
 

 

Vestby kommune 

Alicenborg – Planbeskrivelse 
Forslag 04.05.2022 

 

Formål 
Hensikten med reguleringsplanen er en ny reguleringsplan for Alicenborg, i tråd med 
kommuneplanens bestemmelser om rammer for boligutvikling her. Alicenborg 
boligutvikling AS ønsker å bygge 35 nye boenheter i form av eneboliger. 

 

Hovedinnhold 
 
Stedsutvikling og ny boligbebyggelse 

Alicenborg framstår i dag som en grønn kolle like over Son. Foreslått utvikling 
beholder store deler av det grønne preget. Fjernvirkning fra innkjøringen til Son vil i 
liten grad bli påvirket av forslaget. Området vil bli tilgjengelig for tur, lek og 
rekreasjon. 

I planforslaget er det lagt vekt på å redusere terrenginngrep for veger og bygninger, 
og bebyggelse er konsentrert i grupper av bygninger for å la store deler av området 
forbli uberørt. Planforslaget er tilpasses og justert med tanke på spesifikke 
landskaps-, kulturminne- og naturverdier.  

 
Oversiktsperspektiv sett fra øst 



Før detaljutforming av prosjektet startet, ble hele området 3D-skannet og 
vegetasjonstyper registrert i en detaljert 3D-modell. Skogsområder som beholdes, er 
valgt ut med tanke på treslag som har lang varighet, og som vil tåle midlertidig 
endring i vannbalanse i forbindelse med gjennomføring av byggetiltak. Det er også 
lagt vekk på å beholde siluettvirkning og sammenhengende turdrag.  

 

 
Hovedløsninger for planforslaget 

Boligbebyggelsen er utformet med tanke på å sikre gode utsiktsforhold og samtidig 
private soner, beholde store deler av vegetasjonen, og vise et mangfold av 
boligtyper. Reguleringsbestemmelsene legger opp til at skal det utarbeides en felles 
material- og fargepallett for området til søknad om rammetillatelse. 

Atkomsten til området er lagt mot Sigurd Stenes veg. Denne atkomsten vil ligge i en 
ny skjæring, ca 5 meter dyp på det meste.  

 

Vann, avløp og overvannshåndtering 

Det vil etableres nye ledninger for vann, spillvann og overvann på Alicenborg. For 
vannforsyningen er det nødvendig med en ny trykkøkningsstasjon (pumpe) for å gi 
nok brannvann, dvs. tilsvarende 20 l/s. Vannledning vil tilknyttes i nærheten av 
eksisterende trykkøkningsstasjon øst for Sigurd Stenes vei. 



For spillvann legges det opp til selvfallsledninger med ulike tilknyttingspunkt til 
kommunale ledninger. Det foreslås at det planlagte VA-nettet og ny trykkøkerstasjon 
skal overtas av Vestby kommune etter etablering. Løsningsvalg, eierskap og 
tilkoblingspunkter for vann, spillvann og overvann skal koordineres med og 
godkjennes av Vestby kommune før gjennomføring. Kommunens VA-norm skal 
følges ved etablering av nye kommunale anlegg. 

For overvannshåndtering skal tretrinnsstrategien legges til grunn: 
1. Små nedbørsmengder infiltreres i grunnen. 
2. Større nedbørsmengder fordrøyes og forsinkes. 
3. Ekstreme nedbørsmengder ledes trygt videre i åpne flomveier. 

For å håndtere overvann fra det øverste, sentrale nivået på Alicenborg, tilgrensende 
skogsarealer og ny adkomstvei, vil det bli boret en ny overvannskulvert for å 
avskjære og lede bort overvann mot øst. Etter lokal fordrøyning vil vann fra trinn 2 og 
3 ledes til denne kulverten der dette er mulig. For øvrige arealer vil det etableres 
lokale tiltak for å ivareta vannmengdene på best mulig måte i tråd med 
tretrinnstrategien.  

Vann fra overvannskulvert ønskes ført ut mot Brevikbekken øst for Sigurd Stenes vei. 
Det er skrevet en separat rapport som redegjør for bekkens kapasitet og evne til å 
transportere vann. Videreført vannmengde til bekken skal være i tråd med 
kommunens krav og føringer, og vil detaljeres ytterligere i forbindelse med 
rammesøknad. 

Eksisterende boligbebyggelse vest for Alicenborg har opplevd problemer med 
overvann fra Alicenborg-området. Det vil kunne bli en stor forbedring for disse 
boligene når store deler av overvannet avskjæres og ledes østover mot Brevikbekken 
i stedet.  

For områdene lengst mot vest, hvor overvann ikke kan ledes til kulverten på grunn av 
topografien, foreslås det å etablere separate fordrøyningssystemer med regulert 
videreføring i tråd med kommunens retningslinjer. Det er derfor behov for et 
begrenset påslipp til eksisterende kommunal overvannsledning. 

 

Trafikk  

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for tiltaket. Trafikkanalysen er oppsummert slik: 

«Nytt boligområde kan etableres på Alicenborg med egen østvendt atkomst til/fra 
Sigurd Steens vei. Trafikken fra 35 boenheter blir liten, kun 165 biler i ÅDT og 
uproblematisk i blandet trafikk, uten eget fortau. Venstresvingefelt i kryss med 
hovedveg sydfra er ikke nødvendig. Av hensyn til trafikksikkerhet bør Sigurd Steens 
vei skiltes ned til 60 km/t.» 

Atkomst og alle internveier blir private. Tverrprofiler er utarbeidet med utgangspunkt i 
Vestby m.fl. kommunes vegnormaler. 

Det følger plan- og profiltegninger for ny atkomst, som grunnlag for videre dialog med 
vegeier Viken fylkeskommune. Forslagsstiller ønsker 60 km/t som ny fartsgrense i 
Sigurd Stenes veg, men det er også mulig å etablere ny atkomst for 80 km/t, som 
Viken fylkeskommune foreløpig har krevd. 



Planforslaget tilrettelegger for flere mulige valg for gående og syklende fra Son via 
Alicenborg til gangbru over til tennisanlegget og videre Son skole. Det blir ingen 
mulighet for å kjøre fra ny atkomst fra Sigurd Stenes veg og videre til 
Alicenborgveien, men denne koblingen vil være åpen for gående og syklende. Ny 
atkomst vil få en utvidet skulder for gående og syklende i det partiet hvor ny vei ligger 
i skjæring. 

Det foreslås ingen øst-vest-forbindelse for gående og syklende gjennom området. 
Dette har vært regulert fram til nå, men har aldri blitt opparbeidet. En slik forbindelse 
vil kreve store terrenginngrep, og vil ende i private eiendommer mot vest uten sikret 
videreføring. Dersom videreføringen av en slik forbindelse skal sikres, vil det kreve 
ekspropriasjon av eiendommer f.eks. i Feierbakken. Forslagsstiller foreslår derfor at 
Alicenborg reguleres med ny atkomst via Sigurd Stenes veg, hvor det også 
tilrettelegges for gående og syklende. Denne atkomsten gir også tilkomst til nytt 
friområde F4. Gående og syklende kan også benytte dagens nettverk av stier i østlig 
retning, som sikres som turvei/sti gjennom F4, og dessuten Alicenborgveien og 
Bergstien.  

Ved F3 vil det være en til dels høy skjæring. Feltet er viktig for å bevare det grønne 
preget i området, men behovet for sikring vil gjøre det lite egnet som friområde. Feltet 
kan vurderes å bli endret til formål «vegetasjonsskjerm» til erstatning for «friområde». 

 

Rammer og retningslinjer for området 
Kommuneplanens arealdel Vestby 2019-2030, vedtak av 18.3.2019, har satt 
gjeldende reguleringsplan som begrensning for ny utvikling: «Innenfor område 
Alicenborg kan det i detaljregulering ikke oppføres mer enn 35 boliger.» 

I henhold til kommuneplanen og regional plan skal 80 % av veksten i kommunen skje 
innenfor Vestby sentrum som prioritert vekstområde, og 20 % i eksisterende 
tettsteder med kollektivdekning, hvor Son er ett av disse tettstedene i kommunen. 

Planinitiativet ble forhåndsframlagt for Plan- og miljøutvalget i Vestby kommune 
15.06.2020 hvor vedtaket var: «Det tillates oppføring av maksimum 35 nye 
boenheter. Adkomst til Alicenborg skal ikke reguleres via Son indre. Føringer for 
adkomst: 
• Av de fremlagte alternativene i Planinitiativ Alicenborg av 28. 02.20 bes 

tiltakshaver arbeide videre med alternativ 1 og 3 for adkomst til Alicenborg. 
• For alternativ 1 og 3 bes det spesielt utredet om veitrase til Alicenborg kan 

«løftes» (slik som anlagt gangbro over Sigurd Steenes vei) fra Sigurd Steenes vei 
slik at naturinngrepene reduseres til et minimum. 

• I tillegg bes tiltakshaver utrede mulighet for adkomst via Sagbruksveien.» 

 
Virkninger 
Barn og unge 

Det er planlagt både sandlekeplasser og tilrettelegging for et større område egnet for 
lek sentral i planområdet. Skogsområdene foreslås opparbeidet som en 
naturlekeplass som tilrettelegges med et minimum av inngrep for å beholde 
naturpreget. Aktuell opparbeiding er f.eks. terrengsykkelpark, lekehytter, hinderløype 



og enkle lekeapparater av ubehandlede trematerialer.. Det vil være mange aktuelle 
områder for hvor barn å utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Alle boligene Vil 
ligge nær den sentrale naturlekeplassen hvor flere stier opparbeides. 

Skolevei kan både blir via eksisterende stier til gangbru, eller ny, trygg skolevei via ny 
atkomst som kobles på gang- og sykkelvei før gangbru. 

 

Næringsliv og sysselsetting 

35 nye boliger vil ha liten innvirkning på næringsliv og sysselsetting. Boligutbygging 
vil føre til en viss befolkningsvekst, noe som antas å gi en viss positiv effekt for 
næringsliv og handel i området. 

 

Støy, luftkvalitet og annen forurensning 

I forbindelse med forhåndsframlegging av planinitiativet, ble det utarbeidet en 
støyanalyse for beregnet trafikk, da via Skoleveien/Alicenborgveien. Dette 
alternativet er nå ikke aktuelt, men selv i den varianten viste støykartet lite/ingen 
påvirkning på eksisterende boliger. Med ny atkomst via Sigurd Stenes vei er 
støyproblematikk for eksisterende boligområder ivaretatt.  

Reguleringsplanen har bestemmelser om støy og miljøoppfølgingsplan for 
infrastruktkturtiltak.  

 

Massebalanse 

Ny atkomst til Alicenborg vil innebære uttak av masser. Massene kan trolig benyttes 
stedlig til bygging av veier og til fundamentering av nye boliger. Deler av veisystemet 
forutsettes bl.a. hevet noe over eksisterende terreng, slik at overvann kan ledes i 
ønsket retning eller slik at stikkrenner under vegbanen kan bevare vannbalansen i 
grønne områder som beholdes ubebygd.  

Gjennomføring av planforslaget vil likevel trolig innebære en visst mengde 
overskuddsmasser. Eventuelle overskuddsmasser forutsettes håndtert/fraktet ut av 
grunnentreprenør til bruk andre steder. Det er ikke planlagt massedeponi. 

 

Naturmangfold 

Det er gjennomført en kartlegging av naturmangfold forut for planarbeidet, og denne 
kartleggingen har vært styrende for prosjektutviklingen. Naturmangfoldsvurderingen 
følger saken som et vedlegg. Fra sammendraget: 

«Mesteparten av undersøkelsesområdet overlapper med en registrert lokalitet med 
den viktige naturtypen gammel boreal lauvskog. Lokaliteten er vurdert til å være 
lokalt viktig (verdi C).(...)  

Området som er planlagt utbygget overlapper i stor grad med kjerneområdet for den 
viktige naturtypen gammel boreal lauvskog. Selv om det er forsøkt å bevare en del 
vegetasjon, vil inngrepet medføre sterk forringelse av naturtypen. Videre vil områdets 



funksjon som viltbiotop i stor grad forringes, da nivået av menneskelig aktivitet, støy 
og kunstig belysning vil øke kraftig. Områdets funksjon som hekke- og leveområde 
for spesielt hensynskrevende arter vil trolig bli kraftig redusert. Foreslått tiltak er 
imidlertid bedre utformet enn gjeldende reguleringsplan med hensyn til 
naturverdiene. (...)  

Naturtypen det gjelder er ikke regionalt eller nasjonalt sjelden, men er lokalt viktig. 
Det er anbefalt noen avbøtende tiltak for å begrense skadene utbyggingen vil 
medføre for områdets naturmangfold, der det er mulig. Tiltakets lokalisering er 
uheldig med tanke på fremtidig utvikling av områdets naturmangfold. Området bør 
bevares som nærterreng, viltbiotop, viktig naturtype og leverandør av 
økosystemtjenester.» 

Avbøtende tiltak som foreslås er: «Anleggsarbeidet bør i minst mulig grad påvirke 
arealer som ikke skal beslaglegges permanent. Eksisterende vegetasjon bør bevares 
så langt det er mulig. Der det ikke er mulig å bevare eksisterende vegetasjon bør 
området revegeteres.» I tillegg foreslås det at tilplanting gjøres med stedegne arter, 
at inngrep i tresatt areal ikke gjennomføres i fuglenes hekkeperiode (april-juli), og at 
fremmedartsforekomstene som er observert bør fjernes i første fase av 
anleggsarbeidene for å unngå utilsiktet spredning. 

 

Friluftsliv 

Området er ikke nevnt i Vestby kommunes kartlegging av friluftslivsområder i Vestby. 
Denne rapporten henviser til DN-håndbok 25, med områdekategorien 
«Nærturterreng»: «For at et område skal kunne kategoriseres som nærturterreng må 
det ligge i nærhet av bebyggelse, være mer enn 200 daa og i tillegg være vegetert. 
Kulturlandskap, vei og bebyggelse danner ofte ytterkanter for nærturterreng.» Det er 
teknikaliteter for friluftslivskartleggingen som gjør at dette området ikke er registert 
som friluftsområde, idet et av kriteriene er at områder som er regulert til utbygging 
ikke kan registreres og kartlegges som friluftslivsområder.  

Alicenborg-området er ca. 50 daa. Området er et av få grønne områder som gjenstår 
nært Son. Alicenborg er det siste grøntområdet innenfor Son Ytre og Indre, og er et 
viktig friluftslivsområde for Sons befolkning. Området er svært viktig for friluftslivet. 
Det har derfor vært en intensjon i planarbeidet å tilgjengeliggjøre området for 
allmenheten, og dessuten la store deler av skogsområdene være uberørt.  

Innenfor planområdet tilrettelegges det for turstier og naturlek i det sentrale 
friluftsområdet. Mot øst, ved vanntårnet, foreslås det ingen inngrep med unntak av ny 
atkomstvei. 

 

Folkehelse  

Turløyper og tilgjengeliggjøring av turareal innenfor til planområdet vil være et positivt 
bidrag til folkehelse i nærmiljøet. Intensjonen er at området etter utbygging fortsatt vil 
være egnet for tur, lek og opphold i likhet med i dag, med et positivt bidrag til 
folkehelsen i et større område. 



 

Universell utforming 

Topografien i området gir stigningsforhold på aktuelle atkomstveier til planområdet 
brattere enn generelle krav til universell utforming. Fellesarealer innenfor 
planområdet og tilhørende kommunikasjonsveier blir universelt utformet. For å unngå 
større naturinngrep i friluftsområder, vil noen snarveier, stier og liknende ikke oppfylle 
krav til universell utforming. Disse områdene kan da nås via andre atkomstveier som 
er universelt utformet. Alle boliger og uteoppholdsareal forutsettes utformet i tråd 
med forskriften i forbindelse med detaljprosjektering av bygninger og anlegg. 

 

Kulturminnevern 

Viken fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering av planområdet. Det 
er gjort arkeologiske registreringer av automatisk fredede kulturminner i form av 
bosetnings-aktivitetsområder. Dette er innarbeidet i planen som hensynssoner. 

 

Kulturlandskap og estetikk 

Planområdet er en skogkledt kolle. Etter utbygging vil landskapet og kulturlandskapet 
endres fra ubebygd til bebygd. Bebyggelsen er utformet og plassert for å ta vare på 
større enkelttrær og skogkledte områder som vil dempe fjernvirkning betydelig. 
Viktige premisser i planarbeidet har vært hensynet til gamle Alicenborg som 
kulturmiljø, og nær og fjernvirkning av ny bebyggelse, inkludert fra Son sentrum. 

Illustrasjonsprosjektet som følger planforslaget inneholder bl.a.: 
• Landskapsplan 
• 3D-visualiseringer 
• Terrengsnitt 
• Beskrivelse av boligtyper som er grunnlag for beregning av utnyttelse 

 

Landbruk 

Ingen landbruksarealer berøres av reguleringsplanen. 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

I forbindelse med planen for Alicenborg har det, i henhold til lovkrav, blitt utarbeidet 
en egen ROS- analyse. ROS-analysen følger planforslaget som et vedlegg. I en 
ROS-analyse gjennomgås aktuelle temaer systematisk, og ROS-analysen skal 
avdekke behov for eventuelle tiltak. Dersom det er relevant, det vil i praksis si om 
ROS-temaene kan eller bør håndteres i reguleringsplanen, skal ROS-analysen 
foreslå konkrete tiltak f.eks. i form av reguleringsbestemmelser.  

Alle temaer av betydning var i denne reguleringsplanen avdekket forut for ROS-
analysen, og ROS-analysen har ikke avdekket noen nye temaer. ROS-analysen viser 
dermed en samlet framstilling av temaer hvor behovet for avbøtende tiltak for å 
redusere risiko og sårbarhet i reguleringsplanen er beskrevet gjennom fagrapporter. 



Temaene som oppsummeres i ROS-analysen er det utarbeidet egne fagrapporter for: 
• Områdestabilitet 
• Trafikk 
• Overvann, vann og avløp 

 

Kommunens økonomi 

Reguleringsplanen foreslår en utbygging med 35 nye boenheter. Dette innebærer en 
begrenset økning for behovet for skole- og barnehagekapasitet, som antas å ha liten 
påvirkning på kommunens økonomi.  

Vegtiltak bekostes og gjennomføres av utbygger. Vann,- avløp og overvannstiltak 
utføres av utbygger, og overtas av kommunen. Kostnadsfordeling avtales nærmere 
gjennom utbyggingsavtale. Alle arealer forutsettes å forbli i privat eie, med ulike 
grader av sameie mellom beboere i området. 

 

Offentligrettslige virkninger 

Planforslaget har ingen kjente offentligrettslige virkninger. Automatisk fredete 
kulturminner er avdekket gjennom arkeologisk registrering og vil være fredet 
uavhengig av reguleringsstatus. 

 

Privatrettslige og privatøkonomiske virkninger 

Det er inngått noen privatrettslige avtaler om atkomster og traseer for vann, avløp og 
overvann som er grunnlag for løsningene i reguleringsplanen. 

 

Energibruk 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet til Vestby fjernvarme. Planområdet 
har tilførsel av elektrisk kraft v/Elviva, inkludert en eksisterende nettstasjon. Ved 
behov for ny nettstasjon er det innarbeidet en bestemmelsessone som eventuelt kan 
benyttes for dette formålet. 

 

Klima 

Planforslaget har legger til rette for en klimavennlig livsstil i form av et boligområde 
med store grønne områder og høy bokvalitet. Området ligger innenfor gangavstand 
fra Son sentrum (6-700 meters gangavstand, 8-10 minutter ifølge google maps), med 
alle daglige gjøremål innenfor rekkevidde med gange og/eller sykkel. Det er gode 
bussforbindelse fra Son.  
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