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INTRODUKSJON  

Asplan Viak AS har på vegne av Clemens eiendom gjennomført en mulighetsstudie for eiendommene 
27/1 og 27/626 i Nannestad kommune. Clemens eiendom har ønsket å få vurdert potensialet for 
utnytting av eiendommene til boligformål, fortrinnsvis rekkehus. Mulighetsstudien skal benyttes som 
grunnlag for innspill til rullering av kommuneplanen for Nannestad kommune, med ønske om å endre 
arealbruken fra LNF-område til boligformål. 

Det er laget et eget notat for innspillet der de planmessige føringene for arbeidet er vurdert, denne 
mulighetsstudien befatter seg derfor i hovedsak med arkitektoniske vurderinger. 

Snitt og illustrasjonsplan i 1:1000 er vedlagt i forsendelsen som separate pdf-dokumenter. 
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EIENDOMMENE 

 

Eiendommene ligger nordøst i Teigebyen i Nannestad kommune. 27/1 har et areal på 77.476,9 m² og 
er for det meste flat, 27/626 har et areal på 11.279,5 m² og ligger i en nordøstlig helling med 
høydeforskjell på ca 3-5m. Begge eiendommene er i dag skogkledt med blandet skog, gran, bjørk og 
furu. 

Begge eiendommene har adkomst fra Preståsvegen med avkjørsel fra FV529. Preståsvegen ligger for 
det meste inne på eiendom 27/1, langs nordre del av 27/626 ligger vegen inne på eiendom 27/43. 
Det er kun boligene i Preståsvegen 30 som i dag bruker vegen. 
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SKOG OG SKJERMING 

 

I forbindelse med utbygging av eiendommene foreslår vi at disse delvis avskoges. Det er viktig å 
bevare skog på 27/1 mot RV529 i sør, E16 i øst og mot jordbruksarealet i nord som 
vegetasjonsskjerm som skjermer visuelt og bedrer forholdene med hensyn på luftforurensning og 
støv. Mot Preståsvegen foreslår vi å bevare enkelte trær som karakterskapende element. Det samme 
gjelder for enkelte trær sentralt i området langs felles grøntarealer. Clemens eiendom kan også 
vurdere oppkjøp av skog på tilstøtende eiendom mot E16 for å sikre skogpreg og skjerming. 

27/1 foreslås bebygget med rekkehus på avlange tomter. Dette gir mulighet for relativt mange 
boenheter beliggende med lengderetning mot nordøst, morgensol inn på nordsiden og private hager 
beliggende mot sørvest. Boligene blir liggende i god avstand til E16 slik at vegstøy enkelt kan ivaretas, 
viktigste uteoppholdsarealer blir liggende på skjermet side av hver enkelt bolig. 

På eiendom 27/626 foreslår vi å bevare skogen i smettet ned til Bevervegen, samt langs 
eiendommens vestlige grense. Dette av hensyn til naboer, samt som karakterskapende elementer i 
området. 

27/626 foreslås bebygget med eneboliger med avlange tomter slik at samtlige grenser ned til 
Preståsvegen og har adkomst fra denne. Boligene blir liggende i terrenget, med helling mot nordøst, 
med høydeforskjeller på 3-6m. Boligene får da gode solforhold på øvre plan mot sørvest, og 
utsikt/utsyn over jordbruksarealet i nordøst. 
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NY VEGSTRUKTUR 

 

Ny vei på 27/1 etableres innenfor vegetasjonsskjermen i ytterkant av tomten. Rekkehus med avlange 
eiendommer gjør at alle boligtomter når enten Preståsvegen i sørvest eller den nye adkomstvegen i 
nordøst. Fellesarealer og gang- og sykkelveg legges sentralt gjennom eiendommene på bilfritt areal 
og kobles til eksisterende infrastruktur og smett mot Bevervegen. 

For 27/626 benyttes eksisterende veiforbindelse ettersom den når samtlige nye tomter innenfor 
denne.  

Eksempelbilde som 
viser mulig preg for 
den nye vegen. Skogen 
på tomtene er en stor 
mulig ressurs for den 
nye utbyggingen, kan 
gi boligområdet et 
unikt preg og en følelse 
av å være veletablert 
fra dag én.  
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HOVEDGREP 

 

Det viktigste grepet på eiendommene er å etablere et bilfritt areal mellom de to husrekkene på 27/1. 
Dette gir samtlige boliger en bilfri side, direkte tilgjengelig fra alle enheter. Gjennomgående gang- og 
sykkelveg kobler seg på eksisterende smett og trygg skoleveg gjennom 27/626 ved Bevervegen, samt 
sykkelveg langs E16 mot Jessheim på sørsiden av FV529. 

Samtlige lekearealer og felles utendørsfunksjoner legges til dette arealet. Kravene i Nannestads 
kommuneplan tilsier at det skal etableres lekearealer tilsvarende 150m² pr 10 boenheter, 1500m² pr 
30 boenheter og 3000m² pr 100. 

I forslaget som er vist etableres totalt 95 boenheter, 84 rekkehus og 11 eneboliger. Eksisterende 
lekeareal på 3400m² i Bevervegen ligger innenfor 500m radius fra samtlige boliger og dekker dermed 
dette behovet for den nye bebyggelsen. 
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Utsnitt av sørligste del av 27/1. 

Den sørlige rekken med hus har avkjørsel i vest direkte fra Preståsvegen, garasjer, forhager, selve 
boligen, bakhager og uteboder grensende ut mot det sentrale fellesarealet. Den nordlige rekken 
grenser mot fellesarealet i sør, har uteboder, forhager, boligen, bakhager, garasjer og avkjørsel 
direkte fra ny vei i øst. Arealene som er vist i planen tilsier oppstilling for samtlige boliger for to biler i 
enten garasje eller carport på egen eiendom. Utebod mot fellesareal vil være et egnet sted for 
sykkelparkering. 

Avfall håndteres for grupper av boliger, med avfallsbrønn og det nødvendige antall fraksjoner. 
Samtlige avfallsstasjoner er tilgjengelige direkte fra vegen. 

Husrekkene deles inn med smett av ulik bredde slik at beboerne enkelt kan komme seg til begge 
sider av egen eiendom uten å gå gjennom egen bolig. Dette gjør området mer tilgjengelig for 
fotgjengere, besøkende og beboere, og er med på å gjøre det enklere å orientere seg.  
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Utsnitt av midtre del av 27/1 

Det etableres et hierarki av lekearealer og utearealer innenfor området, med mindre lekearealer 
beliggende nært på boligene, og større lekearealer/ballplasser lengst nord på tomten. 

 
Utsnitt av nordre del av 27/1 

Overvann håndteres sentralt i området, langs gang- og sykkelvegen, samt langs ytterkanten av 
området langs den nye adkomstvegen. Dersom det er behov for etablering av et 
fordrøyningsbasseng på tomten bør dette etableres sammen med et areal som kan brukes i 
periodene det ikke er behov, eksempelvis basketbanen lengst nord mot Preståsvegen. 
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Utsnitt av sørlige del av 27/626 

Gang- og sykkelvegen gjennom 27/1 kobler seg på smettet mot Bevervegen som etableres sør på 
eiendom 27/626 og gir trygg adkomst til Preståsen barneskole gjennom villabebyggelsen. 

 
Utsnitt av nordlige del av 27/626 

Det bevares et skogbelte vest på eiendom 27/626 som skjermer eksisterende bebyggelse og bevarer 
preget av natur i området. Det etableres et nytt smett nordover mot skiløyper og stisystem helt nord 
på 27/626. 
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SNITT 

 
Snitt fra 27/1 sett nordover, på tvers av Preståsvegen 

 

 
Snitt fra 27/1 sett nordover, på tvers av ny adkomstveg 

27/1 er tilnærmet flat, slik at det er viktig at boligene selv danner varierte romforløp med delvis 
åpne, delvis mer lukkede og private hager på begge sider. Fra hagesiden mot sørvest legges trapper 
opp til takterrasser i plan 2 som gir bedre utsyn over området enn hva man har fra bakkeplan. 

 
Snitt fra 27/626 sett nordover, på tvers av Preståsvegen 

Boligene på 27/626 ligger i terrenget, med sokkeletasje av varierende grad med høydeforskjellen på 
hver eiendom. Garasjene ligger ned mot Preståsvegen, med en vegg på eiendomsgrensen mot nabo 
forlenget slik at den danner en hagemur og privatiserer hagene på nordøstsiden av boligene. 
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PERSPEKTIVER 

 
Perspektiv fra gang- og sykkelveg gjennom området 
 

 
Perspektiv fra adkomstveg, nordøst på 27/1 
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SOLSTUDIER 

Solstudiene under viser at boligene får en tilnærmet optimal orientering med tanke på solinnfall 
gjennom døgnet med morgensol og kveldssol i sommerhalvåret.  

Det er valgt å vise solforholdene på tre dager i løpet av året, 20. mars (vårjevndøgn), 1. mai og 21. 
juni. Tidspunktene varierer med tiden på året slik at hvert bilde er et relevant eksempel for sitt 
tidspunkt. 

 
20. mars klokken 12.00 
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20. mars klokken 16.00 

 
01. mai klokken 08.00 
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01. mai klokken 12.00 

 
01. mai klokken 17.00 
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21. juni klokken 07.00 

 
21. juni klokken 12.00 
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21. juni klokken 16.00 

 
21. juni klokken 19.00 
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