så svak for vind-
felling og treskader som
gran.

Vegetasjonen kunne også
fortelle oss noe om grunn-
forholdene på Vearåsen.
Noen vegetasjonstyper vil
holde seg til grunnlendte
partier, mens andre foretrek-
ker store jorddybder.
Vegetasjonskartet ga oss
derfor den første informasjo-
nen om fordelingen av løs-
massene.
Utfra dette ble det tatt
prøvegravinger, og det ble
funnet grusforekomster som
kunne brukes i utbyggingen.
Det ble tatt ut 6 - 7 000 m3
grusmasser til en verdi av ca.
0,5 mill.
Der det skulle bygges boli-
ger eller veger måtte grusen
erstattes av utsprengt stein,
men der det skulle bygges
lekeplass og balløkke kunne
vi erstatte grusen med vrak-
masser som stubber og røt-
ter.
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Bildet over:
I sydvest var det en ensartet
bøkeskog som fra lufta mar-
kerer seg som en brun tre-
kant.

Bildet til høyre:
Bøkeskogen er veldig tett.

Slik ser en bøk ut noen år
etter uttynning. Den nakne
stammen har igjen fått side-
greiner



LANDSKAPS-
KARAKTER
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I tillegg til vegetasjonen er
det terrenget som gir et om-
råde karakter. Vi mente at
det var viktig å bevare
Vearåsens karakter også etter
en utbygging.
Det er to høydedrag som gir
Vearåsen identitet. Disse
høydedragene markeres av
noen høye koller og bratte
fjellsider. Inngrep i disse
partiene vil ofte virke skjem-
mende og  kunne ødelegge
områdets karakter.

Terreng og vegetasjon gir
området karakter

På kartet er det markert noen
områder med gult. Dette er
arealer som synes godt sett
utenfra. Videre er noen
bratte partier skravert. Disse
er ikke synlige utenfra, men
vil være dominerende trekk
for de som skal bo i området.

Kartet viser områdets-
landskapskarakter
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Ethvert inngrep i de avmer-
kede deler av utbyggings-
området vil være svært mar-
kert. Inngrepet kan være
positivt, dersom det f.eks. er
god arkitektur som glir godt
inn mellom naturlig vegeta-
sjon. Dersom inngrepet be-
tinger uthogging av vegeta-
sjonen og endring av eksiste-
rende terreng, vil det bli en
negativ markering som vil
ødelegge områdets karakter.

De markerte kollene og
bratte liområdene ble regis-
trert av en person som gikk
på høydedragene samtidig
som en annen person gikk
på nærmeste veg og ga tegn
når personen på høydedra-
gene var synlig.

Øverste bilde:
Innenfra er det de bratte
skråningene som går i ret-
ning nord-sør som er domi-
nerende.

Nederste bilde:
Utenfra er det høyde-
partiene og de bratte skrå-
ningene som er synlige, her
sett fra vest.

arealer uten inngrep som
skjerm mellom konsentrerte
husgrupper. Dersom vi først
fjerner denne vegetasjonen
er det vanskelig å etablere ny
p.g.a. det skrinne jordsmon-
net. Markdekket er veldig
sårbart og trenger for-
sterking i form av gjødsling
eller tilsåing for å tåle
tråkk.

Når vi bygger i furuskog på
grunn jord,  er det vanskelig
å bevare trær dersom vi byg-
ger tett. For eneboliger på
relativt store tomter vil
denne vegetasjonstypen gi
god effekt. Vi har da mulig-
heten til å innpasse husene
mellom trærne og allikevel
bevare dem. Det beste er
imidlertid å bevare store

Krattaktig løvskog kan på
en effektiv måte danne
skjerm mellom hus og mel-
lom hus og veg. Her er vege-
tasjonen tett og homogen og
det er ikke så viktig hvor
huset eller vegen ligger. I
tillegg er det i disse områ-
dene enkelt å få opp ny ve-
getasjon p.g.a. relativt sett
rikelig med løsmasser. Selv

Hvordan kan vi bruke eksisterende vegetasjon for å bevare områdets karakter?

Furuskog som skjerm
mellom husgrupper

Krattaktig løvskog danner
skjerm mellom hus

Tegningen viser prisippet
for registrering av de mest
synlige områdene, sett fra
omkringliggende veger.
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med konsentrert utbygging,
hvor vi bare kan spare smale
striper av denne vegetasjons-
typen, vil den overleve og
virke skjermende.

Hogstmoden granskog bør
fjernes slik at vi etterhvert
kan få etablert krattaktig
løvskog. En del av den
hogstmodene granskogen i
øst er det vi kan karakteri-
sere som gransumpskog og
egner seg godt som mottak
og fordrøying av overflate-
vannet.

Den unge granskogen har
vokst så tett at den bør også
hugges slik at vi etterhvert
får etablert krattaktig løv-
skog.

Furuskog på løsmasser bør
også hugges slik at vi også
her får etablert  krattaktig
løvskog.

I furuskogen mente vi det var
best å bygge eneboliger på
relativt store tomter, som
øverste bilde viser,  eller
bevare større sammenheng-
ende områder med vegeta-
sjon, som midterste bilde
viser.

Nederste bilde:
Den unge krattskogen egnet
seg bra til å skape avstand
mellom husene.

Hogstmoden granskog bør
fjernes

Gransumpskog fordrøyer
overflatevann

Tegningen over viser
hvordan vegetasjon øker
fordrøyningen av overflate-
vannet ved opptak av vann
gjennom røttene og fordam-
ping fra bladoverflaten.

Til høyre vises hvordan
overflatevannet fordrøyes i
grøfter og et stort pukk-
magasin. Overløpet går ut i
sumpgranskogen i øst.
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Kartet viser arealer
(orange) hvor det bør være
en lav utnyttelse. Her kan
det bygges eneboliger eller
tett/lav bebyggelse med
store arealer uten inngrep
som skjerm mellom hus eller
husgrupper. Arealer som har
gul farge, egner seg til kon-
sentrert bebyggelse. De
skraverte arealene bør hol-
des uten inngrep.

AREALER SOM EGNER SEG FOR
KONSENTRERT BEBYGGELSE

AREALER SOM BØR UTNYTTES
MED LAV UTNYTTELSE

AREALER SOM BØR HOLDES
UTEN INNGREP



KONKLUSJON
AV
LANDSKAPS-
ANALYSEN

Vearåsen bør være et greit
område å bygge ut. Det er
enkelt å tilpasse utnyttelsen
av området slik at de ter-
reng- og vegetasjonsmessige
verdier bevares og utnyttes.
Bortsett fra de mest ekspo-
nerte arealer, til sammen 20
daa, kan hele området be-
bygges. Selv på de høyeste
partiene, ca 60 daa, med den
åpne furuvegetasjonen, kan
det meste bebygges med
eneboliger på relativt store
tomter, uten at vegetasjon og
terreng  blir ødelagt. Det
behøver nødvendigvis ikke
bare være eneboliger på
disse arealene. Boligene kan
imidlertid konsentreres til
noen få steder, slik at det blir
større sammenhengende
grøntarealer. Det er den to-
tale utnyttelsen av disse 60
daa som er viktig.

Resten av arealet, til
sammen ca 145 daa, kan i
prinsippet tåle en konsentrert
utbyggingsform som for
eksempel tett/lav bebyg-
gelse.

Ved å velge en utbyggings-
mønster som bevarer smale
vegetasjonsbelter fra øst til
vest, oppnår vi å dempe
eventuelle skjemmende
 vind.

ler” i et boligområde. For
eksempel har en balløkke
krav til terreng og beliggen-
het som ikke kan dekkes
innenfor disse arealene.

Store tomter på høyerelig-
gende partier

Tett/lav på lavereliggende
partier

Vegetasjonsbelter  demper
sjenerende vind

Koller og skrenter uten
inngrep

Hvordan kan vi  dempe
virkningen av inngrep?

Under og etter en utbygging
er det viktig at det utenfra
ikke ser ut som en bygge-
plass.

Etter de vurderingene vi har
gjort angående vegetasjon
og terreng, har vi kommet
fram til noen arealer som
bør holdes uten inngrep.
Dette er de høyeste kollene
og de bratte skrentene. Der-
som det her tas de nødven-
dige hensyn under planleg-
gings- og anleggsfasen, vil
disse arealene ha positiv
effekt alt fra området tas i
bruk, og det uten behov for
nevneverdig opparbeiding.
Foruten å tjene som le mot
vind og kaldluft, er de med
på å skape avstand og
skjerm mellom hus og mot
veger. Dessuten vil det å ha
urørt natur i sine nærmeste
omgivelser, oppfattes som
positivt.

Arealene kan legges ut som
fellesarealer, eller der det
måtte passe, inngå i den
private tomtegrunn med
nødvendig restriksjoner.
Det må likevel understrekes
at disse arealene ikke dekker
alt behov for “grønne area-

Bildet viser lav utnyttelse på
høydepartiene og høy
utnyttelse på de lavere
partiene
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KART-
GRUNNLAG

Merkede og innmålte trær
er et godt hjelpemiddel når
vi skal kjenne oss igjen i
terrenget.

12

Et godt kartgrunnlag viktig

0,5 meters ekvidistanse
viser terrengformen

Innmerkede trær som
hjelpepunkter

Det viktigste grunnlaget for
å få en godt tilpasset bebyg-
gelse, er et godt kartgrunn-
lag. Vi hadde ikke noe godt
kartgrunnlag på Vearåsen.
Det ble derfor besluttet å
måle inn området på nytt.
Resultatet ble et detaljert
kart med 0,5 meters ekvidis-
tanse, der vi kunne kjenne
igjen de fleste terreng-
formene.
Deler av området hadde
imidlertid veldig tett vegeta-
sjon, slik at det var nødven-
dig med flere kjentpunkter.
Vi merket flere trær som
siden ble målt inn på kartet.
Målet var at vi fra et merket
tre, kunne se til to andre
merkede trær. På denne
måten kunne vi kjenne oss
igjen i terrenget med bare 1
meters feilmargin.

Vi kan tydlig se hvilke områ-
der som er bratte på dette
kartgrunnlaget. Opp-
tegningen med 0,5 meters
ekvidistanse gjør at dette
kommer tydlig fram.



REGULERINGS-
PLANEN
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Landskapsanalysen justerer
reguleringsplanen

Landskapsanalysens
konklusjonskart var grunn-
laget for justeringen av re-
guleringsplanen. Dersom vi
sammenligner den nye regu-
leringsplanen med den
gamle, ser vi at de ikke er
store forandringer. Forand-
ringen ligger i utforming av
vegene. På planen ser det ut
som om det er gjort baga-
tellmessige endringer, men
dersom vi studerer endrin-
gene ute i terrenget, blir det
store forskjeller i terreng-
inngrep.

Slik var den gamle regule-
ringsplanen.

Den nye reguleringsplanen.
Legg merke til vegtraseene
på de to planene. Det er her
den største forskjellen lig-
ger.



BEBYGGELSES-
PLANEN
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De grønne områdene viser
de arealene som er beholdt
som fellesområder. Det
meste av dette arealet har
beholdt den eksisterende
vegetasjonen. Eneste unntak
er grendehuset og ball-
plassen, som ligger sentralt i
området.

I  tillegg til disse “grønne
arealene” er det bevart mye
eksisternde vegetasjon på de
private tomtene. Dette er
spesielt på de høyeste parti-
ene og i de bratte liene.

Kartet viser den endelige utbyggingen.På fellesområdene er
eksisterende vegetasjon
bevart



Før vi startet med hus-
plasseringen, ble vegene
stukket ut i terrenget. Det ble
gjort enkelte små justeringer
for at vegen skulle ligge best
mulig i terrenget, gi minst
mulig veglengde og gi god
atkomst til den enkelte tomt.
Med god atkomst menes det
en atkomst uten store høyde-
forskjeller som krever store
inngrep og vanskelige
trappeatkomster.

Vi så det som viktig at ve-
gene skulle ligge godt i ter-
renget, uten store skjæringer
og fyllinger. På denne måten

kunne vi bevare vegetasjo-
nen nært inn til vegen som
igjen skapte avstand til tom-
tene eller de framtidige ute-
plassene.

Siden vi kunne bruke
sprengstein fra tomtene til
vegbygging, behøvde vi ikke
legge vegene tungt i terren-
get for å oppnå masse-
balanse. Dette sparte terreng
og vegetasjon.

Vegene er lagt i en bevisst
kurvatur for å senke hastig-
heten uten å bruke humper.

Når vegen ligger godt i ter-
renget, kan vegetasjonen
bevares tett inntil, som vi
ser på bildet til høyre.

På bildet nederst til venstre
ser vi at vi har bevart fjell-
knausen. Dette var mulig,
ved å flytte vegen ca. 0,5 m
til siden.

Bildet nederst til høyre viser
vegene som stort sett følger
terrenget.  På den måten
unngår vi de lange, rette
strekningene.

Veger uten store skjæringer
og fyllinger bevarer vegeta-
sjon og gir god terreng-
tilpassing

Bevisst kurvatur senker
farten uten humper

VEGER
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Vi hadde et godt samarbeid
med ingeniørene om plasse-
ring av grøftene for vann-,
avløps- og elektriske lednin-
ger. Vi hadde valget mellom
følgende løsninger:

● Dype grøfter som krever
stor bredde for å få plass til
selve grøfta og  lagring av de
utgravde massene.

● Grunne grøfter som kre-
ver mindre bredde.

● Legging av grøfter under
hus. Bruker areal som allike-
vel må hugges.

● Boring av ledningstrasé
gjennom fjell. Sparer både
terreng og vegetasjon.

Vi valgte den mest optimale
løsningen, både med hensyn
til å ta vare på eksisterende
terreng og vegetasjon og god
økonomi for prosjektet.

I  tillegg til valg av løsning
var det viktig å velge riktig
trasé. Vi prøvde å unngå
lange rette strekk som ville
betinge lange gater med
uthugget vegetasjon som
raskt ville blitt en vind-
tunnel.

Øverste bilde:
Der det allikevel skulle byg-
ges veger,  kunne vi bruke
dype grøfter.

Midterste bilde:
Dersom husene lå tett, var
det mest lønnsomt å legge
ledningene under husene.

Nederste bilde viser borehull
for ledningstrasé gjennom
fjell.

TILPASSET
KOMMUNAL-
TEKNIKK

Dype grøfter

Grunne grøfter

Grøfter under hus

Boring av ledningstrasè

Valg av riktig trasè viktig
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UTBYGGINGEN

Første utbyggingsetappe
omfattet Vearåsens nordøst-
lige del på ca 60 daa. Feltet
ble bygd ut med 47 boliger.
Området blir i dag oppfattet
som to atskilte felt. Den
østre ryggen, med vegeta-
sjon, virker som en “vegg”
og skiller arealene i to om-
råder:

● Vestre del, som er et
høydeparti med to markerte
nord-syd gående rygger.

● Østre del er et jevnt skrå-
nende terreng med ensidig
fall mot øst.

I vår analyse av arealets
egenhet har vi tidligere kon-
kludert med å foreslå enebo-
liger i høydepartiet og tett/
lav bebyggelse på de skrå-
nende arealene mot øst.

Kartet viser 1. etappe av
utbyggingen  av Vearåsen
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I et kupert terreng er det
viktig å finne den beste hus-
plasseringen før vi begynner
med tomtedelingen. Vi
hadde på forhånd satt opp
følgende forutsetninger for
en god husplassering:

● Huset skal ha en god
tilknytning til atkomst-
vegen.
● Vi skal unngå markerte
koller og bratte skråninger
som har betydning for områ-
dets egenart.

HUS-
PLASSERING

Husene plasseres før
tomteinndeling

Tomteark

● Vi skal unngå verdifull
vegetasjon som kan berike
den framtidige hagen.
● Husets plassering skal gi
minimale terrenginngrep.
● Det skal være mulig å
opparbeide en skjermet, sør/
vestvent uteplass.

Vi utarbeidet et tomteark for
hver av eneboligene, der vi
beskrev tomta og kom med
anbefalinger om hvordan
tomta burde disponeres.
Som et eksempel har vi

valgt ut tomt B4, der vi be-
skriver følgende:
Tomta skråner mot nord og
øst. Den totale høydefor-
skjellen er ca 5 meter.
Vegetasjonen består av furu
og einer, markvegetasjonen
er røsslyng, lav og mose.
Tomta har en god del fjell i
dagen. Tomta har god utsikt
mot nord og vest. Sol-
forholdene er gode.

Det nøyaktige kartet og de innmålte trærne, var et nødven-
dig hjelpemiddel for å finne den ideelle husplasseringen.

18



Huset plasseres i den nord-
østre del av tomta. Det pas-
ser med et hus som har sok-
keletasje. Uteplassen bør
være ved husets vestlige
fasade. Atkomsten fra vegen
foreslås fra  tomtas nord-
østre hjørne. Mest mulig av
furua og eineren bør bevares.
Innimellom fjellknausene
bør det sås til med gras og
gjødsles for å få mer slite-
sterkt mark-vegetasjon.

Husplasseringen på de fla-
tere områdene med kratt-
skog, bød ikke på mange
vanskeligheter. Her var ve-
getasjonen stort sett lik over
hele tomteområdet og vi
kunne fint oppnå våre fem
forutsetninger, enten det ble
bygget eneboliger eller mer
konsentrert bebyggelse.

Øverste bilde:
Huset ble bygget i det nord-
østlige hjørnet av tomta.

Midtre bilde:
På tomt B4 har de greid å
beholde vegetasjonen helt
inntil huset.

Nederste bilde:
Allerede når de flytter inn,
vil det være en vegetasjons-
skjerm mot naboeiendom-
men.
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Neste store utfordring kom
da vi skulle bygge ut den
bratte skråningen mot vest.
Vegetasjonen besto her av
ren bøkeskog på de laveste
partiene og furuskog på
grunn jord på de høyere
partiene. Begge vegetasjons-
typene bør bevares med
store sammenhengende
arealer dersom det skal ha
noen mulighet til dele opp
området og skape avstand
mellom boliggruppene.

Utnyttelsen av dette området
var bestemt på forhånd. Her
skulle det bygges 44 boliger,
fortrinnsvis som terrasse-
leiligheter. Terrenget passet
for en slik utnyttelse, men vi
mente at denne utbyggings-
formen ville ødelegge både
terreng og vegetasjon.

Skråningen besto av noen
bratte skrenter og noen fla-
tere partier som vi her kan
kalle “hyller” i skråningen.

Vi foreslo å bygge ut disse
“hyllene” relativt tett med
rekke-/kjedehus, og spare de
bratte skrentene. Noen steder
ble “hyllene” for smale.
Vi måtte utvide dem. Dette
ble gjort på to måter:

● Noen steder valgte vi å
lage fjellskjæringer på innsi-
den av bebyggelsen.
På denne måten ble fjell-
skjæringen lite eksponert fra
utsiden.

● Andre steder valgte vi å
bygge terrengmurer for å
utvide “hyllene” på utsiden.
Det var viktig å få bygget
disse  murene før en startet
med byggingen av huset,
siden det bare var tilgang
fra oversiden. Terreng-
murene ble bygget ved at
utsprengt stein fra  tomtene
ble stablet oppå hverandre.
På denne måten kunne vi
begrense inngrep i eksiste-
rende vegetasjon på nedsi-
den av murene.

Bildet øverst til venstre:
Rekke-/kjedehusene ble byg-
get på “hyller” i terrenget,
og vi kunne bevare
vegetasjonsbelter mellom
rekkene.

Bildet øverst til høyre:
Her er det sprengt noe i
bakkant for å få plass til
husrekken.

Bildet til venstre:
Ved å bevare vegetasjonen i
de bratte skråningene og på
toppene,  oppnår vi å bevare
områdets karakter sett uten-
fra.

Bildet til venstre under:
De bratte skråningene ble
bevart ved hjelp av murer
av  utsprengt stein.

Bildet under:
Murene ble lagt opp av
store maskiner før hus-
byggingen startet.



I et vanlig boligfelt for
selvbyggere er et vanlig at ca
85% av massene som for-
flyttes innenfor boligfeltet,
håndteres av den enkelte
husbygger. Ca 15% håndte-
res av kommunen eller den
entreprenøren som kommu-
nen engasjerer til å bygge
atkomstvegene og de
kommunaltekniske anlegg.
På denne måten blir det
mange aktører innenfor et
begrenset område. Alle tren-
ger lagerplass og depone-
ringsplass for mellomlagring
og fylling av over-skudds-
masser.
Det nærmeste er å bruke de
arealene en har på egen
tomt.
Dersom denne modellen
skulle brukes på Vearåsen,
ville det bli vanskelig å be-
holde eksisterende vegeta-
sjon og terreng inne på egen
tomt.
Det ble derfor tilstrebet å ha
en felles massedisponering

MASSE-
DISPONERING

innenfor Vearåsen. Det vil si
at en husbygger kunne be-
stille en ferdig utsprengt
tomt, og sprengsteinen
kunne for eksempel bli be-
nyttet til vegbygging. Stub-
ber og røtter ble også kjørt
bort til et felles deponi-
område, eller som tidligere
nevnt, til ballplassen for å
erstatte utgravd grus.

Nederste bilde:
Selvbyggerne kunne komme
til en ferdig utsprengt tomt.
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Det ble arrangert informa-
sjonsmøter og befaringer i
utbyggingsområdet for po-
tensielle tomtekjøpere.
Det ble lagt vekt på infor-
masjon om hvordan de
kunne disponere tomta for å
bevare eksisterende terreng
og vegetasjon.

Vi anbefalte de å dele tomta
i to soner, en vernesone og
en arbeidssone. Skillet mel-
lom de to sonene bør marke-
res med et plankegjerde,
men det viktigste er å moti-
vere de som skal arbeide på
tomta. Et lite plankegjerde
hjelper ikke dersom forståel-
sen og motivasjonen for
bevaring av eksisterende
terreng og vegetasjon ikke
er til stede.
Mye terreng og vegetasjon
blir ofte ødelagt på grunn av
misforståelser og uvitenhet.

Dersom vi ser tilbake på
tomt B 4 ser vi at informa-
sjon og motivering førte
fram til et godt resultat for
den ene selvbyggeren, men
også for feltet som helhet.

INFORMASJON
TIL SELV-
BYGGERNE

Informasjonsmøter og
befaringer

Sonedeling av tomta

Uvitenhet ødelegger
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Over:
Tomta bør skilles i en verne-
sone og en arbeidssone.

Under:
Skillet mellom vernesone og
arbeidssonen kan markeres
med et enkelt plankegjerde.



En bærekraftig utvikling er i
de senere år blitt en målset-
ting for all utnytting av na-
turgrunnlaget.
Jeg mener at utbyggingen på
Vearåsen har kommet langt
når det gjelder å utnytte na-
turgrunnlaget på en positiv
måte og til nytte for bebo-
erne.

Vi kan nevne følgende stikk-
ord:

● Tilpassing til eksiste-
rende terreng

● Bevaring av eksisterende
vegetasjon

● Bevaring og fordrøying
av overflatevann

SLUTTORD

● Gjenbruk av sprengstein
til bygging av terreng-
forstøtninger (som igjen
gjorde det mulig å bevare
eksisterende vegetasjon)

● Utnytting av eksiste-
rende grusforekomster

For å kunne utnytte de
naturgitte resursene som her
nevnes, er det viktig å få
kartlagt dette tidlig i plan-
leggingsfasen.

Videre kreves det en tverr-
faglig planlegging der det
blir et godt samarbeid mel-
lom arkitekter, ingeniører og
landskapsarkitekter. Det er
viktig med rettidig og gjen-
sidig innsats fra de ulike
fagfolkene.

Det er gått 15 år siden vi
tok de første bildene av
Vearåsen. En ås med varier-
ende terreng og vegetasjon.
I dag bor det over 200 fami-
lier  i åsen og fremdeles
oppfattes den som en grønn
ås.
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