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SAMMENDRAG 

Multiconsult har bistått Nordre Follo kommune med å kvalitetssikre kommunens verdivurderinger av 
enhetlige boligområder fra etterkrigstiden, dvs. vurdering er gjort av kommunens kulturminneansvarlige. 
Fem områder har blitt valgt ut av kommunen for mulig vern gjennom kommuneplanen.  
Multiconsult har gjennomgått informasjon vedrørende områdene som er blitt oversendt fra kommunen, 
samt digitalt tilgjengelig bildemateriale.   
 
Anbefalingen fra Multiconsult for de fem områdene vurdert av kommunen, er som følger: 

• Kantorfeltet – et helhetlig område med klar sammenheng mellom de forskjellige områdene på 
feltet, blokkbebyggelsen inkludert, og bør reguleres med hensynssone.  

• Myrsletta – det bør vurderes om det finnes andre, sammenlignbare områder (samme periode, 
samme utbygger), slik at en er på trygg grunn med hensyn til representativitet. 

• Øståsen – blokkene, rekkehusene og atriumhusene bør få vern gjennom kommuneplanen. 
Eneboligene i feltet har ikke samme helhetlige preg, og vil kunne reguleres gjennom 
småhusplanen. 

• Nordre Finstad – området har for det meste opprettholdt det opprinnelige arkitektoniske uttrykket 
og bør få vern gjennom kommuneplan. 

• Hellerasten – området, bortsett fra eneboligene, bør få vern gjennom kommuneplanen. 
Eneboligene i feltet reguleres gjennom småhusplanen. 
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1 Oppdraget og metode 

Multiconsult har bistått Nordre Follo kommune med å kvalitetssikre av kommunens verdivurderinger 
for enhetlige boligområder fra etterkrigstiden gjort av kommunens kulturminneansvarlige. Fem 
områder, Kantorfeltet, Myrsletta, Øståsen, Nordre Finstad og Hellerasten, har blitt valgt ut av 
kommunen for mulig vern gjennom kommuneplanen. 
 
Vi har gjennomgått informasjon vedrørende områdene som har blitt oversendt fra kommunen, samt 
digitalt tilgjengelig bildemateriale.   
 
I vår vurdering har vi benyttet Askeladden, informasjon og bildematerialet oversendt fra Nordre Follo 
kommune, samt norgeibilder.no og Google Maps. Multiconsults konsulenter i dette oppdraget har 
bakgrunn fra regional og kommunal kulturminneforvaltning og har lang erfaring fra registreringer og 
verdivurderinger av kulturminner. 
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2 Kulturmiljøene med vurderinger/anbefalinger 

2.1 Kantorfeltet 

Planer 4705, 4707 

Plannavn Kantorfeltet, Del av Kantorfeltet 

Planens vedtaksdato 1970, 1974 
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2.1.1 Kommunens beskrivelse 

Kantorfeltet ble bygget ut samlet av to byggeselskap over relativt kort tid. Innenfor de forskjellige 
typologiene er enhetene tilnærmet identiske. Det er tydelige fellestrekk som gir området et helhetlig 
og harmonisk uttrykk. Blant annet kan vi nevne markerte gesimskasser, vinduer mot vest med en 
sterk rytme, og et tydelig forhold til terrenget med individuell tilpasning av enheter både vertikalt og 
horisontalt.  

 
Miljøet representerer enhetlige rekkehusområder fra 60 og 70-tallet. Plasseringen i terrenget er 
særlig interessant, og noe som gjør kulturmiljøet relativt unikt. Det er svært få godt bevarte slike 
miljøer i Nordre Follo kommune. Tidsmessig står det i sammenheng med blant annet atriumhusene 
på Finstad i Ski.  

2.1.2 Multiconsults vurdering/anbefaling 

Kantorfeltet er et helhetlig område med klar sammenheng mellom de forskjellige områdene på 

feltet. Feltet bør få vern gjennom kommuneplanen, og blokkene bør inkluderes i hensynssonen. Det 

bør lages egne bestemmelser for feltet som bør inkludere enkle prinsipper/føringer for materialbruk, 

fasader og takkonstruksjon, gjerne også fargesetting,  med utgangspunkt i opprinnelig arkitektonisk 

uttrykk. 

2.2 Myrsletta 

Planer Planid 3020_110A Myrsletta, kvartal A og B 
Bebyggelsesplan uten bestemmelser, Detaljer med vilkår til planens § 5b i 
reguleringsbestemmelsene, vedtatt 24.02.1981  

Opprinnelig 
byggeår/etablering 

1981 

Arkitekt/Utbygger Block Watne AS 
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2.2.1 Kommunens beskrivelse 

Myrsletta består av en blanding av vanlige rekkehus og eneboliger. Rekkehusene ble bygget som et 
samlet felt, mens eneboligene ble oppført av selvbyggere. For eneboligene var det imidlertid krav om 
bebyggelsesplan før utbygging og det ble gitt detaljerte bestemmelser som fastsatte boligenes 
utstrekning, høyder, takform og møneretning for det enkelt bygg mv. i detalj. Dette har ført til at 
eneboligene har en enhetlig form og fremstår som et hele sammen med rekkehusene.  
 
Privatboligene på østsiden av veien Myrsletta har mange felles trekk, men med ulike løsninger, for 
eksempel med veranda, inngangsparti og vindu. I bebyggelsesplan er det angitt følgende forslag til 
hustyper: Block 67 B rev, Block 96 A4-9 og Block RF 2-1. 
 
Eneboligene har i stor grad bevart det opprinnelige uttrykket. Sammenlignet med rekkehusene er det 
likevel større variasjon og endringer med takoppløft og mindre tilbygg.  

2.2.2 Multiconsults vurdering/anbefaling 

Rekkehusene i området fremstår som et godt eksempel på en Block Watne-utbygging fra 1980-tallet. 
Vi mener likevel at det bør vurderes om det finnes andre felt fra samme periode og med samme 
utbygger, slik at en er sikker på at det mest representative området er identifisert. 

2.3 Øståsen 

Planer 4006, Øståsen, 1964 (erstattet) 

4009, Øståsen, 25.1.1968 (delvis erstattet) 

4016, Kvartal A, Øståsen, 6.5.1976 

4017, Kvartal J, Øståsen, 2.7.1976 
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2014002, Frittliggende småhusbebyggelse, 12.9.2016 

Opprinnelig 

byggeår/etablering 

1966 - 

Arkitekt/Utbygger Bla: Selvaag, Oppegård boligbyggelag, Moelven, Block Watne, NBBL 

Gjeldende 

bestemmelser  

Forskjellige reguleringsplaner, eneboliger regulert gjennom småhusplanen for 

Oppegård. 
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2.3.1 Kommunens beskrivelse 

Området ble bygget ut på slutten av 60-tallet etter en felles reguleringsplan, men det er flere 
delområder som har fått oppdatert reguleringsplanen både før og etter byggeperioden. Området 
karakteriseres av rekkehusbebyggelse i to etasjer, men inneholder også lave eneboliger, atriumhus 
og leilighetsblokker, samt et kvartal med rekkehusbebyggelse i en etasje. Det har en sterk topografisk 
avgrensning, og i likhet med mange av boligområdene rundt Kolbotn er veiene lagt i sløyfer slik at 
mengden gjennomgangstrafikk begrenses. Området ligger luftig til og har innslag av skogskvaliteter 
blant annet ved vegetasjon i private uteområder og på felles friområde. 

2.3.2 Multiconsults vurdering/anbefaling 

Blokkene, rekkehusene og atriumhusene bør få vern gjennom kommuneplanen. Eneboligene i feltet 
har ikke samme helhetlige arkitektur og vil kunne reguleres gjennom småhusplanen. Hensynssonen 
bør få noen egne bestemmelser som opprettholder/viderefører bebyggelsens opprinnelige 
arkitektoniske uttrykk. Et konkret forslag til bestemmelse er at vinduene i andre etasje på 
rekkehusene skal opprettholde opprinnelig størrelse og plassering i vegglivet.  

2.4 Nordre Finstad 

Planer 3020_34 (opprinnelig 0213_34) 26.06.1967 
3020_45 03.10.1968 

Opprinnelig 
byggeår/etablering 

1971 

Arkitekt/Utbygger Herman Røhne Riseng (1930-2005) 

Gjeldende 
bestemmelser  

Ark. 504.4/45 
Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for en del av 
eiendommen Finstad Nordre, gnr. 137 bnr. 1 i Ski kommune 
Vedtatt 1967.  
Mindre vesentlig endring, Sak R- 31/81, 12.05.81 

 

 



Nordre Follo multiconsult.no 

   

 

10242855-TVF-RAP-02   27. mai 2022 / 00 Side 10 av 12 

 

 
 

2.4.1 Kommunens beskrivelse 

Området er ligger i søndre del av boligområdet på Finstad vest for Ski sentrum. Kulturmiljøet er 
avgrenset av Finstadveien i vest, og av Markveien i nord og øst. Nordøst for boligfeltet ligger Finstad 
skole. 
Dette kulturmiljøet utgjør en enhetlig samling atriumhus og rekkehus med fellesområder og 
lekeplasser, bilfrie gangarealer og felles garasjeanlegg. 
Området ble ferdig utbygget i 1971 og er tidstypisk eksempel på boligfelt utbygget omkring 1970. 
Bebyggelsen virker inspirert av samtidig dansk boligbygging.  

 
Et avgrenset felt som består av 88 atriumhus, kombinert med 43 rekkehus (172 enheter). Totalt 260 
boenheter. Bygningene har flate tak. 
De fleste rekkehus ligger i ytre kant av feltet med små skjermet hage mot sør. Atriumhusene fordeler 
seg i det indre området over hele feltet. Atriumhusene har egne lukkede hager for hver enhet. 
Gangareal felles grøntområder og lekeplasser og felles garasjeanlegg spredt i boligfeltet.  

2.4.2 Multiconsults vurdering/anbefaling 

Området har for det meste opprettholdt det opprinnelige arkitektoniske uttrykket og bør få vern 
gjennom kommuneplan. Området har allerede gode bestemmelser og retningslinjer, disse bør 
opprettholdes/videreføres. For å opprettholde den klare atriums-strukturen bør det inkluderes 
retningslinjer for størrelse og form på tilbygg og mindre uthus/skjul, det bør være mulig å fremdeles 
enkelt lese den opprinnelige bygningen/atriums-strukturen etter eventuelle tiltak.  
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2.5 Hellerasten 

Planer Hellerasten, planID:4901, Vedtaksdato: 11.08.1953 Hellerasten, 4903, 3.11.1958 

Hellerasten, 4909, 16.1.1964 Hellerasten IV Kvartal, 4924, 31.3.1976 2014002, 

Frittliggende småhusbebyggelse, 12.9.2016 

Opprinnelig 

byggeår/etablering 

1953-1958 

Gjeldene bestemmelser Forskjellige reguleringsplaner, eneboliger regulert gjennom småhusplanen for 

Oppegård.  
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2.5.1 Kommunens beskrivelse 

Området ligger oppe på høyden øst for Kolbotn, og avgrenses av Sønsterudveien i sør, det noe nyere 

boligområdet Øståsen i vest og nyere Valhall og Tårnlia borettslag mot nord med avgrensning i 

Området ble først utparsellert omkring 1950 og regulert for bebyggelse i 1953. Deretter fulgte flere 

omreguleringer av delområder. Det ble bygget ut i flere omganger. I dag er flere av de opprinnelige 

boligene sterkt endret eller revet, men området fremstår fremdeles som sammenhengende på grunn 

av de gjenværende opprinnelige husenes typehuskarakter og utforming. Enkelte delområder er lite 

endret og fremstår som svært sammenhengende, blant annet gjelder dette rekkehusområdene i 

nordøst. Sammenhengen mellom rekkehusene og villabebyggelsen er formmessig mindre sterk og 

avhenger i større grad av bebyggelsens tidstypiske utforming og felles kontrast til nyere bebyggelse i 

og rundt området. 

2.5.2 Multiconsults vurdering/anbefaling 

Området, med unntak av eneboligene, bør få vern gjennom kommuneplanen. Eneboligene i feltet 
reguleres gjennom småhusplanen. Hensynssonen bør få enkle bestemmelser som 
opprettholder/viderefører bebyggelsens opprinnelige arkitektoniske uttrykk. Det bør vurderes om 
området skal få retningslinjer vedrørende materialbruk og farger, tidlige foto viser at bebyggelsen 
opprinnelig hadde en klar 1950-talls-palett.  

 


