Landskapsanalyse og verdivurdering – Kirkeveien nord
Formål
Notatet inneholder en enkel landskapsanalyse. Denne skal gi en overordnet beskrivelse av eksisterende landskaps ut fra egenskaper som topografi, romlighet, vegetasjon og synlighet. Tilnærmingen i
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser benyttes til å beskrive og kartfeste verdivurderingen. Videre presenteres illustrasjoner og diagrammer med mulige løsninger og hensyn som kan
innarbeides i mulighetsstudien. Fotografier fra befaringer i området kan være sammensatt av flere bilder og enkelte av bildene er som følge av dette fordreid.
Avgrensning
Notatet beskriver ikke tiltakenes dimensjon, utforming og lokalisering. Disse gjøres det rede for i mulighetsstudien. Der skal det legges særlig vekt på hvordan tiltakene vil fremstå for den eksisterende
omkringliggende bebyggelsen. Notatet danner grunnlag for vurdering av reguleringsplanens virkninger
for landskapsbilde, terrengtilpasning (…) og bevaring av større trær. Disse vurderingene gjøres i planbeskrivelsen.

Føringer for tema landskap
Kommunestyret har i sak 175/17 den 13. desember 2017 gitt følgende føringer for tema landskap:
 Raet skal bevares som et viktig og tydelig landskapselement. Det skal [fremheves], ikke fortettes og viskes ut. Det legges særlig vekt på å ivareta fjernvirkningen fra nord og på å unngå
større terrenginngrep.
 Dagens byggesone skal ikke utvides nordover. Det skal tas hensyn til dyrka mark og til raet
og fastsettes en langsiktig grønn grense1. Det kan være ønskelig å inkludere en liten del
dyrka/dyrkbar mark i planområdet for å kunne legge til rette for noen tilleggsfunksjoner til boliger, herunder en liten park i tilknytning til gravhaugen, parsellhager og eventuell nødvendig
alternativ atkomst langs utkanten av åkeren.
 Større trær skal bevares.
I DIVE-analysen blir også raet framhevet som et viktig landskapselement
«Raet er et viktig landskapselement med sterke historiske røtter. På toppen av ra-ryggen
ligger en gravhaug tydelig markert i landskapet. Det ligger gravhauger også andre steder
innenfor planområdet. Raet utgjør en tydelig markering mellom by / åpent kulturlandskap
/ landbruksområde. Det er generelt viktig å holde på de åpne jordene rundt Ski og i særdeleshet i nord mot raet. Området mellom Ski og Langhus er klassifisert som «Kulturlandskap av regional og/eller nasjonal verdi». Raet tåler ikke mye gjenbygging og terrengets
helling gir en viktig fjernvirkning. For fremtidig utvikling foreslås det aktivisering av historisk vandrerute og markering av tidligere ferdselsårer langs Raet.»

Figur 1. Raet mellom Kapellsander og Kirkeveien, gravhauger markert med røde piler.

1

Utbyggingsgrense rundt tettstedet med utgangspunkt i avgrensing av dagens byggesone. Akershus fylkeskommunes har vedtatt dette som føring i regional plan for areal og transport i 2015.
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Avgrensning mot kulturminne
I denne utredningen avgrenses verdivurderingen av kulturminnene til de visuelle verdiene. De kulturhistoriske verdiene utredes i et eget temanotat. I sitatet over, har omtale av de visuelle elementene
blitt understreket.
 Kun visuell verdi av bebyggelse med høy verneverdi.
 Gravhauger som har et godt vern og framstår med klar og lesbar form i landskapet.
 Kirkeveien som lesbar struktur i landskapet – tidslinje for etablering.
I sak 175/17 vedtok kommunestyret også følgende tilleggspunkter med betydning for landskapsbildet:
 Blågrønn faktor for området bør settes til minimum 0.8.
 Ski kommune har vedtatt en nullvisjon for tap av matjord. Utvidelse av planområdet, samt
adkomstveger til planområdet skal ikke inkludere dyrket mark.
 Planområdet utvides i nord-vestlig retning til å også inneholde området rundt kapelldammen.
Planområdet må planlegges slik at det gir et godt visuelt samspill med Vestraatparken og
Waldemarhøy med gode tilkomstveier for gående.
Sentrumsplanen
Kommunestyret behandlet også et tilleggsnotat datert 28. november 2017 til KPU sak 9/17 den 29. november 2017. Der presiseres det at planarbeidet for Kirkeveien nord skal ta utgangspunkt i den [nordlige] formålsgrensen i sentrumsplanen. Det redegjøres derfor for viktige premisser der som også har
betydning for Kirkeveien nord.

Figur 2. Sammenstilling av delområdekart og fotografier fra temarapporten «By og landskap», delområde «nordlig sentrumsområde». Ill.: Rambøll.
Sentrumsplanen gjør rede for og utdyper «Nordlig sentrumsområde» omtalt på side 69ff i rapporten
«By og landskap». Delrapporten «plan for hovedgatenettet» omtaler i liten grad landskap nord for Kirkeveien, men Ski som tettsted i et skog- og kulturlandskap omtales flere steder. I delrapporten by og
landskap beskrives flere av de fremhevede landskapselementene i området.
Ønsket om å framheve raet i framtidig utvikling av bylandskapet omtales. En fremtidig utvikling av området mot Kapelldammen til rekreasjon og park omtales også. Det ble ikke utarbeidet egne konsepter
for området i sentrumsplanen. Men flerre egenskaper i området ble omtalt som viktige i en ny fysisk
utvikling noe frem i tid. Det pekes særlig på betydningen av parkområdet som destinasjon i nærområdet for nye sentrumsbeboere når Ski sentrum utvikles. Det vises også en mulig utnytting og et mulig
gatesystem i rapportene, disse gjengis her.

Side 2 av 18

Figur 3. Utsnitt fra variant av illustrasjonsplan hvor mulig gatestruktur er framhevet – figur 1.26 fra s.
29 i sentrumsplanen. Illustrasjon: Rambøll

Figur 4. Hvordan ulike hensyn til raet kan tas, omtales i «by og landskap»-rapporten s. 49 Ill. Rambøll.
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Landskapsanalyse

Figur 5. Landskapsregion nr. 3 «Leirbygdene på Østlandet» (rød) og Ski kommune (svart).
I landskapsanalysen beskriver vi først landskapet med utgangspunkt i NIJOS sitt referansesystem.
Det deler det norske landskapet inn i 45 landskapsregioner, der planområdet i Ski ligger innenfor landskapsregion nr. 3 «Leirbygdene på Østlandet».

Figur 6. Planområdet for Kirkeveien nord ligger godt innenfor landskapsregionen.

Figur 7. Landskapet rundt planområdet blir beskrevet i seks hovedformer som sammenfattes i landskapskarakteren i området.
Hovedform og småformer
Som hovedform vises særlig til en markant randmorene som går øst-vest i planområdet fra Langhusveien og ned til Waldemarhøy. Dette er morenemateriale som har blitt skjøvet opp foran brefronten i
istiden2 rundt 11650-11500 år før nåtid. Materialet er usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir
til blokk (NGU), og danner småformene og grunnlaget for vegetasjonen på raet.

2

Se for eksempel forskning.no – artikkelen «Et nytt bilde av den siste istiden» av Anna Hughkes, lest 16. mai 2018. I artikkelen
finnes rekonstruerte kart for hvert 1000 år, men disse dekker ikke Skimorenen helt. Det finnes kvartærgeologisk kart i Ski
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Figur 8. Israndtrinn i Oslofjordområdet. Kart (utsnitt): Rolf Sørensen i boka «Landet blir til. Norges geologi», Ramberg m.fl. (red.) 2006, utgitt av Norsk geologisk forening. Strøksretning har blitt markert i
kartet, Raet ved Ski markert med hvit pil, ble dannet rundt 11 650 – 11 500 før vår tid og tusen år senere enn det store «Raet» i Vest- og Østfold vist med tykk rød strek.

Figur 9. Randmorenen preger planområdet (grønn) sammen med strandavsetninger (blå).
Vann- og vassdrag
Kapelldammen er eneste vann som preger planområdet. Det er et næringsrikt ferskvann med tilsig fra
grøfter i omkringliggende jordbruksland og er avskjært fra bekkesystemet på vestsiden av jernbanesporet3.

(NGU) og Frogn bygdebok med en kort beskrivelse av dannelsen. Her er alderen oppgitt kun i radiokarbonalder, mens kart vist
her også oppgir kalibrerte år mot vår tidsregning. Det vises til e-post fra førsteammanuensis i geologi, Mona Henriksen ved
NMBU, fakultetet for miljøvitenskap til LINK arkitektur den 22. mai 2018.
3

Det har ikke blitt undersøkt om det har blitt behandlet løsninger i reguleringsplanen for Follobanen for å knytte disse systemene sammen. Ut fra koter og strandavsetninger vist i løsmassekart, legges det til grunn at disse har vært knyttet sammen før
jernbanen ble etablert. Utløp fra dette systemet går til Gjersjøen ved Ringneset like vest for Oppegård.
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Figur 10. Kapelldammen sett fra sør i skogkanten nedenfor Waldemarhøy. Merk at kantsonen langs
vest domineres av jernbanelinjen som skal flyttes og i sør av fylling mot landbruksarealet. Foto: BMF
Vegetasjon
På toppen av raet finnes en trerekke som karakteriserer landskapsbildet særlig sett fra nord, som vist
ovenfor (hentet fra kommunens saksutredning) og fra sørvest der Kirkeveien krysser jernbanen, se
bilde nedenfor.

Figur 11. Bredda langs Kapelldammen er en visuelt verdifull flomsone. Foto: BMF
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Figur 12. Nordsiden av Kapelldammen domineres av gresstuer inn mot trelunden. Foto: BMF

Figur 13. Trelunden ved bredden av nordsiden på Kapelldammen. Foto: BMF
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Figur 14. Utsiktspunkt ved nordsiden av Kapelldammen med bredden på østsiden og Kapellsander
gård i bakgrunnen samt Waldemarhøy til høyre i bildet. Foto: BMF

Figur 15. Hvitveis dominerer overgangen fra Waldemarhøy til Kapelldammen. Foto: BMF
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Figur 16. Waldemarhøy sett fra overgangen ved Kapelldammen i nord. Foto: BMF

Figur 17. Trelund på toppen av gravhaug fra jernalder (id 90252-1) bestående av et stort grantre og
bjørketrær. Grantreet på gravhaugen mellom Kapellsander og Waldemarhøy i bildet til høyre.
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Figur 18. Store trær dominerer raet sett fra broen i sørvest der Kirkeveien krysser jernbanen. Merk
særlig partiet midt i bildet, over Kirkeveien hvor de store trekronene lett kan observeres. Foto: BMF

Figur 19. Enkelte solitære enkeltrær gar svært stor visuell verdi. Her vises store furutrær i Kirkeveien 18 og 20B. Innfelt vises epletrær like ved nr. 26. Disse kommer i konflikt med nytt gatesnitt i Kirkeveien og forutsettes fjernet når Kirkeveien utvides.
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Figur 20. Gravhaugen (id 114099-1) på toppen av raet omkranses av flere store lønnetrær.

Figur 21. Et stort lønnetre står i grensen til dyrket mark ved Kapellsander gård. Trærne i eiendomsgrensen mellom gården og boligeiendommene ved Kapellsander markerer kanten på raet, men er visuelt mindre dominerende enn mange av de store enkelttrærne i området.

Figur 22. Hekk mellom jordet til Kapellsander gård og adkomst til Kirkeveien 32 og 28 samt Langhusveien 8D som sees til høyre i bildet. Foto: BMF
Jordbruksmark
Nord for planområdet ligger Kapellsander som brukes til landbruksarealer som er typiske for denne
landskapsregionen. Regionen preges av ravinedaler hvor flatene mellom ravinene dyrkes, mens dalene imellom ikke dyrkes. Ravinedaler er mindre fremtredende i tilknytning til planområdet.
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Bebyggelse og tekniske anlegg
Selve raet domineres av eneboliger med store hager og store trær. Det finnes flere trelunder rundt
viktige gravrøyser, se fotografi figur 17 og figur 20 samt temarapport kulturminner i Kirkeveien nord.
Bebyggelsen består av frittliggende eneboliger og bare en to-mannsbolig. Eneboligene ligger stort
sett i to rekker langs fylkesveiene Kirkeveien og Langhusveien. Noen av boligene er visuelt flotte
bygg, mens andre er viktige kulturminner særlig fra da Ski ble bygget ut som stasjonsby fra 1880årene. Bebyggelsen ligger i skråningen på sørsiden og delvis vestsiden av raet. I øst mot Langhusveien ligger bebyggelsen i et flatt område som heller mot nord.

Figur 23. Utsnitt fra figur 5.21 s. 110 i utkast til sentrumsplan. Eksisterende bebyggelse og deler av
sentrumsavgrensing. Ill.: Rambøll

Figur 24. Ortofoto med bebyggelsen nord for Kirkeveien og plangrense fastsatt i saksnr. 175/17.
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Figur 25. Kapelldammen sett fra trelunden i nord. Jernbanelinjen med fylling i vest. Foto: BMF
Landskapskarakter
Raet dominerer landskapets karakter i planområdet. Ut over dette vurderes mindre grupper av trær,
trelunder og særlig enkelte solitære enkelttrær som visuelt viktige landskapselementer. Gården Kapellsander er også et viktig landemerke og gravhauger omkranset av høye trær. Jernbanen preger
kantsonen til Kapelldammen, men framstår ikke som visuelt verdifull. Denne har også blitt endret til
friområde i reguleringsplanen for Follobanen.

Figur 26. Høgdelagskart til venstre viser hvordan raet danner hovedformen i planområdet. Hellingskartet til høyre viser at området er svake hellinger, selv om raet dominerer hovedformen.
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Figur 27. Eksposisjonskart viser fra hvilken himmelretning de ulike områdene eksponeres for sol.
To romlige forløp definerer Raet som dominerende landskapselement. Dette er Kapelldammen og de
dyrkede arealene nord for Kapellsander gård, samt byromsforløpet langs Kirkeveien sett fra broen
som krysser jernbanen. Dette begrunnes med høgdeforskjellene som vist i høgdelagskartet og vegetasjonen som følger kanten på raet, som påvist i fotografier ovenfor.
Landskapselementer og betydningen for landskapets karakter
Egenskap
Beskrivelse
Hovedform og småform
Den topografiske formen med
raet definerer landskapsverdiene i området og forklarer også
plasseringen av kulturminner,
med vidt utsyn særlig nordover,
men tidligere også sørover i
Follolandskapet. Landskapsrommet og synligheten til viktige enkeltelementer defineres
av hovedformen.

Vann- og vassdrag

Vegetasjon

Småformer definert av løsmasser danner grunnlag for vegetasjon og slakke skråninger, men
er mindre viktig så lenge de
ikke bearbeides, se skjæringen
langs jernbanen.
Selve Kapelldammen er avskjært fra resten av vannsystemet og er et visuelt lite viktig
element slik den ligger nå omgitt av grøftet kulturmark og
jernbane.
Grupper av trær og store enkelttrær markerer kanten på
raet. Dette gjelder særlig trær
rundt gravhaugene samt enkelte solitære særpregede furutrær i boligområdet ved Kirkeveien.

Vurdering
Svært viktig

Uvesentlig

Svært viktig
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Jordbruksmark

Bebyggelse og tekniske anlegg

Vegetasjonen i kantsonen
rundt deler av Kapelldammen
er viktige landskapselementer.
Jordbrukslandskapet, herunder
gårdstunet på Kapellsander
gård er typisk for landskapsregionen.
Automatisk freda kulturminner
Gravhauger på toppen av raet
er viktige landskapselementer
som markerer raet som utsynspunkt i landskapet.
Nyere kulturminner
Verneverdige bygg dominerer
ikke landskapet med unntak av
Kapellsander gård som definerer landskapsrommet nordenfor
raet og inn mot kanten her.

Viktig

Svært viktig

Viktig

Linjen med bygg langs Kirkeveien følger kanten på raet og
understreker det som landskapselement.
Tabell 1. Landskapskarakter
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Landskapsverdi
Det gjøres en enkel verdivurdering med utgangspunkt i kriteriesettet i veileder for konsekvensutredning V712 (2018) landskapsbilde, tabell 6-16. Her fremheves primært de landskapselementene som
med grunnlag i mulighetsstudiet, medvirkningsarbeidet og møte i regionalt planforum vil ha et konfliktpotensial som har beslutningsrelevans i reguleringsplanen som skal utarbeides.
To landskapselementer fremheves som særlig verdifulle.
1. Terrenget og raet – særlig to landskapsrom må tas hensyn for å fremheve raet ved en fortetting. Dette er raet sett fra nord ved Kapellsander gård, med vegetasjonen og kulturminnene
langs kanten på raet.
2. Raet sett fra Kirkeveien ved broen over jernbanen og vegetasjonen på raet sett fra dette
standpunktet har stor verdi for hvordan landskapet leses, særlig gravhaugene som leses i de
store lønnetrærne på toppen av raet.
I tillegg utgjør enkelte store trær visuelt viktige elementer i landskapet. Disse må enten vernes eller det
må innarbeides hensyn slik at de eventuelt erstattes dersom de fjernes. Langs Kapelldammen utgjør
vegetasjonen nord og øst for dammen viktige visuelle elementer som det må tas hensyn til ved endret
bruk av dammen, for eksempel ved etablering av en park. Den visuelle verdien her må veies mot naturmangfold (se egen delrapport).

Figur 28. Visuelt verdifull vegetasjon markert med gul farge, særmerkte furuer med rød farge.
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Hensyn som kan reguleres

Figur 29. To hensyn som fremhever raet bør reguleres. I tillegg til innsynet fra nord, bør raet sett fra
Kirkeveien vektlegges ved utforming av arealbruk, byggegrenser og byggehøyder slik at raet også blir
lesbart fra sørvest i Ski sentrum ved ankomst fra Ski stasjon.
For å sikre de visuelle verdiene knyttet til raet, anbefales et dokumentasjonskrav knyttet til innsyn
nordfra, ved ankomst via Langhusveien og dessuten fra Kirkeveien ved ankomst fra broen over jernbanen. Disse hensynene utformes gjennom regulert arealbruk som gangakse, punktvern av eksisterende vegetasjon eller krav til nye trerekker / alléer kombinert med byggegrenser og byggehøyder
som skal dokumenteres løst i rammesøknad.
For å sikre raet, anbefales strenge krav til terrengendringer som ikke tillater skjæringer langs raet fordi
disse kan bli eksponert og dermed undergrave den visuelle integriteten til raet. Det samme gjelder murer som følger raet. Byggegroper anbefales avgrenset til planlagt fotavtrykk, slik at eksisterende terreng avsluttes inn mot bygg når det er ferdig oppført.
Hensyn som sikrer visuelt verdifulle trær, anbefales delt inn i verdifulle grupper som sikres gjennom
hensynssoner med krav til erstatning av trær som felles og prioritering av visuelt eksponerte trær
langs raet. For eksempel gjelder dette hele skogholtet ved Waldemarhøy, men med særlig vekt på
trærne øverst i tunet. Tilsvarende anbefales hensynssoner rundt grupper av trær plassert på gravhauger innarbeidet i hensynssoner for kulturminnene.
For visuelt verdifulle enkelttrær som furutrærne i Kirkeveien nr. 18 og 20B anbefales punktvern (sosi
1271) slik at disse kan videreføres sammen med ny, tettere utnytting.
Langs raet ved eiendomsgrensa mellom Kapellsander og Kirkeveien 26, kan det vurderes krav til planting av nye trær som framhever raet i tilknytning til mulig ny adkomstvei som planlegges lagt her. Det
kan vises i plankart som punktsymboler for nye trær (sosi 1272).
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Rundt Kapelldammen anbefales to hensynssoner for vern av den lille lunden nord for dammen og
flomsonen langs østsiden mot jordbruksarealet. Begge hensynssonene bør ha med kriterier for avveiing av hensyn til naturmangfold, særlig dersom det tillates etablert en park her hvor hensynet til friluftsliv kan komme i konflikt med naturmangfold.
Oslo, 22. august 2018

Bård Magnus Fauske
Landskapsarkitekt / byplanlegger
M 47 61 93 90
E bmf@linkarkitektur.no
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