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GYLDENLØVES GATE 15, GNR 213, BNR 143 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har mottatt bestilling av oppstartmøte vedrørende ovenstående eiendom 
fra firma Lund Hagem Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Scandinavian Development AS. 
Saken kan studeres i etatens saksinnsyn med nummer 201313909.  
 
Gjeldende regulering for eiendommen er Spesialområde bevaring (park) – S – 4533.  
Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste som – Plass – gårdsrom, ubebygd med 
verneverdig blodbøk. 
 
Hensikten med prosjektet er å foreta en omregulering av eiendommen (detaljregulering) til 
byggeområde (bolig) samt spesialområde bevaring (park) i samsvar med tidligere 
reguleringsforslag alternativ 2.  
 
Planområdet er på ca 0,9 daa. Boligbebyggelsen foreslås oppført på den nordvestre delen av 
tomten, og bevaring av den verdifulle vegetasjonen i den sydøstre delen.  
Boligbebyggelsen foreslås oppført i 3 etasjer med høy 1. etasje. Bruksarealet er beregnet til ca 500 
m2 over terreng med ca 5 leiligheter. Det er foreslått innkjøring fra Schives gate til 
parkeringsanlegg under terreng og bebyggelse. 
Målsetting er bevaring av verdifull eksisterende vegetasjon i søndre del av tomten. I notat fra 
botanisk befaring 2010 fremgår det at området inneholder flere sjeldne urter samt noen eldre 
hageplaner med stor botanisk verdi: blodbøk, hengeask og keiserbusk. Av disse er keiserbusken i 
svært dårlig forfatning mens de to trærne er i god vekst, området for øvrig er i behov av skjøtsel. 
Søker opplyser at notat om biologisk mangfold bekrefter at det i forhold til vern ikke er konflikt 
mellom foreslått byggeområde for bolig og område avsatt til bevaring (park) i 
kompromissforslaget til regulering (alternativ 2). 
 
Tiltakshaver opplyser å ha vært i kontakt med flere partigrupper vedrørende prosjektet. Det 
opplyses at der er gitt positive tilbakemeldinger til ny planprosess for omregulering av 
eiendommen. 
 
Bydelen har behandlet saken i flere tidligere møter, se nedenfor, og støttet fram til 2008 
Byantikvarens anbefaling om at området bør bevares som spesialområde park og bli et tilskudd til 
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friområde i bydelen. Fra sak 217/2009 gikk bydelsutvalget inn for en regulering av eiendommen 
delt på to formål: byggeområde bolig for nordre del og spesialområde bevaring (park) for søndre 
del. 
 
Kommentarer merkes saksnummer 201313909 og oversendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no  
 
Utrykt vedlegg 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget ønsker å gi innspill til bestilling av oppstartmøte for eiendommen Gyldenløves 
gate 15, gnr 213, bnr143. 
 
Bydelsutvalget vil innledningsvis vise til tidligere vedtak i Bydelsutvalg Frogner i samme sak, 
BU-møte 31.03.04, 16.11.05 og 27.05.08 hvor bydelsutvalget støttet Byantikvarens forslag om 
bevaring, samt 24.02.09, da bydelsutvalget åpnet for bygging av barnehage på eiendommen, og 
sak 217/09 – 25.08.2009, hvor bydelsutvalget anbefalte en forsiktig utbygging av eiendommen 
(vedtak følger vedlagt). 
 
Bydelsutvalget har lenge arbeidet for å etablere enda et parkareal i den tette bydelen, som har stort 
behov for dette og er opptatt av at eksisterende verneverdig grønnstruktur bevares. 
 
Bydelsutvalget mener at det fremlagte alternativet med en boligutbygging i nordre del av 
eiendommen med frittliggende gård i maks 3 1/2 etasje synes å ivareta hensynet til den 
bevaringsverdige biologiske mangfolden, herunder spesielt blodbøk og hengeask.  
 
Bydelsutvalget mener derfor at det foreslåtte alternativ kan aksepteres forutsatt at området for 
spesialområde/park blir godt beskyttet under byggefasen og at det som beskrevet i forslaget blir 
avsatt til parkområde/hageanlegg for allmenn benyttelse. Bydelsutvalget anbefaler at dette 
nedfelles i reguleringsbestemmelsene. 
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ASKER KOMMUNES KOMMUNEPLAN 2014 – 2026 
HØRING 
SAMORDNING AV KOMMENTARER FRA OSLO KOMMUNE 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten (PBE) samordner høringsuttalelser fra Oslo kommune til Asker 
kommunes kommuneplan 2014 – 2026. I denne forbindelse vil PBE innhente innspill fra berørte 
kommunale instanser før uttalelsen oversendes Byrådsavdeling for byutvikling for politisk 
behandling.  
Forslaget til kommuneplan for 2014 – 2026 består av fire deler og er i sin helhet lagt ut på Asker 
kommunes nettsider: 
www.asker.kommune.no/kommuneplan .  
Del I –  Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel 
Del II –  Arealplankartet 
Del III – Bestemmelser og retningslinjer 
Del IV – Kommuneplanens fakta- og analysedel 
 
Asker kommune har fem satsingsområder i kommuneplanperioden 2014 – 2026: 

• Vekst og utvikling 
• Areal og transport 
• Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet 
• Folkehelse 
• Tettsteder og knutepunkter 

 
Høringsutkastet er lagt ut på bydelens nettside under www.bydel.frogner.no/politikk/Mibu – 
bakgrunnsmateriale. 
 
Forslaget til kommuneplan bygger på Asker kommunes arbeid med kommunal planstrategi. For å 
sikre lovens krav om å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner 
er nabokommuner (Bærum og Oslo kommuner samt Akershus og Buskerud kommuner og 
fylkeskommuner) invitert til samrådsmøter med Asker kommune. Asker kommune har presentert 
sin planstrategi, og nabokommunene har presentert sin framdrift med kommunal planstrategi og 
kommuneplan. 
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Møtet med Oslo kommune ble avholdt i Oslo rådhus fredag den 20. 01.2012, med deltakere fra 
byrådsavdelingene for finans, miljø og samferdsel og byutvikling, samt fra Plan- og 
bygningsetaten.  
 
I samtalene med Oslo kommune ble det diskutert tilnærming til kommunal planstrategi og 
kommuneplanarbeidet, spesielt i forhold til kommunens plan- og styringsverktøy. 
Hoveddiskusjonen omhandlet hvordan Oslo og Asker skal forholde seg til de utfordringene som 
ligger i en sterk forventet befolkningsvekst i Osloområdet. Oslo kommune har valgt en tydelig 
offensiv tilnærming til vekstutfordringene og har som mål å ta et stort ansvar for boligbyggingen 
og befolkningsveksten. En viktig problemstilling er hvordan Asker skal forholde seg til en slik 
vekst. Dette må sees i sammenheng med transportsystemene i vestkorridoren; samt i og mellom 
Asker og Oslo. Oslo kommunes interne trafikkavvikling med en økende transportmengde inn til 
byen må også ivaretas på en effektiv måte. 
Oslo og Asker kommune så viktigheten av et samarbeid på de felles regionale utfordringene, og 
mente at dette lettest ville kunne opprettholdes gjennom Akershus fylkeskommune. 
 
Forslag til Kommuneplan for Asker 2014 – 2026 er oppdelt i ni hovedkapitler med 
underrubrikker. Utover kapittel 4 om areal og transport kan kapittel 2 – visjon, mål og 
satsingsområder, kapittel 3 – vekst og utvikling samt kapitel 8 – utbyggingsstrategi ha spesiell 
interesse for bydelen og Oslo. 
 
I kapitel 2 nedfelles overordnet mål for Asker – ”Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og 
ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode 
lokalsamfunn”. 
 
Kapitel 3 tar for seg vekst og utvikling. Planforfatter konstaterer at Asker er en del av 
Osloregionens felles bolig- og arbeidsmarked som er inne i en periode med kraftig befolknings- og 
næringsvekst. Prognosene viser at denne utvikling kan vare i lang tid, og vil prege 
Askersamfunnet i årene som kommer. Asker legger opp til en balansert befolkningsvekst og en 
fortsatt betydelig næringsutvikling. Den reelle befolkningsveksten de siste fem årene har vært 
1,7% per år, (mens kommuneplanen hadde lagt opp til 0,9% per år) med en boligproduksjon på 
288 boliger. 
Analyser viser at det er rom for høyere vekst i årene fremover og planen foreslår at det legges opp 
til en befolkningsvekst på rundt 1,5% i den nye kommuneplanperioden (dette betyr at foreslått 
befolkningsvekst ligger 0,2% under den reelle veksten i de siste fem årene). Den største veksten er 
beregnet å skje i Asker sentrum og Heggedal. Store utviklingsområder som Dikemark og Holmen-
/Billingstadområdet planlegges utviklet senere i planperioden. Asker har i dag en balansert og 
gunstig befolkningssammensetning, og trenger en befolkningsvekst tilsvarende den som har vært i 
de siste fem årene. 
 
Tabell nedenfor er hentet fra Bærum kommunes kommuneplan 2013 – 2030, og viser at Asker, 
selv om gjennomsnittlig årlig vekst ligger over vekst i Bærum kommune fortsatt ligger under Oslo 
og Akershus i gjennomsnitt siste 5 år. Tabellen viser en sterk økning for 2011, hvor Asker ligger 
tett opp til Oslo med 2,72% mot 2,97%. 
 
Tabell 1: gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 2003–2011, fem siste år og i 2011 (Utviklingsenheten 2012) 

Siste 5 år 

2003‐2011  (2007‐2011)  2011 

Bærum  1,23 %   1,63 %   1,83 % 

Asker   1,67 %  1,98 %   2,72 % 

Akershus  1,63 %  2,22 %   2,49 % 
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Oslo   1,55 %   2,73 %   2,97 % 

Hele landet  0,84 %  1,42 %   1,53 % 

 
I kapitel 4 fremgår det at areal- og transportutvikling forutsettes basert på prinsippene om 
samordnet areal- og transportplanlegging og vedtatte mål i energi- og klimaplanen.  
Persontransportveksten tas kollektivt og/eller med gange/sykkel, og på lengre sikt reduseres 
privatbilismen. 
Asker kommune skal sikre at gående, syklende og buss prioriteres i transportsystemet, og bedre 
tilgjengeligheten til kollektivknutepunktene for alle trafikkgrupper, og skal i tillegg være en 
pådriver i arbeidet med å realisere ny E18. 
 
Kapitel 8 tar for seg kommuneplanens handlingsdel, herunder boligbygging. Det er beregnet 
bygget 350 boliger per år, fordelt på 300 rekkehus og eneboliger samt 50 rimelige boliger for 
lavinntektsgrupper og førstegangsetablerere.  
 
Kommentarer merkes saksnummer 201210318 og oversendes postmottak@pbe.oslo.kommune.no 
samt direkte til saksbehandler ronny.kristiansen@pbe.oslo.kommune.no innen 13.11.2013. 
Saksbehandler er orientert om at endelig vedtak kan foreligge først etter bydelsutvalgets møte 
19.11.2013, men at vedtak fra Miljø- og byutviklingskomiteen blir oversendt innen fristen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med innspill til Oslo kommunes uttalelse til Asker 
kommunes forslag til kommuneplan for 2014 – 2026.  
 
Bydelsutvalget tar Asker kommunes forslag til kommuneplan 2014 – 2026 til orientering.  
 
Bydelsutvalget har følgende kommentarer til forslaget: 
 
Bydelsutvalget anbefaler Asker kommune å vurdere en målsetning for befolkningsøkning i de 
kommende årene som ligger på samme nivå som i Akershusområdet for øvrig. 
 
Bydelsutvalget anbefaler Asker kommune å planlegge for knutepunktsfortetting, som oppfattes 
som en naturlig oppfølging av Fornebubanens utbygging. 
 
Bydelsutvalget anbefaler at kollektivtrafikkløsninger over kommunegrensene blir fokusert i 
planen, med henblikk på de eksisterende store trafikkstrømmene mellom Oslo og Asker, og den 
prognostiserte økningen som forventes. 
 
Bydelsutvalget håper at også det eksisterende interkommunale og statlige samarbeidet vedrørende 
trafikk og arealbruk intensiveres for å løse de problemer som økende innflyttingspress på 
Oslo/Akershusområdet kan gi i en nær fremtid. 
 
 
Utrykt vedlegg: Kommuneplan for Asker 2014 – 2026, forslag til offentlig ettersyn 

september 2013 
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Forord
Dette er forslag til kommuneplan for Asker for perioden 2014-2026, utarbeidet

av Rådmannen, justert og vedtatt av Formannskapet. Kommunestyret som har gitt

premisser og lagt forutsetninger for planarbeidet.

Kommuneplanen er et politisk styringsdokument for utvikling av Asker-samfunnet

de neste 12 årene. For å sikre et godt politisk beslutningsgrunntag, legges planen

nå ut til offentlig ettersyn og til høring blant organisasjoner og innbyggere. Planen

vedtas endelig primo 2014.

Asker er en del av en region i sterk vekst og det har vært avgjørende å ha tett kon-

takt med planmiljøene på ulike forvaltningsnivå. KS, samt Askers nabokommuner,

for å etablere en felles forståelse og et felles grunnlag for analyse og konsekvens-

beregninger. Enkelte analyser er i tillegg levert av eksterne konsulentbyråer.

Forslaget til ny kommuneplan er basert på balanse mellom vekst og vern, hvor As-
kers naturg itte og historiske kvaliteter sikres, samtidig som hensyn til utbyggings-

behov ivaretas. Forslaget innebærer fortsatt vekst i Asker både når det gjelder bolig

og næring. Veksten må særlig sees i sammenheng med kapasitet på transport og

skole, som varierer i de ulike deler av kommunen. Gjennom rekkefølgebestem-

melser knyttet til transportkapasitet og skolekapasitet vil boligproduksjonen bli

kanalisert til områder med god kapasitet.

Asker kommune skal tilstrebe en sunn og robust økonomi i årene som kommer. De

økonomiske rammebetingelsene for kommunens virksomhet avklares i hand lings-
programmet og årlige budsjettbehandlinger.

Foto:Asker kommune/Sønstrød fotografene

Forslaget til kommuneplan for Asker 2014-26 består av fire deter:

Del1—Kommuneplanensmål,strategieroghandlingsdel

Del2—Arealplankartet

Del3—Bestemmelserogretningslinjer,med:
—Utdypende bestemmelser om hoyde

—Parkeringsnorm

—Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler

Del4—Kommuneplanensfakta-oganalysedel

Planen distribueres primært i digitalt format, men papirformat er tilgjengelig med

utrykte vedlegg. Det vil avholdes offentlige møter med temaer som er av særlig

interesse for innbyggerne enkeltvis og som grupper.

Endelig vedtatt kommuneplan vil utgjøre det viktigste strategiske styrings-

dokumentet i kommunens styringssystem og danner grunnlaget for øvrige planer,
innsatsområder og prioriteringer.

Lars Bjerke

Rådmann

Del 1 —Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel Forord I 5
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Kommuneplanener kommunensoverordnedestrategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens
utvikling. Kommuneptanenbestårav en samfunnsdelog en arealdel.Planenutarbeidesfor en periodepå 12 år og revidereshvert
fjerde år. Denskal ivareta bådekommunale, regionateog nasjonalemål og interesser.Kommuneptanenhar en handlingsdelsom
angir hvordanplanen skat følges opp i fireårsperioden.Handlingsdelenskat revideresårtig.

Kommunestyretvedtok i mars2012 Kommunal planstrategi for Askerkommune 2012-2015:

Kommunalplanstrategifor Askerkommune2012 —2015, datert 9. februar2012 vedtasslik den foreligger (vedlegg

Kommunal planstrategi for Askerkommune 2012 —2015 fastsetter følgende føringer for kommuneplanprosessen:

Gjeldendekommuneptan2007 - 2020 revideres.

Langsiktigareat-og transportstrategi(fra2006—gjort gjeldendei kommuneplanfor 2007 —2020) teggesfortsatt til
grunn.

Gjeldendeprinsipperfor denvidereutviklingenav Askersamfunnet,beskreveti gjeldendekommuneplan,videreføres:
Tettstedermed særpreg
GrønneAsker
Livsløps-Asker
Moderat boligvekst
Miljøvenntig transport
Effektiv utnyttelse av næringsarealer

d) Knutepunkstrategiensuppleresmed rom for en begrensetutbygging i mindre sentrale strøk for dermedå legge
tit rette for en mer variert boligstruktur.

Fortettingsplanenebør batanseresmot en "småhusplan"som legger tit rette for å opprettholde og styrke
småhusområdenesbokvatiteter.
Styrendebegreperi kommuneplanensom "konsentrert småhusbebyggelse"presiseresog titpassesstandard
fra nærtiggendekommuner.
Reguteringsbestemmelsersom styrer byggehøyderog terrengtilpasning bør refereretil koter og naturtig ter-
rengfor å forenkte utbyggingsprosessene.
Ensmåbåtplanskat inngå i Kommuneplanen.

Det gis et særtigfokus på revisjonav samfunnsdetensom skal ivareta sammenhengenmettom regional planteg-
ging, fysisk plantegging og lokalsamfunnsutvikting på den ene siden,og kommunensrolle som tjenesteleveran-
dør på den andre siden.

Kommuneplanensplanprogramskat ha fokus påfølgende tema:
Befolkningsvekst-og endring i befolkningssammensetningen
Boligpoliti kk som ivaretar gruppermed alminnelig inntekter og førstegangsetablerere/ungdomsbotiger
Folkehelse
Samordnetareal- og transportptantegging
Boligsosialeutfordringer
Sentrum-og tettstedsutvikting
Kunnskapsbasertnæring
Klima, miljø og energi
Samfunnssikkerhet

Det vit bli sikret gode muligheter for medvirkning og dettaketsefra bådetag, foreninger,næringstivog enkett-
personeri kommuneplanprosessen,der også barn og unge sikres medvirkning

Framdriftsplanfor kommuneplanarbeidetfastsettes,med endelig politisk behandling i siste kvartat 2013.

Klimaeffekten for de ulike forstageneskat syntiggjøresi planen.

Det 1 —Kornrnuneptanens mål, strategier og handUngsdel Kapittel 1: Inntedning I 7
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Kommuneplanensoppbygging
Kommuneplan for Asker 2014-2026 består av fire deler som sammen utgjør planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn og

til høring.

Del 1 —Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel

Del 2 —Arealplankartet

Del 3 —Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer

Parkeringsnorm

Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler

Del 4 —Kommuneplanens prosess, bakgrunn og analyse

Bakgrunn og prosess

Fakta og analyse

Konsekvensutredning

I tillegg til de fire delene foreligger det vedlegg og annet bakgrunnsmateriale. Det er utarbeidet tre temakart for henholdsvis støy,

flom, erosjon og stormflo og Kulturminner og kulturmiljøer. Disse er ikke trykket, men ligger tilgjengelig på kommunens nettsider:

www.asker.kommune.no/kornmuneptan

På nettsidene vil all informasjon om videre prosess, aktiviteter, møter og lignende være tilgjengelig.

8 I Kapittel 1: InMedning Det 1 —Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel
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Visjon
«Asker — mulighetenes kommune»

Asker kommunes visjon angir mulighet for å lykkes i forhold til ambisjoner, ønsker og behov på både individ- og samfunnsnivå. Sam-

funnsutviklingen de siste tiårene har gitt økt materiell velstand for de fleste, men nye samfunnsmessige utfordringer og ulikheter i

levekår medfører imidlertid fortsatt behov for nye løsninger, samtidig som det også gir nye muligheter.

Målene i kommuneptanen skal ses i sammenheng med kommunens visjon. Operasjonalisering av strategiene i kommuneplanen skal

skje gjennom handlingsprogrammet og de årlige budsjettbehandlingene i kommunestyret.

Fra gjeldende kommuneplan (2007-2020) er det fire hovedområder som fortsatt må ses som sentrale for utvikling av Askersamfun-

net:

Kunnskap

Miljø

Medansvar

Kulturelt mangfold

Hovedmål
I tråd med visjonen om å være «mulighetenes kommune» er det overordnede målet for utvikling av Askersamfunnet:

«Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern

gir gode Lokalsamfunn»

Satsningsområder i kommuneplanperioden
Asker kommune har fem satsingsområder i kommuneplanperioden fra 2014 til 2026 som er utledet av deltemaene definert i

planprogrammet. Disse er:

Vekst og utvikting

Areal og transport

Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet

Folkehelse

Tettsteder og knutepunkter

Del 1 —Kommuneplanens mal, strategier og handlingsdel Kapittel 2: Overordnet visjon, mål og satsningsornrader 11
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For-

Asker er en del av Osloregionens felles bolig- og arbeidsmar-

ked som er inne i en periode med kraftig befolknings- og næ-

ringsvekst Prognosene viser at denne utviklingen vil kunne

vedvare i lengere tid og vil prege utviklingen av Askersam-

funnet i årene som kommer. Det legges fortsatt opp til en

balansert befolkningsvekst og en fortsatt betydelig nærings-

utvikling. Denne utviklingen skal ta hensyn til:

Balansen mellom vekst og vern som sikrer Askers

naturgitte og historiske kvaliteter og særpreg

Balansen mellom vekst og kapasitet på transport-

systemet basert på prinsippene for samordnet areal

og transport

Boligpolitiske hensyn som tilrettelegger for et

allsidig boligtilbud

Næringspolitiske hensyn som tilrettelegger for et

regionalt og globalt orientert næringsliv

Et åpent og inkluderende Askersamfunn

En robust og forutsigbar kommuneøkonomi,

inkludert sosial og teknisk infrastruktur

Mål for vekst og utvikling

Det tarettelegges for miljovenntig-, sosial- -

okonomisk bærekraftig utvikling, der hens

Askers naturgit

ivaretas.

Planbehov

Befolknings- og næringsveksten i Asker de siste årene har på mange måter balansert godt mellom de ulike hensynene. Ved forrige

revisjon av kommuneplanen ble det lagt opp til en befolkningsvekst på 0,9 % pr. år, med en årlig boligproduksjon på 285 boliger.

Den reelle veksten de siste fem årene har vært 1,7 % og boligproduksjonen har ligget på 288 boliger.

Analyser viser at det er rom for høyere vekst i årene fremover. Dette vil bidra til å opprettholde en balansert befolkningssam-

mensetning og gi et større boligpolitisk- og boligsosialt handlingsrom. Det legges opp til en årlig befolkningsvekst på rundt 1,5 %

i den nye kommuneplanperioden.

Kapasiteten på teknisk og sosial infrastruktur, primært skolekapasitet og transportkapasitet, er en begrensende faktor for vekst.

Det er vesentlig at statlige, regionale og kommunale myndigheter sikrer økt kapasitet i de områdene man ønsker vekst. I dag er

kapasiteten geografisk sett svært varierende både innen skole og transport. Det fastsettes derfor rekkefølgebestemmelser som

medfører at boligbyggingen og næringsutviklingen kanaliseres til de områdene som anses å ha tilstrekkelig kapasitet.




013 20'026




Gjennomsnittlig befol.kningsvekst per år. 874 882

Gjennomsnittlig prosentvis vekst per år. 1,7 1,5

Boliger i snitt per år 288 350

Nærmereforklaring av tabellen ligger i KommuneplanensDel 4.

Den største boligveksten tidlig i planperioden vit skje rundt Asker sentrum og i Heggedal. Utviklingen av Dikemarkområdet kan

igangsettes når planene for området er avklart. Den store utviklingen i Holmen-/Billingstadområdet vil bli skjøvet lengere ut i

planperioden. Vollen har vært gjennom en relativt omfattende vekst, kapasiteten på skole og transport er anstrengt, og området
vil dermed ha begrenset vekst i årene som kommer.

Næringsutviktingen vil i all hovedsak konsentreres til områdene i og rundt Asker sentrum, samt til Billingstad —Slependen. En
forutsetning for videre næringsvekst vil imidlertid være at reise til og fra arbeid skjer med kollektivtransport.

Satsingsområdet vekst og utvikling er delt inn i tre undertema:

Befolkningsutvikling

Boligpolitikk og boligsosiale utfordringer

Næringsutvikling

De 1 —KornrnunepLanens mål, strategier og handlingsdel Kapittel 3: Vekst og utvikling I 13



Fouseesypmef 2013

Befolkningsvekstog boligproduksjoni Asker;før, nå og framskrevet.
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Figuren viser årlig befolkningsvekst (blå linje) og bofigproduksjon (rød linje)

slik utviklingen har vært fra 2000 til 2013 (heltrukket linje),

slik kommuneplanen legger opp til 2014 - 2026 (brudt linje),

slik Asker kommunes framskrivninger viser at det kan bli etter 2026 (stiplet linje).

Som det framgår av figuren var boligproduksjonen og befolkningsveksten lav i årene etter 2000, men tok seg kraftig opp etter

2004. I 2008 faller boligproduksjonen som følge av finanskrisen med påfølgende fall i befolkningsveksten. De siste årene har

befolkningsveksten vært betydelig, i stor grad i form av innvandrende svensker og polakker som har flyttet inn i utleiebolig.
Framskrivningene i kommuneplanperioden, og videre ut mot 2040 viser en gradvis avtagende bolig- og befolkningsvekst i Asker.

Kommuneplanperioden

2014 - 2026

-----

4 o
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Befolkningsutvikling
Fra 1970 og frem til i dag har Asker nær fordoblet innbyg-
gertallet til 58 000 personer. Selv med jevnt høy vekst over
lang tid har Asker hatt en stabil befolkningssammensetning.
Det er en relativt ung befolkning med mange barnefamilier,

men med en underrepresentasjon av unge voksne i alderen
18 til 35 år. Dette er normale trekk for forstadskommuner

rundt store byer.

I den senere tid er det tegn på noen endringer i befolknings-
sammensetningen. Et kjennetegn er at andelen av barn i
barnehagealder har gått ned i forhold til samlet antall barn i
kommunen. Dette har sammenheng med at flere barnefami-
lier flytter til Asker nærmere skolestart. Ett annet kjennetegn
er at andelen eldre er sterkt økende.

For å opprettholde dagens balanserte og gunstige befolk-



ningssammensetning forutsettes en fremtidig høy befolk-



ningsvekst, tilsvarende det Asker har hatt de siste fem årene.

onale befolk-

ningsvekst

Asker oppretthotder dagens balanserte befolknings-
sammensetning med hensyn tit alder og hushold-
Mngstype.

Asker

ningsveksten. Det mnebæt er

på 1.5 prosent i snitt per år s

innbyggere i 2026.

r une skat:

bidra til å utvikte et boligtithud som r

befolkningsvekst og befolkningssamn

bidra tit å utvikle.et botigtitbud som reftek

næringstivets- og arbeidsrnarkedets behov

bidra til å sikre kapasitet på tekMsk infrastruktur,

spesielt transportkapasitet ved å videreutvikte
infrastruktur og kanaliseie botigvekst til områder

med god transportkapasitet

sikre kapasitet pa sOsial infrastruktur, spesiett
skolekapasitet ved å videreutvikte infrastruktur
og kanatisere b vekst til omrader med god
skotekapasitet

Del 1 —Kommuneplanens må1 strategier og handlingsdel Kapittel 3: Vekst og utvikling I 15
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Boligpolitikkogboligsosialeutfordringer
Kommuneplan 2007-2020 la opp til en årtig boligproduksjon

på 285 boliger. I kommuneplan 2014-2026 tilrettelegges det

for produksjon av rundt 350 boliger årlig, noen flere de første

årene av kommuneplanperioden, noen færre mot slutten av

perioden. For å gjøre en slik boligproduksjon mulig må kom-

munen sikre en portefølje av godkjente reguleringsplaner ut

over dette.

80 prosent av kommunens ca. 22 000 boenheter er fami-

lieboliger (eneboliger, rekkehus osv.). Det innebærer svært

mange en- og to-personhusholdninger, i hovedsak eldre

mennesker. Strategien med å bygge leiligheter for senior-

markedet forutsettes videreført i årene som kommer. Eldre

mennesker sikres en mer lettstelt boligtilværelse og boliger

frigjøres til barnefamilier.

Det er imidtertid nødvendig å tilrettelegge et boligtilbud

som også favner andre grupper, som førstegangsetablerere,

enslige og lavinntektsgrupper. Et boligtilbud rettet mot

disse gruppene sikres ved aktiv bruk av plan- og bygnings-

lovens virkemidler (regulering, utbyggingsavtater), gjennom

Husbankens ordninger og ved strategisk bruk av kommunal

eiendom. Asker kommune er en betydelig grunneier og har

dermed mulighet tit å utøve en aktiv boligpolitikk. Det skal

utarbeides en egen boligpolitisk strategi for Asker.

Asker kommune har vært forutseende og er i dag eier av

betydelige tomtereserver, lokatisert sentralt i kommunen.

Disse reserver kan benyttes som strategiske virkemidter i en

ønsket samfunnsutvikling, enten det gjelder stedsutvikling,

næringsutvikling, boligpolitiske hensyn eller andre formål.

Asker kommune bør fortsatt være en offensiv eiendomsaktør.

Det bygges opp mot 4 200 boliger titsvaren e

350 botiger pr. år i kommuneplanperioden, hv

teiligheter og rekkehus vit utgjøre om tag

75 prosent av ny botigmasse Hensynet til for-

svartIg kommuneekonomi og-Infrastruktur tilsier

begrensning av botigbyggingen tit ca 350 botiger

arlig.

Hovedandeten av leitigheter innrettes mot senior- .

markedet. I tillegg sikres botiger for lavinntektsgrup-

per, forstegangsetablerere og småhusholdninger.

Strategi:

Asker kommune skat:

sikre planberedskap ved godkjente reguleangspla-

ner som mutiggjor 350 nye boliger i aret

gi grunnelerne større forutsigbarhet og utbyg-

gere ftere valgmuligheter, ved a avsette areater

tit boligforrnal ut over det som dekker behovet

ptanpenoden.

være en offensiv eiendomsaktør som gjor strategis-

ke eiendomsdisposisjoner for a ivareta en hothettig

samfunnsutvikting og boligpolitiske hensyn

tilrettelegge for ca. 50 rimetige boliger pr. ar,

Inktusive boliger definert i Botigsosialt handlings-

program, bl.a. ved bruk av kommunens egne tomter

bruke plan- og bygningslovens virkemidter for å

styre botigantall, boligstorretse og boligstandard,

samt benytte utbyggingsavtater i samarbeid med

private utbyggere der dette er hensiktsmessig

sikre et variert og mangfoldig botigmiljo ved å

unngå konsentrasjon av kommunale og kommunatt

disponibte boliger

aktivt bruke Husbankens okonomiske ordninger i

det boligsosiale arbeidet

16 I Kapittel 3: Vekstog utvikting Det 1 - Kommuneplanensmål, strategier og handlingsdel
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Næringsutvikling
Asker har de siste årene hatt en vekst i arbeidsplasser til-

svarende øvrige kommuner i Osloregionen. Høy arbeidsinn-

vandring har påvirket arbeidsmarkedet med stor aktivitet og

medført lett tilgang på arbeidskraft. Næringslivet i Asker har

i den senere tid blitt mer internasjonalt orientert og svært

mange nasjonaliteter er ansatt og bosatt i Asker. Internasjo-

nal skole har vært etterspurt og åpner skoleåret 2013-2014.

Asker kommune bistår i tilrettelegging og veiledning.

Asker har en attraktiv beliggenhet for kunnskapsbasert næ-

ring på grunn av nærhet tit Osto, et godt kottektivtilbud og

tilgang på arbeidstakere med høy kompetanse. Asker frem-

står i dag som en robust kommune med et variert næringsliv.

Handels-, service, - og kulturnæringene i Asker bidrar til opp-

levelser, folkeliv og gode møteplasser og er en forutsetning

for god tettstedsutvikling. I Asker er det viktig å ivareta disse
næringsvirksomhetene i alle tokalsentrene. Dette gjøres

gjennom videre detaljplanlegging og regutering.

Askers bygdepreg videreføres gjennom et aktivt tandbruk.

Det er få landbruksvirksomheter igjen, men driften ønskes

opprettholdt selv om marginene er små. Det er viktig for kul-

turlandskapet og Askers grønne preg at landbruks- og gart-

nerinæringene stimuleres tit videre drift der dette er lønn-

somt. Derfor er det åpnet for alternativ næringsvirksomhet,

tilpasset kulturtandskap og omgivelser i tandbruket.

urnæringene skal bidra til

viderefore god dialog m

primærnæringen

sikre tilstrekkelii lanberedskap og effekti .,att-
ning •

være pådriver f itstrekke4 kapasitet i

-transportsyster

Del 1 —Komrnuneplanens måt strategier og handLingsdel Kapittel 3: Vekst og utvikling 17
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Samordnet areal og transportutvikling er et sentralt prinsipp

i Kommuneplan 2007-2020. Asker er en forholdsvis spredt-

bygd kommune hvor en vesentlig del av transporten skjer

med privatbil. I tillegg til køene på hovedveiene, først og

fremst E18, er det tiltagende kø også på tokalveiene særlig

rundt Asker sentrum.

Både stat, fylke og kommune har i flere år hatt fokus på å øke

antallet kollektivreisende. Ved utbygging av jernbanen har

regionen fått ett av landets beste jernbanetilbud. I tillegg har

fylkeskommunen satset på busstilbudet og Asker kommune

har tilrettelagt for arealutvikting i nærheten av knutepunkter

og kollektivsystem. Tilgjengeligheten tit Asker stasjon må

forsterkes med vekt på bussmating og med kollektivfelt for

buss langs lokate hovedveier.

Det siste tiåret har andelen kollektivreisende mellom Asker/

Bærum og Oslo økt vesentlig. Antall busspassasjerer har økt

med over 50 prosent, antallet togpassasjerer med 40 pro-

sent. Den samme prosentvise veksten har Vollenbåten hatt,

mens biltrafikken mellom Asker/Bærum og Oslo i samme

periode er redusert med 5 prosent Derimot øker biltrafikken

over fylkesgrensen i sør og i vest. Det samme gjør den lokale

biltrafikken internt i Asker. Økt antall arbeidsplasser medfø-

rer økt innpendling til kommunen, og i særdeleshet til Asker

sentrum. Nasjonale undersøkelser viser dessuten at nesten

50 prosent av alle reiser er knyttet tit handel og fritidsaktivi-
teter. For å redusere bilbruken, ikke minst lokalt, må prinsip-

pene for samordnet areat og transport legges til grunn ved

etablering av offentlig og privat service, skoler, barnehager,

kultur- og idrettstilbud, fritidsaktiviteter osv.

Det er allmenn enighet om ny E18 gjennom vestregionen

som kollektivtiltak, næringstiltak, byutviklingstittak og
miljøtittak. Den lokale trafikkbelastningen krever imidler-

tid også lokale tiltak basert på bedre fremkommelighet for

buss (kollektivfelt), sykkel og gange. En slik prioritering gir
reduserte lokale klimautslipp og i folkehelsesammenheng

representerer prioriteringen et viktig bidrag til økt hverdags-

aktivitet

Asker kommune skat:

ti.lfettelegge tor. at boliger, arbeidsplasser, oftentlig
og privat service, kultur - og Idretistilbud og fritids-

aktiviteter tokatiseres kollektivnært i henhold til

prinsjppene for samordnet areat- og transportplan-

legging

bedre titgjengeligheten ril kottektivknutepunktene
for atte trafikantgrupper

videreutvikle en parkeringspolitikk som bidrar til

økt andel syktende og gaende samt og okt andel

kollektivtrafikk .

være padriver i arbeidet-med a realisere ny E-18,

inklusive titstotende lokate hovedVeier; forst og

frerfist Roykenveien, Drammensveien og Stemme-

stadveien

Persontranspor

med gange/sy

privatbitbruken

tivt og/etter

ikt reduseres

a orarea ogtransport
sker baseres på prinsippene om

areal- og transportplanlegging iATP) og

e mal i ener aplanen.

Strategi

Styrke kundegrunntaget for tokate kohektivtinjer

n betjene dagens spredte bebyggelse, og

supplere bebyggelsen der infrastrukturen

igger tit rette for det.

t gaende, syklende og buss prioriteres

transportsystemet .

Basert på kommunens langsiktige areal og transportstrategi

fra 2006, sykkelstrategien fra 2009 og energi og klimaplan

fra 2013, legger Asker kommune prinsippene i samordnet

areal og transportplanlegging til grunn for planlegging, ut-

bygging, drift og vedlikehold av vei- og trafikksystemet. Prin-

sippene i samordnet areal og transportplanlegging synliggjø-

res gjennom transportpyramiden.

Generelle tiltaksområder

Drivstoff

RammevRkår

Parkeringstiltak

Fartsregulerendetiltak

Miljøgater

Tilgjengelighet til

koRektivpunkter

Styrket kapasitet og frekvens

Styrket infrastruktur

Sammenhengende

nett

Miljø-



venntig

bilbruk

Regulere

biltrafikk

økt andel
kollektivreisende

Okt andel

gang og sykkel

Redusere
Arealplanlegging transortbdlovet
Lokahsering

Basert på Statens vegvesen, Tøl
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Økt innbyggertall, globallsering, transport og forbruk preger
Asker og gir seg utstag i press på naturressursene. Miljøutfor-

dringene er særtig knyttet til biologisk mangfold, tuftkvalitet,

klimagassutslipp og støy. Dette tilsier at vern av naturkvalite-

ter og tilrettelegging for redusert bittransport må prioriteres.

Fjorden, marka, vassdragene, landbruket, turveiene og det

frodige landskapet omtales som bygdas blågrønne kvaliteter.

Asker har variert natur med ftere sjeldne og truede arter. Den

btågrønne strukturen representerer betydningsfulte verdier i

landskapet der folk ferdes og oppholder seg, og må forvaltes

i takt med befolkningsutviklingen.

Den største kilden til lokal luftforurensning er veitrafikk.

I Asker bidrar biltrafikken med 75 prosent av klimagassut-

stippene. Veitrafikk og jernbane medfører også støyutfordrin-

ger i mange tettbebygde områder.

Kulturminner og kulturmiljøer er viktige faktorer med tanke

på bygdas særpreg, befolkningens trivsel og tilhørighet, opp-

levelser og verdiskapning i Asker.

Samfunnssikkerhet er å redusere antall uønskede hendelser

og konsekvensene av disse. Klimaendringene vil trolig på-

virke Askersamfunnet i form av økt nedbørintensitet med på-

følgende utfordringer knyttet til overvann, flom, skred og ras.

Satsingsområdet natur, kulturmitjø og samfunnssikkerhet er

delt opp i fem undertema: energi og klima, forurensing, blå-

grønn struktur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet.

Målfor natur, kulturmil jø

og samfunnssikkerhet

Askersamfunnet har et opplevelsesrikt, godt og

bæi ekraftrg mitio i tokalt oø gtobatt perspektiv.

Planbehov:

drontplan for Asker

• Plan for kulturminne utturmiljo i Asker, med

vekt på å oppdatere kunnskap om bygninger,

anlegg og miljoer frem til vår samtid.

Del 1 —Konirnurieplanens måt strategier og handlingsdel Kapittel 5: Natur, kutturmitio og sarnfunnssikkerhet I 21



Energi og klima
Asker haddeet samlet klimagassutslipppå ca.150 000 tonn
CO2ei 2009. 75 prosent kommer fra transport, 13 prosent
kommer fra stasjonærforbrenning (fyring med olje eller an-
nen fossil brensel) og resten fra ulike prosessutslipp.Virke-
midler for reduksjonav klimagassutslippfra transport omta-
Lesi kapittel 4 om areal og transport. Nasjonalt er målet at
Norgeskal være klimanøytralt i 2050.

Drøyt halvparten av den stasjonære energibruken i Asker
er knyttet til husholdningene. Elektrisitet er dominerende
energikilde, men utbredelsenav bergvarmepumperog andre
varmepumperøker.

Askersenergi og klimaplan ble revidert i 2013. Planenom-
fatter mål og tiltak for redusert klimagassutslipp i Asker
kommune og i Askersamfunnet.

Forurensning
Generelter Luftkvalitetenblitt bedrede siste tiårene. Fortsatt
er utslipp av svevestøvog annen Lokal luftforurensning fra
veitransport en utfordring. Lokalt vil lekkasje fra avLøpsnett,
akutte utslipp fra transport av farlig gods og avrenning fra
salting av vei være blant de største risikoene knyttet til ut-
slipp til vann og grunn i Asker. I tillegg utgjør de nærmere
3 000 nedgravdeoljetankene i Asker en betydelig forurens-
ningsrisiko etterhvert som disseeldes.

I Askerer veitrafikk hovedkilden til støy.E18i vestkorridoren
er en av Norgesmest belastedestamveier. I tillegg er flere
fylkesveier og kommunale veier i Askersterkt trafikkbelastet
og store områderer utsatt for trafikkstøy. Et eget støykart er
utarbeidet i 2012, se også kommuneplanens del.4. Det er
viktig å ivareta enkelte arealersom «stille soner».Dette kan
være arealer som kirkegårder,turveier, parkereller lignende
der man skal kunne oppleve ro og stillhet.

Forbruket i Askersamfunnet er høyt. Miljøkonsekvensene
av dette forbruket vil i første omgang være tydeligst uten-
for kommunens grenser,men konsekvensenevil etter hvert
også påvirkevårt samfunn i sterkeregrad.

Delmål:

Det er god tuft-, vann- og jordkvalitet i Asker.

Ingen boliger, institusjoner, idrettsantegg etter

moteplasser er utsatt for veitrafikkstoynivå utover

fastsatte retningstinjer.

Asker skat arbeide fer et bærekraftig forbruk.

Strategi:

Asker kommune skat:

redusere nsiko for forurensning i grunn, sjo og vass-



drag gjennom kartlegging og forebyggende tiitak

være en foregangskommune innen miljovenntig og

ansvartig forbruk

pase at ny botigbebyggelse og nye utemiljoer far

akseptable stoyforhotd

buira tiletablenng og forbedring av stoyskjermecle

ultak for eksisterende boligomrader og utermljoer

sikre stilte soner

Delmål:

AskersaMfunnet skal i henhold til energi og

ktimaplanen være ktimanoytratt innen 2050. Innen

2030 skat klimagassutslippene hatveres i forhold

tit 1991. Kommuneptanen baserer seg pa målene i

energi- og klimaplanen. "

Strategi:

Asker komMune skal:

legoe til rette for okende bruk av tokal fornybar

energi

være en foregangskommune innen energi og klima

recrusere transportbehov og fremme bruk av miljo-

venntig transport

samarbeide med grunneiere/urbyggere om opti-

mate energitosninger i storre utbyggingsområder

stimulere til energieffektivisering for lokalt næ-

ringsliv og privathushoidninger
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Blågrønnstruktur
Marka,fjorden, landbruket,vassdragene,friområdene,turvei-
ene og de grønnearealene i boligstrukturen utgjør kommu-
nens såkalte blågrønnestruktur og er en viktig del av kom-
munenssærpreg,kvalitet og kulturhistorie.

Kalk- og leirskiferlandskapet på vestsiden av Oslofjorden,
sammenmed lokalklimatiske forhold, gjør at artsvariasjonen
i Asker er stor. De viktigste negative påvirkningene er ned-
bygging av arealer til bolig- og veiformål samt arealendrin-
ger i skogbruketog i jordbruket.

Grønnstrukturenrepresentererbetydningsfulleverdier i land-
skapet der folk ferdes og oppholder seg. Den er viktig for
helseog livskvalitet, bidrar til bedrelokalklima og reduksjon
av luftforurensning og er nødvendig for bevaring av biolo-
gisk mangfold. Det er særlig viktig å sikrevegetasjonskledte
kantsonerlangsvann og vassdragfor å bevarenaturmangfol-
det og landskapsverdier,og for å forebyggeflom og erosjon.

Delmål:

Asker skat ivareta og etablere sammenhengende

og robuste btagronne strukturer atle deter av

kommunen. også i bygoesonen, etter konkret,

begrunnet vurdering og 1et lenger tidsperspektiv

.enn en kommuneptanperiode.

Alle botigområder, skoter og barnehager s -

titgang til rekreasjonsareater innen ganga

Strategi:
Asker kornmune skat:

begrense nedbYgging av gronne områder

legge tit rette for en gronnsuuktur som stimuterer

tit kortreist friluftsliv og-aktiviteter i nærmiljoet

legge tit rette for gjennomgående turveinetL ogsa

i byggesonen

legge til rette for at ovenianr>.

som positiv lessurs

sikre vannveier og flomveier

sikre biolog sk mangfold og btågr truktur met-



tom fjorden, marka og byggesone

ved rullering av kornmuneplanen kunne omktassi-

. fiscre cnkelle tidligere gartneriomrader tit boligfor:

rhål, som tedd i avvikting av utonnsorn næring Og.

sanering av forfatt, dersom infrastrukturen foretigger.

in

e4r1.
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Kulturmiljø
Askersamfunnet har gjennomgått en stor utvikling de siste

150 årene fra å være et homogent landbrukssamfunn med

to - tre tusen innbyggere, til industrisamfunnet og befolk-

ningsveksten som følge av jernbaneutbyggingen, og videre

til dagens velutviklede moderne samfunn med snart 60 000

innbyggere og et variert næringsliv. Mange representative

bygninger, anlegg og miljøer fra ulike tidsepoker er fortsatt

intakte. Disse representerer Askersamfunnets historiske røt-

ter og identitet, preger oppfatningen av lokalsamfunnet og

er en kvalitativ ressurs for videreutvikling av Askerbygdas

karakter. Fordi Asker er en utpreget innflytterkommune, vil

kulturminnene utgjøre en felles plattform og identitet for

alle innbyggere.

Gjennom Forvaltningsplan for faste kulturminner fra 1994 er

det registrert og sikret kulturminner frem til ca. 1920. Arbei-

det må videreføres for å sikre viktige kulturminner frem til

vår samtid.

Askeis historie og særpreg skat sikres gjennom

ivaretakelse av bygninger, antegg og kulturmiljoer.

stimutere tit god kvahtet og standard pa istandset-

fing og restaurenng av verneverdig bygningsmitio

gi okt attmenn kunnskap og tilgang til Askers

histone

utvikte et godt og dekkende register over kult

minner

fremheve kulturminner som posinve etement

tettstedsutviktmgen

Askers historie og særpreg skal holdes levende -

gjennom kunnskapsinnhenting og formidling.

kitunl~skat:
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Samfunnssikkerhet
Plan- og bygningsloven setter krav tit samfunnssikkerhet i

kommunal plantegging. Det skat legges vekt på å redusere

faren for tap av menneskebv, samt forebygge skader på byg-

ninger, infrastruktur, natur, kulturmiljøer og kulturminner.

Kommunen har plikt til å plantegge beredskap basert på en

hethetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Ventede ktimaendringer vil trolig gi store og intense ned-

børsmengder, økt skred/ras- og flomfare og på lenger sikt

økt havnivå. Håndtering av regnvann og overvann blir en sta-

dig større utfordring. Særlig i bebygde områder vil det være

vesentlig å ta høyde for dette.

Nasjonalt forventes det at kommunen tar hensyn til klima-

utfordringene i sin planlegging. Det vises til Nasjonate for-

ventninger til regional og tokal plantegging, PBL 6-1. Dette

innebærer kartlegging av sårbare områder og utarbeidelse av

risiko- og sårbarhetsanalyser.

Videreutvikling av grøntstrukturen, gjenåpning av bekker og

vassdrag og bruk av vannspeil og dammer vil sammen med

en aktsom utbygging være vesentlig for å møte klimaend-

ringene.

Delmåh

Asker kommune skal forebygge og minirnerer

konsekvenser av uønskede hendelser.

Asker kommune skal forebygge og minirnerer

negative konsekvenser av klimaendringer.

trategi:
Asker kommune skal:

legge den overordnede risiko og sarbarhetsanalyse

tROS) iii orunn for att kommunal plantegging

•
fia tilstrekketig beredskap i forhold til sannsyntige

risikoscenarier samt utove aktiv informasjon til

Askersamfunnet

forebygge konsekvenser av ftom, skred og.ras ved

sikring av btågronne areater og tokat handtering av

overvann

kartleoge nstkoutsatte ormader og pase at bygging

ristkoutsatte omrader unngas

bidra til a sikre risikOutsatte områder i byggesonen

Del 1 —Kommuneplanens mål, strategier og handtingsdel Kapittel 5: Natur, kulturrnitin og sarnfunnssikkerhet I 25
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Folkehelseperspektivet har i de siste årene fått stor betyd-
ning for kommunal planlegging og virksomhet. I ny Folke-
helselov fra 2011, gjennom samhandlingsreformen og Na-
sjonale forventninger til regional og kommunal planlegging,

er kommunens rolle og ansvar i folkehelsearbeidet blitt ak-
tualisert og fremhevet.

Asker kommer godt ut av undersøkelser av innbyggernes hel-

seti[stand i Folkehelseinstituttets folkehelseprofil. Den viser
at befolkningens levealder er blant de høyeste og helsetil-
stand er blant de beste i Norge. Samtidig viser undersøkelsen
at Asker skiller seg ut ved å være blant kommunene med
høyest inntektsulikhet.

Gjennom visjonen «Asker —mulighetens kommune» uttryk-
kes at det skal være godt å bo i Asker kommune i alle livs-
situasjoner. En samfunnsutvikling som styrker innbyggeres
og lokalsamfunnets mulighet til å ta ansvar for egen helse,
trivsel og mestring har på kort og lang sikt stor betydning
for helsetilstanden. Forebygging og tidlig innsats, helhet og
samhandling, god kvalitet og nødvendig kompetanse skal
bidra til at kommunen blir landsledende på folkehelsearbeid.

Gjennom en aktiv folkehelsepolitikk legges grunnlaget for
en friskere befolkning. Folkehelsearbeid og utvikling av ak-
tive og sunne lokalsamfunn har samme formål. Derfor vil fol-
kehelsearbeidet være Askersamfunnets totale innsats for å
opprettholde, bedre og fremme helsen i befolkningen. Dette
betyr at innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og
kommunen sammen skal medvirke for å ta ansvar og utvikle
folkehelsearbeidet i kommunen.

ålforfolkehelse
Bedret folkeheise for atte, med er ekstra fokus på
grupper med levekarsutfordringer.

Asker kommune skat.

ha fokus pa grupper med store levekarsutfordringer
og dartig hetse

rette hetsefremmende og forebyggende-tiltak mot
grupper med okt risiko for sykdom og -de som har

utviktet sykdorn

ha en tverrfaglig og helhettig innsats i samarbeid
med organisasjoner og frivillige

la folkehetSeaspektet reflekteres i alt utviktingsar-
- id og tjenesteproduksjon

-ettelegge for hverdagsaktivitet gjennom plan-

. -ssige grep og fysisk titrettelegging

Planbehov
Fotkehetseptan .

Strategi

Illustrasjon av ulike påvirkningsfaktorer for helse

Del 1 —Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel
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Pilotprosjektet «Heggedal sentrum»

definerte lokalsenteret tit å omfatte

kommunale tjenester, med vekt på

samlokalisering, samarbeid og sam-

handling mellom kommune, frivil-

lighet og næringsliv. Konklusjonene

fra pitotprosjektet vil materialisere

seg i nye fysiske, organisatoriske

og driftsmessige strukturer i Heg-

gedat sentrum. Heggedatsmodellen

vit være en aktuell modell også når

det gjelder utvikling av andre steder.

Gjennom samarbeid og samhand-

Ung lokale aktører skapes

gode oppvekstsvilkår, møteplasser

for nabotaget, oversiktlige, trygge

og robuste servicesentre for lokalbe-

folkningen.

Asker sentrum og de fire lokalsen-

trene er utpekt som områdesentre

for sine respektive delområder i

kommunen. Lokatsentrene kan få en

utvidet rolle i forhold til kommunal

service og tjenesteyting. Det er imid-

lertid ressurskrevende å bygge ut

tettsteder med offentlig infrastruktur

og et offentlig tjenestetilbud, utvik-

lingen av lokalsentrene må derfor

prioriteres innbyrdes. Vollen er i all

hovedsak ferdig utviklet. Asker sen-

trum og Heggedal prioriteres de nær-

meste årene. Holmen og Dikemark

vil komme senere i planperioden.

Forstd+11t3j Cti»Sfl sepwr-,bE:-2013

Asker kommune har drevet aktiv stedsutvikting i mange år.

Asker sentrum og Vollen har gjennomgått store forandringer.

Heggedal står foran omfattende utbygginger. Føyka/Elvely

blir en betydelig byggeplass om noen år, og etter hvert vil

også Holmen og Dikemark utvikles. Nærsentrene ivaretar

det daglige servicebehovet tokalt. Nye reguteringsplaner for

nærsentrene på Vettre og på Borgen er nylig vedtatt.

I kommuneplan 2007-2020 ble senterstrukturen i Asker fast-

lagt. Senterstrukturen består av tre nivåer; Asker sentrum er

kommunesenter, Heggedat, Holmen, Vollen og Dikemark er

lokalsentra. Yttertigere ble det definert 15 nærsentra. I kom-

muneplan 2014-2026, pekes det ut 17 nærsentra i Asker jfr.

plankartet.

Det pågår ulike store og små utviktingsprosesser i de fleste

sentraene. Stedsutviklingen har et særlig fokus på stedenes

tilpasning tit naboskap og miljø, utformingen av knutepunkt,

møteplasser, butikker og annen privat servicevirksomhet.

Målfor tettsteder og
knutepunkter:

Askersutike sentre skat utviktes med fokus på

stedenes særpreg. og betydning som servicesentre,

trafikknutepunkt-Og moteplass for lokalbefolkning

og lokatt næringSti.v.

Planbehov:
Kommunedetplan for Asker sentrum med omgivel-

ser. fra Hon ost til Drengsrud i vest, og. fra Asker

kirke i nord til Bondibroen i sor.

VA-plan for Asker sentrum.

Kommunedelplaniomra.deplan for Dikernark.

Senterstruktureki Asker

Komm er

Lokalsenter

Nærsenter

Satsingsområde tettsteder og knute-

punkter er delt opp i tre undertema:

Asker sentrum, tokalsentra og nær-

sentra.

Jembane

E18

Fylkesvelog kommunal vei

Landbruks-,natur- og frituftsområde

1:75 000
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Askersentrum,kommunesenteret

30 I Kapittel 7: Tettsteder og knutepunkter Det 1 —Kommuneplanens mål, strategier og handlingsdel.

Delmål:

Asker sentrum videreutvikles som kommunesenter

og kommunens storste tettsted og knutepunkt.

Det tegges særlig vekt pa a utvikte Asker sentrum

som en betydelig regionat næringsklynge.

trategi:

Asker kommune skal:

videreutvikte Asker sentrum med høy utnyttelse og

urbane kvaliteter

prioritere Fuyka/Etvely i utbyggingssammenheng

prioritere planieggingen av ny E18, inklusive tilsto-

tende deter av Roykenveien, Sternmestadveien og

Drammensveien

titrettetegge for videre byutvikting i forbindelse

med ny E18 ved å frigjore areater og utvikle et

tokatt veisystem med okt kapasitet



otntiqettesyn smhiir 201:';

Lokalsentrene Nærsentra
Heggedal,Holmen,Vollen og Dikemark

Delmål:

Lokatsentrene skat være tokate servieesentre og

moteplasser for sine delområder av kommunen.

Lokatsentrene utyiktes stik at stedenes særpreg,

identitet, natur- og kulturkvatiteter ivaretas og

videreforedles.

Strategi:

Asker kommune skal:

titrettelegge for handel og tjenesteyting

tokatisere barnehager, omsorgsboliger og sykehjem

tit lokalsentrene

bidra tit at tokatsenteret utvikles som moteplass og

sosial arena ved å titrettelegge gode uteareater og

gatearkitektur med utadvendte forretningsfasader

bidra tit at tokalsenteret forsterkes som knute-

punkt for tog, buss og/eller båt, titrettetagt med

innfartsparkeringsplasser for sykket og bit

sikre at tokalsenteret bygges opp rundt stedets

særpreg, med vekt pa å bevare naturgitte kvaliteter

og historisk identitet

Nærsentrene er servicesentre og moteplasser hvor

innbyggerne i nærområdet får dekket daglige han-

dels- og servicebehov.

rsentrene tigger i tilknytning tit kollektivsyste-



A, ved en jernhanestasjon etter ved et busstopp.

ategi:

sker kommune skal:

tilrettetegge for dagligvarehandel, smabutikker og

kafeer

tilrettetegge for private og offentlige helse- og

servicevirksomheter

sikre at det etableres en god, utVendig sentratt

tassert moteptass

det etableres et innfartsparkerings for

'og bit for overgang tit kollektivsyst-. _
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Innledning
Innen hvert satsingsområdei kommuneplanen er det definert strategier for kommunens oppgaver og tiltak for å oppnå mål.
Kommuneplanenshandlingsdel inneholderen nærmerepresiseringog operasjonaliseringav de viktigste kommunale oppgavene.
Kommuneplanenshandlingsdet har gitt premisserfor kommuneplanensarealdel med bestemmelserog retningslinjer, og vil gi
premisserfor kommunensårlige handlingsprogram.

Utbyggingsstrategi

Boligbygging
Asker kommune tilrettelegger for en balansert befolkningssammensetningbasert på den regionale veksten. Det legges opp en
boligproduksjonsom anslagsviskan utgjøre:

350 boliger pr.år,fordett på:
- 240 leiligheter og rekkehus
- 60 individuelle enebotiger
- 40 rimelige boliger for lavinntektsgrupper,førstegangsetabterere,
samt grupper innen BOSO-programmet

I tillegg byggessykehjemsplasserog omsorgsbotiger

De50 rimelige boligeneetableresinnen rammenav en boligsosial handlingsplan,gjennom samarbeidmed Husbanken,aktiv bruk
av plan- og bygningslovensmuligheter og disponering av kommunal tomtegrunn. Dette vil bli nærmerevurdert i boligpolitisk
strategi.

Boligutbyggingen baserespå prinsippeneom samordnetareal og transport. Tyngdenav boliger etableres kollektivnært, i første
rekke i tilknytning til jernbanen,men ogsåi tilknytning til det høyfrekventebusstilbudet,det vil si langsdeterav Drammensveien
og Slemmestadveien/Fekjan/Billingstadsletta. 90 prosentav boligproduksjonenvit skje innen gangavstandtil kollektivsystemet.
Planbestemmelsene,ikke minst rekkefølgebestemmelseneknyttet til transportkapasitet,bidrar til en slik utvikling.

Asker kommune skal titstrebe en sunn og robust økonomi i årene som kommer. Gjennom rekkefølgebestemmelserknyttet til
skolekapasitetvil boligproduksjonenbli kanalisert tit områdermed god kapasitet.

Det legges opp til en boligproduksjonopp mot 4 500 boliger, inklusive sykehjemsplasserog omsorgsboligeri kommuneptanpe-
doden.Denneboligproduksjonentokaliseresslik:

"-:::::r.-,..,::•••
2014 - 2021 - ,- fordeting




2020 2026 2014 - 2026•

SentrateAsker;Høn,Drengsrud,Guthella,Vettre 1500 900 51 %

Heggedal 500 200 15 %

Askernord, Holmen, Bittingstad,Stependen 200 600 17 %

Askervest,Vardåsen,Dikemark 200 400 15 %

Votten 30 30 1 %

Nesøya 30 I30 1 %
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Den vesentligste boligbyggingen i årene fremover vil skje i og rundt Asker sentrum. I første fase av planperioden vil også Heggedat

kunne få en betydelig utbygging, rundt 500 boliger. Utviklingen av Dikemark vil skje når planene er klare, stik at veksten vit grad-

vis øke utover i planperioden. I Holmen, Billingstad, Slependen området pågår fortsatt utbygginger som ennå ikke er ferdigstilt,

men vesentlige deler av utbyggingen i dette området må vente tit spørsmålene om transport- og skolekapasitet har funnet en

løsning. Vollen og Nesøya som i flere år har vært preget av vekst, vil i årene fremover få en beskjeden boligbygging.

Det er avsatt langt større arealreserver til bolig enn det som er aktuelt å bygge ut i kommuneplanperioden 2014 —2026. Blant

annet Ligger Hønsjordet, deter av Landåsjordet, Fusdal-området, Nordre Bondi, brorparten av Kodaten. Underlandsåsen, vesentlige

deler av Dikemark, Holmen, Nesbru, og Billingstad som fremtidige utbyggingsområder. Mange av arealene eies av Asker kom-

mune. I kommuneplanen er det avsatt arealreserver for boligbygging frem mot 2040.

Næringsurvikling
Kommuneplanen 2007-2020 har avsatt areater for næringsutvikling, primært i og rundt Asker sentrum, og i Holmen-Billingstad-

Slependen området. Servicenæringer lokatiseres til sentrene og kontorvirksomheter til Asker sentrum og Billingstad-Slependen.

Industri/lager virksomheter først og fremst tit Bjerkås næringspark. Kommuneptanen har avsatt arealreserver som ved effektiv

utnyttelse kan gi rom for 50-60 prosent næringsvekst i Asker. Dette er et vekstpotensial langt utover antatt behov i kommune-

planperioden.

Det er ikke lagt inn nye næringsområder, derimot er flere områder forestått endret fra næring tit annet formål, primært bolig. Dette
gjelder både bebygde og ubebygde næringstomter, som områdene i Bergerveien på Billingstad (i henhold til vedtatt kommune-

delplan), Blakstadmarka, Langenga og kommunens eiendom i Liahagen.

Tettsteder og knutepunkter
Det Legges opp tit en høy utnyttelse i tettsteder og knutepunkter. Samtidig forutsettes det at blågrønne strukturer, kulturhistoriske

og identitetsskapende kvaliteter sikres. Utviklingen av Asker sentrum prioriteres med planteggingen og utviklingen av Føyka/
kommunedelplan for ny E18 og deretter kommunedelplan for Asker sentrum med omgivelser. Kommunedelplanen for

Asker sentrum vilgi retning for den videre bolig- og næringsutbyggingen, samtidig som miljø og stedskvaliteter sikres. Heggedal

sentrum prioriteres i tilegg. Her legges det opp til et omfattende samarbeid med private utbyggere, frivillige, statlige-, regionale

og kommunale myndigheter.

Vollen sentrum er titnærmet ferdig utbygget, med servicefunksjoner, boliger og Oslofjordmuse'et. Hjemføringen av Maud vil sette

sitt preg på stedet, men dette er ikke en kommunal oppgave. Dikemark står foran store endringer når sykehuset legges ned og

planene er avklart. Asker kommune vil ta initiativ i planprosessene og det blir viktig å tilrettetegge for investeringer og for ny bruk

av den fredete bygningsmassen. Rammene for Holmen er gitt i kommunedelplanen. Kommunen vil initiere arkitektkonkurranse

med etterfølgende regulering når private utbyggingsinteresser viser vilje til videre utvikling av området.

Asker kommunes mål om videreutvikling av fem tettsteder er krevende. Det må settes av betydelige ressurser til plantegging,

infrastruktur, veianlegg, torg og parker, service- og fritidstilbud. Derfor er det nødvendig å prioritere rekkeføtgen på tettstedsut-
viklingen.
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Underfølger en oversikt over større kommunale planleggings - og investeringsbehovi tettstedene:

Beh v for ress-u/s%til testedsutvikting,.. .

	

,...,.

	

AskersentrumHeggedal Holmen Vollen Dikemark

Plantegging ReguleringProsjektering Arkitektkonk




Helhetsplan




Føyka/ElvelyUteanlegg Regulering




KDP




ProsjekteringInfrastruktur Prosjektering




Regulering




Uteanlegg Uteanlegg




Påsikt:




Infrastruktur Svømmehall




Prosjektering




KDP




Uteanlegg




Infrastruktur

Investering AskertorgFleggedal torg Påsikt: UteanLegg Grunnerverv




RådhusparkenKtstefossparken Uteanlegg Oslofjordmuseet Påsikt:




AskerelvaSkitthegga m.m Infrastruktur




Uteantegg




Innbyggertorg Innbyggertorg Innbyggertorg




Infrastruktur




Energisentral





Sykehjem




Grunnerverv*





Grunnerverv og infrastruktur i forbindelse med Føyka/Etvety forutsettes finansiert av utbyggingen

Transporttiltak

Gjennomden samordnedeareal og transportstrategien har kommunen som planmyndighet et særlig ansvarfor arealdisponerin-
gen.Ansvaretfor å sikre transportinfrastruktur ligger primært på statlige og regionale myndigheter. Imidlertid vil en del transpor-
trelaterte tiltak ogsåhvile på kommunen,slik somtrafikksikkerhet, tilrettelegging for pendlereog fremkommelighet for syklende
og gående.Enfremtidig gang- sykkelvei langsjernbanen mellom Askerog Heggedalvil væreen kommunal oppgave.

Kommunener samtidig den viktigste pådriver i forhold til stat og fylke. Kommunenvil arbeideaktivt for realiseringav E18med
tilstøtende lokale hovedveier.Kollektivfelt langsde tettest trafikkerte lokale hovedveieneblir en prioritert oppgave.

Prinsippenei samordnetareal og transportplanlegging er synliggjort gjennom transportpyramiden.Gange,sykkel og bussskal
prioriteresved planlegging, bygging,drift og vedlikehold av transportsystemetog tilgjengelighet til kollektivknutepunkt videre-
utvikles. Dette gjelder ogsåkommunal virksomhet
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Kommunale formålsbygg, idrettsanlegg og gravlunder
For å sikre utviktingen må kommunen følge opp med teknisk og sosial infrastruktur og idretts- og kulturtilbud.

Skole
Asker har 16 barneskoter som dekker behovet for ca. 5 400 elever. I Asker utnyttes ca. 78 prosent av maksimal kapasitet i skoten.

Det vil si at ca. 1 500 skoleplasser i teorien står ledig. Det er store variasjoner mellom årskullene og skolene. Oslo kommune, som

har fleksible skolekretsgrenser og befolkningstetthet som gir større fleksibilitet, har en dekningsgrad på ca. 85 prosent. I Asker vil

en dekningsgrad over 80 prosent anses som urealistisk over en Lengre tidsperiode.

En god del av dagens skotekapasitet er i midtertidige bygg og paviljonger med varierende levetid, noe som medfører at gjeldende

kapasitet ikke vil kunne opprettholdes, hvis det ikke gjøres grep med eksisterende bygningsmasse etter bygges nye bygg/tilbygg.

Disse forhold forutsettes avklart i revidert skole- og barnehagebehovsplan.

Følgende skoleantegg er fastsatt:

Med en boligproduksjon på 350 boliger pr. år og en befolkningsvekst på 1,5 prosent i året, viser beregningene behov for økt

skolekapasitet tilsvarende en ny tre-parallell barneskole i første halvdel av 2020-tallet og ytterligere en ny skole mot slutten av

2020-tallet.

For å imøtekomme befolkningsveksten er boligbyggingen lokalisert til de deter av kommunen som har, eller vit få god skoteka-

pasitet. Dette gjelder de sentrale deler av kommunen (skotekretsene rundt Asker sentrum, Heggedal og de vestre deler av kom-

munen, bl.a. Dikemark).

På noe sikt legges det opp tit en omfattende befolkningsvekst i nordre del av kommunen. For å sikre skolekapasitet, både i de

sentrale deler av kommunen og i nord, etableres ny sentrumsskole på Hønsjordet. Denne vit avlaste Hofstad og Jansløkka skoter,

som vil avlaste Hvatstad og Mellom Nes. Dette, sammen med en utvidelse av Hvalstad skote, medfører titstrekkelig skolekapasitet

for planlagt boligbygging i området Asker sentrum - Bærum grense også utover kommuneptanperioden 2014 - 2026. Dagens

paviljong på Arnestad skole må på et tidspunkt erstattes for å opprettholde dagens kapasitet i Vollen/Bjerkås. På lang sikt vil en

eventuell ny skole i sør medføre økt skotekapasitet i Votten og Heggedal, og muliggjør derved en fremtidig videre boligbygging.

En stik skole er ennå ikke tokalisert. Et skolescenario i de kommende 20 år kan se slik ut, men dette må vurderes nærmere i kom-

mende skote- og barnehagebehovsplaner:




Tittak

(2017) Påbygg/ paviljong Arnestad

(2017) Påbygg/ paviljong livalstad

2017 - 2025 Ny sentrumsskote (kan erstatte påbygg/pavitjong på Hvalstad)

2025 - 2032 Ny skole i sør gir økt kapasitet i Heggedat og Vollen

Blant ungdomsskolene i Asker er kapasiteten anstrengt for Risenga og Solvang. Begge skotene kan, som Landøya, utbedres på

egen tomt. En mer detaljert prosess fastsettes i revidert skote- og barnehagebehovsplan.
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2013 Paviljong Mellom-Nes skole

Ny Nesøya skole

Ny Heggedat skote

Tiltak
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Barnehage
Asker kommune har i dag, med nærmere 60 barnehager, full barnehagedekning. Imidlertid er barnehagedekningen geografisk noe

skjevt fordelt, med svakere dekning i nord; Billingstad, Nesbru, Nesøya. Ny Nesbru barnehage er under bygging og ny Billingstad

barnehage er under regulering. Disse vil bedre situasjonen.

Befolkningsfremskrivingene viser en begrenset vekst i gruppen 0-5 år i årene fremover. Det antas å være et behov på fire til fem
nye barnehager i kommuneplanperioden. I kommuneplanen er det avsatt tomter for yttertigere 12 nye barnehager fordelt rundt

i kommunen, hvorav ni på kommunal grunn. I tillegg vil utviklingen av Dikemark kreve nye barnehager, noe som vil bli avklart i

kommunedelplan for Dikemark.

Sykehjemog omsorgsboliger
Det forventes en sterk vekst i antall seniorer, uavhengig av fremtidig boligvekst. Det vil derfor være stort behov for flere institu-

sjonsplasser for eldre. Med utgangspunkt i befolkningsprognosen for 350 boliger i snitt per år, vil det være behov for i overkant av
50 prosent vekst i antall heldøgnsomsorgsplasser for eldre i 2025.12032 er situasjonen ytterligere forsterket og vil kreve nærmere

100 prosent vekst For å imøtekomme dette behovet er det nødvendig med større investeringer og nok avsatt arealer. Kommunen

godt med egnede og ferdig regulerte arealer til formålet.

Følgende sykehjem/omsorgsboliger er fastsatt:

Ar Tittak ,

2013 SøndreBorgensykehjem

2015 Gulthella omsorgsboliger

2016 Nesbrusykehjem

Påtengersikt kan følgende tittak være aktuelle:

2019 SøndreBorgenHetsehus

2019 —2025

2025 —2030

Heggedatsykehjem(Kistefosstomta)

Dikemarksykehjem(3.avdeling?)

Kistefosstomtai Heggedalog 3. avdeling på Dikemarker vist som nye sykehjemstomter.Asker kommune eier Kistefosstomta.I
tillegg harAskerkommune betydelige arealer på Vettre og ved Solgårdenfor fremtidige sykehjem/omsorgsboliger.
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Idretts- og friluftsanlegg

Enrekkestørreidretts- og friluftsanlegg er under plantegging.Flereav disseer ikke vist i tidligere kommuneplan.Alle anleggene,
med ett unntak, er beskrevet i Handlingsprogrammet2013-2016. Unntaket gjelder NorgesCykleforbundsplaner om et nasjonalt
kompetansesenterfor sykkel i Langenga,inklusive velodrom.

Følgendestørre idrettstiltak er fastsatt:

2013 Vardåsenalpinbakke, fase

2014 SoLliskianlegg

2016 BadeanteggHolmen

2017-19 Ny Askerhall.

2017-19 Skateardegg

Solli skianlegg, badeanleggpå Holmen og ny Askerhall ligger inne i arealdelen til kommuneplanen.Det gjør også en utvidelse
av DIF-banensom ikke har vært omtalt tidligere. Som del av Føyka-/Elvely utviklingen arbeidesdet aktivt med å tilrettelegge
for DrengsrudIdrettspark.Arealet er avsatt i kommuneplan 2007-2020. Finansieringenforutsettes dekket av inntekter fra Føyka-
utbyggingen. I tillegg avsettes areal for et nasjonalt kompetansesenterfor sykkel i Langenga.Dette forutsettes utviklet uten
kommunal økonomisk bistand.

Gravlunder

Med bakgrunn i et sterkt behov for økt gravplasskapasiteti Askerforeslåsto tiltak. Askergravlund foreslåsutvidet mot nord, inn

i Semsvannetlandskapsvernområde.Samtidig foreslåskommunenstredje gravlund lagt til Åstadgård på Billingstad. Åstadgrav-
lund vil væretilknyttet Holmen kirke og vil dekke et behov i denne tett utbygde del av kommunen.
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Lokalisering av nye kommunale formålsbygg, idrettsanlegg og gravlunder.

Skoler

Barnehager

Idrettsanlegg

Sykehjem

Gravlunder
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Andre anlegg

Småbåthavner
Askerhar i dag4 285 båtplasseri avsatte båthavner.Antallet plasserutvides noeved å utvide ardeggenei Tobakkshullet.Holmen
og Bjerkåsholmen,mensanlegget i Stependenreduseressom følge av en truet ålegressbiotop.

Massedeponier
Byggeaktiviteten i Asker medføreromfattende massetransportut av bygda.Mangel på massedeponierer en regional utfordring.
Akershusfylkeskommune har igangsatt arbeidet med en regional plan for masseforvattning.Det er avsatt to større deponier på
Yggesetog Jerpåsen,som på sikt vit bli tilbakeført til landbruksformål. I tillegg er det vist enkette mindre deponier i form av
støyvoller osv.

Vann-ogavløpsnettet
Generelter vannforsyningeni kommunen god.Arbeidet med å bedrevannforsyningenlokalt pågår likevel kontinuerlig og det vil

bli et særlig fokus påforsyningen av Askersentrum de kommendeår.
Ved kraftig og/eller langvarig regn siver det overvann inn i spillvannsrøreneog enkette rør kan gå fulle. Rehabilitering av spill-
vannsnettet pågårkontinuerlig og kapasitetenpå spillvannsettet vil bli bedrenår mer overvannstengesute.

Kapasitetenpåvann- og avløpsnettet for de nye utbyggingsområdeneer vurdert spesiett i konsekvensutredningen.

Oppsummering
Kommuneplanenlegger premissenefor utviklingen av Askersamfunnetde neste 12 år. Utbyggingsstrategiensom beskrevetover,
operasjonaliseresgjennom arealplanenmed bestemmelserog retningstinjer. Desentrale tittakene i arealdelenkan oppsummeres
stik:

Arealkartet er revidert (størreendringer)somfølger:
nye større boligområder (tidligere LNF):

Kodalen, Bondilia, Nedre Bleiker, NedreDrengsrudvann
nye større boligområder(tidligere næring/institusjon):

FusdaLBlakstadmarka,Dikemark/Vardåsensykehus,ACEM/Hvatstad,Langenga
KDPHolmen-Slependenimplementert
Sentrumsskolepå Høn
Heggedatsykehjemtit Kistefoss
Nesbruog Billingstad barnehager
Dikemarksykehjem(tit 3. avdeling eller annen eksisterendesykehusbygning)
Utvidelse Dikemark idrettsanlegg

Solli skiantegg
BadeanteggHolmen
Ny Askerhall på Risenga
Nasjonalt kompetansesenterfor sykkel i Langenga
Astadgravlund
UtvidelseAskergravtund
Justering småbåthavner

Massedeponi Yggeset og Jerpåsen
Kottektivfett Drammensveien,Røykenveien,Stemmestadveien,Billingstadsletta, Nesøyveien
Turvei langsjernbanen Asker- HeggedaLlangsAskerelva.Nesetvaog Landøystranda/Hestesund

Bestemmelser,retningstinjer og fortettingsplan (kommuneptanensboligkart) er revidert
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Boligbyggingen følger av kommuneplanensarealdel med bestemmelser og retningslinjer. Rekkefølgebestemmelsertil skole-
kapasitet og transportkapasitetvil bestemmetidligste tidspunkt for byggestart,samtidig som markedsmessigeforhold vit være
avgjørendefor om utbygging blir igangsatt. Underforutsetning av at rekkefølgebestemmelseneivaretas,åpner kommuneplanen
for en fettutbygging etter følgende stipulerte program(eksklusive individuell frittliggende eneboligutbygging):

'Utbyg ingsperiode

FettCa. antall2014 —2021—

kodeProsjektnavnBoligtypeboliger20202026

Arnestadskotekrets

Al 1Øgården ENEB/KSHB 20




A2
1

Lintandveien KSHB 50




A3 Markveiennord ENEB 10




A4 Markveiensør KSHB 20




A5 Detedammen KSHB 12




A8 Dalveien(K) BLOKK 25




Blakstadskotekrets




BL1 ØvreStrandengvei KSHB 10




BL2 Jonasmyra ENEB 6




BL3 IKodalen (K) BLOKK 150




BL4 Blakstadmarka BLOKK 30

BL5 Guthella omsorgsb,(K) OMSORG 60




Vettre skolekrets

V1 Vettre nærsenternord BLOKK 20

V2 Vettre nærsentersør BLOKK 11

Bondiskotekrets

B01 i
1
	 Alfheim BLOKK 20

803 ,Søndre Bondi BLOKK 65




B04 Bonditia BLOKK 100





B06 Damveien KSHB/BLOKK 50




B08 Nedre Bleiker KSHB/BLOKK 60




B09 Elveskogen(K) OMSORG 20

B010 Foliefabrikken BLOKK 40

8011 langenga BLOKK 150
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Utbyggingsperiode

Fett

kodeProsjektnavn

Ca. antatt2014 -2021- -

boliger20202026Botigtype

Hagatøkka skolekrets

HA1 Borgen nærsenter KSHB/BLOKK 50




HA2 Kjonebråten KSHB/BLOKK 80

HA3 Askertia BLOKK100

HA4 Drengsrudjordet (delvis K) KSHB70

HA5 Johan Drengsrudsvei ENEB/KSHB132

HA6 Borgenfaret (K) OMSORG10

HA7 Føyka/Etvety (delvis K) BLOKKr600

Drengsrud skolekrets

D1 Dæli vest KSHB 25




02 Landsnes BLOKK 30




D3 Annerudbakken KSHB 16




D4 Finnsrud ENEB 15




05 Huken BLOKK 45




Janstøkka skolekrets

J1 Wesselgården BLOKK 30




J2 Semsveien 55 BLOKK 25




J3 Vøien gartenri ENEB 10

J4 Biterud KSHB/BLOKK 45




J6Landås vest KSHB/BLOKK 40




J8Semsveien ENEB 1




Hofstad skolekrets




1-102Teigen ENEBJ5




Hvalstad skolekrets




HV1 ACEM BLOKK 100

HV3 Bruset gård ENEB




Mettom Nes skotekrets

MN1

MN2

Gateasen ENEB





Holmen Yachtværft BLOKK




MN3 Landøyveien 5 KSHB




MN10 Gartnerveien (K) OMSORG 2
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(11-,»2013

Felt
kodeProsjektnavn.,

BittingstadskoLekrets

Utbyggingsperiode

Ca. antall2014 --.:..2021—

„ Boligtypebotiger. , ;20202026

Bl VestreÅstadvei




ENEB12
1-




B2 Lundekroken j BLOKK




B5 Stasjonsveien2-8




BLOKK




B6 Bergerveien5 (Varner)




BLOKK 60

B8 Bergerjordetøst




KSHB/BLOKK 50




B9 Bergerjordetvest




KSHB/BLOKK 50




B11 Asplundjordet




KSHB j34




Nesøyaskolekrets





NlI
I

Vendelåsen




ENEB




Vardåsenskolekrets




VA2 Lialiagenøst




ENEB




VA3 Rosenhaven




KSHB 18




VA4 •Trollstua




BLOKK/OMSORG 0

VA8 NedreDrengsrudvann




BLOKK/OMSORG1150

Solbergskolekrets




501 Sykepteierskoten




KSHB/BLOKK




SO4 IDikemark sentrum




BLOKK




506 Dikemarksykehus




BLOKK 60




SO7 Solbergfjettet




ENEB




Fleggedatskotekrets




F1E1 Heggodden




BLOKK fio

HE2 Sentrumstomta




BLOKK 140

HE3 Fabrikktomta




BLOKK




HE5 Underlanclsveien•




BLOKK




HE6 Heggedalskteiva




ENEB




HE8 Amotåsen16-23




KSHB(detvis K) 130

HE9 Åmotveien




KSHB




HE10 Gmt. Heggedalsvei




KSHB




HEll Rødsåsen




KSHB




HE17 Heggedatsykehjem




OMSORG(K) 00

HE16 Bakkene




BLOKK/KSHB




HE15 Vinterveien




BLOKK 20

sum 4 250
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Det er avsatt en rekke boligfett i kommuneplanensom ikke forutsettes bygget ut i løpet av kommuneplanperioden2014-2026.
Mange av dissefeltene har ligget inne som fremtidige utbyggingsområderigjennom ftere kommuneptanperioder.Mange av fel-
tene ligger kollektivnært og enkette tit dels store eiendommer eies av Askerkommune.Slik sett representererdisse boligfeLtene
en sværtverdifull areatreserve,primært med tanke på periodenetter 2026:

Fett

kode

A7

Prosjektnavn

Bjerkåsholmen

Boligtype

BLOKK

Ca antatt

boliger

90




A9 Elnes BLOKK/KSHB i200

Al0 Rekkedal KSHB




10

All Åsaker BLOKK/KSHB I 100

Al2 Edelvoll KSHB




20

BL6 Østenstadbråten ENEB/KSHB




19

B02 NordreBondi (K) BLOKK




200 - 250

B015 Fusdal(K) BLOKK




i200 - 250

J7 Landåsøst BLOKK




350




18 Høngård (K) BLOKK




600

HV2 Hvalstadstasjon BLOKK




ikke avklart

H01 NyeVakåsvei KSHB




ikke avIdart

MN4 Etveveien(Plantasjen) BLOKK




ikke avIdart

MN5 Holmenbukta BLOKK




ikke avklart

MN6 Hotmengata6 BLOKK




ikke avklart

MN7 Hotmengata16 BLOKK




ikke avklart

MN9 Nesbru BLOKK




ikke avklart

MN11 Fekjan71 BLOKK




ikke avklart

B7 Sandekra KSHB/BLOKK




ikke avklart

88 Bergerjordetøst KSHB/BLOKK




ikke avklart

B9 Bergerjordetvest KSHB/BLOKK




ikke avklart

B10 Bergerjordet(ABB) BLOKK




ikke avklart
-1

VA1 Liahagenvest (K) KSHB/BLOKK




ikke avklart

VA5 Vardåsenvest KSHB




Ikke avklart

VA6 Vardåsenøst KSHB




Ikke avklart

502 Heggedalsveien BLOKK




ikke avklart

S03 Lomannstangen BLOKK




ikke avklart

SO5 Dyringveien KSHB




ikke avklart

508 Sykehjempå Dikemark OMSORG




ikke avklart

HE4 Vikingjordet KSHB
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HE12 Underlandsåsen(K) KSHB/BLOKK




ikke avIdart

HE13 Hattenåsen ENEB




ikke avklart

HE14 Sætre KSHB




ikke avktart

V3 Vettre sykehjem(K) OMSORG




min. 100
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ottenttig etters'yn shr 2013

Utviklingen av Askersamfunnetforutsetter at Asker kommune følger opp med utbygging av og teknisk infrastruktur og
gjennom drift og tjenesteproduksjon.Devesentligste investeringstittakene kan oppsummeresstik:

Tittak Investedngsperiode

Sentrumsskote 2017

UtbedringArnestad 2017

Utbedring Hvalstad 2017 – 2026

4-5 barnehager 2019

SøndreBorgensykehjem 2019 – 2025

Heggedatsykehjem 2025 – 2030

Dikemarksykehjem 2017 – 2019

Åstadgravtund 2015 – 2025

Turvei langsjernbanen Asker– Heggedat,tangsAskerelva.Neselvaog
Landøystranda/Hestesund

2017 – 2025

Oppfølgendeplanarbeid-planstrategien
Somen oppfølging av kommuneplanenskal det utarbeidesplaner innenfor ulike områderog tema. Med unntak av folkehelsepla-
nen er dette nye planersom ikke ligger inne i kommunal planstrategi for 2012-2015.

-...Tema ...

Folkehelse

,..Ptantype -

Kommunedetplan

Planlagt yedtatt ..:..

2014

Askersentrum Kommunedelplan 2017

Dikemark Kommunedelptan/områdeplan
—

2015

Grøntstplan9 Tematiskplan 2014

Skolebruk Tematiskplan 2014

VAplan for Askersentrum Tematiskplan 2013

Strategisknæringsplan Tematiskplan 2014

Botigpolitisk strategi Tematiskplan 2015

. Kutturminnerog kulturmiljø Tematiskplan 2016
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Vedlegg
Kommuneplanens planprogram —Del 1 Hoveddokument, med vedtak

Resyme"av innkomne innspill og kommentarer til planprogrammet, med rådmannen kommentarer.

Beskrivelse og vurdering av arealinnspill, med tabeller

3A —Kart som viser alle 75 arealinnspill

Kommunal planstrategi med vedtak

Notat samrådsmøter med nabokommuner og regionale myndigheter

Skilt- og reklameinnretninger

Alternative arealer for ny gravlund

Utredning om småbåthavner og brygger

Marka - gjennomgang av reguleringsplaner i forhold til markaloven

Strandsonen -gjennomgang av reguleringsplaner med boligtomter

Gartnerinæringens arealutfordringer - drøftingsnotat

Massedeponier for rene masser —behov og arealmuligheter

Nasjonale forventninger fra miljøverndepartementet

Trender og fremtidsbilder Asker 2010 —2020 fra Vista Analyse

Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune NIBR-notat 2013:106

Folkehelseprofil for Asker 2013

Oppsummering fra GrUndercamp

Sosial profil i nybyggingspolitikken —Berit Nordahl, UMB

Felles ROSanalyse Asker og Bærum kommuner 2011 - ROS rullering —Sårbarhetsvurdering

Felles ROSanalyse Asker og Bærum kommuner 2011 - ROS rullering —Rapport

Innspill som ikke er referert i vedlegg 2 eller 3

Temakart støy

Temakart flom

Temakart kulturminner

Konsekvensutredning av 17 tilleggsområder

Alle vedlegg er tilgjengelige på kommunens nettsider: www.asker.kommune.no/kommuneplan
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Om forvaltningsbestemmelsene- og endringer i
forhold til kommuneplan 2007- 2020
I stor grad dreier bestemmelsene/retningslinjene seg om en videreføring av innholdet i dagens bestemmelser til kommunepla-

nens arealdel. Men bestemmelsene er oppdatert for samsvar med lowerk, og slik at strukturen (bestemmelsenes rekkefølge)

gjenspeiler den nye plan- og bygningslovens oppbygging, samtidig som bestemmelsene/retningslinjene er gruppert under te-
matiske overskrifter. Det er også gjort en del presiseringer og juridiske forbedringer, der kommunen har erfart behov for dette, og

oppdateringer i forhold til dagens behov. Noen temaer er utdypet, noen er forenklet.

Med bakgrunn i at dagens bygningsvedtekter vil bli opphevet, er det lagt inn bestemmelser om parkeringsnorm, skiltvedtekter og

gjerde. Parkeringsnormen er justert noe i forhold til parkeringsnorm i vei- og gatenormal (2010), med enkelte lavere minimums-
krav og noen strammere maksimumskrav. Endringene er basert på prinsippene for samordnet areal- og transportstrategi.

I forhold tilvekst er det ønske om tettere utbygging i sentrumsområder. Det er derfor lagt inn andre krav til støyskjerming, uteopp-

holdsareal og parkering for sentrumsområdene, enn for kommunen for øvrig. Det er også lagt inn bestemmelse om byggegrense

mot fylkesveier/jernbane.

Det er lagt inn en del nye bestemmelser/retningslinjer knyttet til vern, bl.a. om kulturminner/kulturmiljø, landskap, grønnstruktur,

vassdragssone / blå-grønne strukturer, stille/grønne områder. Det er også gjort visse innskjerpinger i strandsonen. Nytt i denne

kommuneplanen er hensynssoner (vist på kommuneplankartet med avgrensning) med tilhørende bestemmelser/retningslinjer.

Hensynssoner er benyttet for viktig kulturmiljø, fredete kulturminner, områder båndlagt etter naturmangfoldloven og for vass-

dragssoner/blå-grønne strukturer. Det er stilt krav om registrering av biologisk mangfold før evt inngrep i terreng/vegetasjon. Det

er lagt inn bestemmelse om at Markaloven gjelder, samt retningslinjer for forvaltning av Marka.

Bestemmelser for nåværende boligområder er også i stor grad en videreføring av dagens kommuneplanbestemmelser punkt 3.7.

Det er i tillegg gitt noen fellesbestemmelser, herunder definisjoner av enkelte ord/uttrykk, bestemmelse om garasjeplassering (i

realiteten videreføring av gjeldende praksis) og noen tilføyelser/endringer knyttet tit høyde/høydebestemmelser. Hensikten med
bestemmelsene for nåværende boligområder er fortsatt å ivareta småhusområdenes karakter, samtidig som man i noen områder

gir mulighet for fortetting utover gjeldende plan. Det er presisert at fortetting med konsentrert småhusbebyggelse i stedet for

frittliggende småhusbebyggelse, krever ny plan.

Om Boligkartet- og endringer i forholdtil
Fortettingskartet i kommuneplan 2007- 2020
Plankart over boligområder med utfyltende bestemmelser (boligkartet) anses som en videreutvikling av Fortettingskartet i kom-

muneplan 2007-2020. Hovedprinsipp for det nye boligkartet er å vise områder som anses å ha spesielle kvaliteter, samt områder

som omfattes av utfyllende bestemmelser, mens øvrige nåværende boligområder ikke vises (pga. uregulert, reguleringsplan etter

1.1.1991 eller perifert område). Slik visualiserer det nye boligkartet, i større grad enn Fortettingskartet, hvor det gjelder hvilke
bestemmelser.

Boligkartet viser tre kategorier:

Kategori A. Boligområder med spesielle kvaliteter (rosa farge)

Kategori B. Boligområder med utfyllende bestemmelser (gul farge)

Kategori C. Boligområder i 100-metersbeltet med utfyllende bestemmelser (oransje farge)

I tillegg viser boligkartet 100-metersbeltet langs sjøen ang itt ved rød, stiplet linje, og skravurer for enkelte områder. For alle kate-

goriene er det i kommuneplanbestemmelsene presisert hvilke typer boligområder kategorien omfatter. Det er gitt bestemmelser/

retningslinjer til de tre kategoriene, ti1100-metersbeltet og til områder med skravur.

Del 2 —Kornmuneptanens besternnnelser og retningstinjer Kapittet 1; Inntedning I 5



Kategori A. dreier seg i stor grad om videreføring av «homogene områder» i kommuneplan 2007-2020, men er utfylt med noen

flere områder, i tråd med kategoriens innhold. Kategori B. og C. dreier seg i all hovedsak om videreføring og synliggjøring av de

områder som omfattes av utfyllende bestemmelser om boenheter, utnyttelse, høyde, mv. i henholdsvis «fortettingsområder» og

«fortettingsområder i 100-metersbeltet langs sjøen» i kommuneplan 2007-2020 —bestemmelsene punkt 3.7. For kat. B. åpnes

det i retningslinjene for mulighet for fortetting utover gjeldende plan (tomannsbolig, fradeling av tomt for enebolig) forutsatt til-

fredsstillelse av en rekke forutsetninger og føringer. Dette anses også som en videreføring av gjeldende kommuneplan. Begrepet
«fortettingsområder» er ikke videreført verken i kategori B. eller C., da begrepet har blitt misforstått og oppfattet å legge opp til

mer fortetting enn det som har vært hensikten.

Boligkartet er effers ajourført i henhold til endringer i kommuneplankartet, og det er gjort enkelte mindre rettelser. Arealer, som nå

er endret til nåværende boligområder i forslag til kommuneplankart, er vurdert mht. evt. plassering i en av kategoriene. I praksis

er feltutbygde områder angitt som kategori A.

I Fortettingskartet i kommuneplan 2007-2020 vises områdeavgrensninger og områdebenevninger. Dette er ikke vist på boligkar-

tet, men det tas sikte på at dette kan «slås på» som et lag i den digitale kartinnsynsløsningen.

Alt i alt anses endringene i Boligkartet i forhold til Fortettingskartet, i all hovedsak å være mindre vesentlige. Men det gjøres

spesielt oppmerksom på følgende endringer:

perifert boligområde i Hogstadveien er ikke videreført som kat. B.

boligrekken som omkranser Leikarvollen på Vakås er endret til rosa —kategori A. pga vernehensyn knyttet til Leikarvol-

len (gravhauger mv.), og at en ser at planbestemmelser for gule områder i kombinasjonen med reguleringsbestemmelser

kan gi et uønsket press på arealene —spesielt sett i forhold til vernehensyn.

Om parkeringsnormen og endringenei forholdtil
parkeringsnorm fra 2010
Ved varsel om oppstart av kommuneplan for Asker 2013-2025 avga Akershus fylkesutvalg følgende uttalelse angående parke-

ringsregulerende tiltak:

«Fylkesutvalget mener parkeringsregulerende tiltak generelt, og parkeringsrestriksjoner spesielt, er et egnet virkemiddel for
å begrense bruk av biltransport til fordel for okt andel kollektivreisende. Fylkesutvalget mener gjeldende parkeringsnorm for
Asker kommune tillater en for høy parkeringsdekning, særlig for kontorbebyggelse, og ber derfor kommunen om å innskjerpe
gjeldende parkeringsnorm.

Fylkesutvalget mener videre at innarbeiding av parkeringsnormen i kommuneplanen vil styrke normen som styringsverktay og
bedre kommunens mulighet til å utøve en aktiv parkeringspolitikk. Fylkesutvalget anbefaler derfor kommunen å innarbeide en
ny parkeringsnorm som en del av bestemmelsene og retningslinjene til kommuneplanens arealdele.

Gjeldende parkeringsnorm er en del av Askers vei- og gatenormal, vedtatt 4.5.2010.

Nasjonale og regionale føringer går ut på at arealplanlegging skal legge til rette for en areal- og transporteffektiv utbygging, altså

redusere transportbehovet. Kommunens gjeldende areal- og transportstrategi sammen med kommunens knutepunktsstrategi har

de siste årene resultert i en tydelig konsentrasjon av arbeidsplasser i Asker sentrum, samt nye boligområder i gangavstand til

sentrum.

Forslag til revidert parkeringsnorm har fokus på ny kontorbebyggelse. I tillegg er norm for konsentrert boligbebyggelse redusert

noe. Eksempelvis reduseres dagens norm for kontor fra 1 P-plass pr 70 m2 BRA til 1 P—plass pr 80 m2 i Asker sentrum. Norm for

blokkbebyggelse er redusert fra 2 P-plasser til 1,7 plasser.

6 I Kaprttel 1.: Inntedning DeL 2 —Kornrnuneplanens bestemmelser og retningslinjer
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Kommuneplanens arealdel består av kommuneplankartet, de juridisk bindende bestemmelsene, og tilhørende retningslinjer, plan-
kart over boligområder med utfyllende bestemmelser, samt temakart for Flom, erosjon og stormflo, for Støy og for Kulturminner
og kulturmiljø.

Juridisk bindende bestemmelser er markert med boks/bakgrunnsfarge og er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbt.) av 27.6.2008.
Bestemmelsene er en konkretisering av arealbruksformålene og hensynssonene som vist på kommuneplankartet. De øvrige tek-
stene er å betrakte som utfyllende retningslinjer og føringer for oppfølging og gjennomføring av kommuneplanen. Retningslinjene
legges til grunn for regulering og skjønnsmessige vurderinger i dele- og byggesaker.

Generellebestemmelser (pb1.§ 11-9)

1 Hensiktenmed arealdelen
Arealdelen med bestemmelser skal bidra til å utvikle Asker i tråd med målsettingene i kommuneplanen. Den langsiktige areal-
og transportstrategien for Asker (vedtatt av kommunestyret i februar 2006) er innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel, og
konkretisert i samfunnsdelens arealstrategi.

Arealstrategien bygger på følgende forutsetninger:

Utviklingen av Asker skal baseres på prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging, med vekt på en knute-
punktutvikling rundt eksisterende kollektive transporttilbud.
Utviklingen av Asker skal baseres på den eksisterende senterstruktur; kommunens 5 lokalsentre; Asker, Heggedal, Hol-
men, Vollen og Dikemark, og kommunens 17 nærsentre.
Utviklingen av Asker skal tilpasses kommunens kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur, med et særlig fokus på
transportkapasiteten og skolekapasiteten.

Utviklingen av Asker skal sikre kommunens grønne profil og historiske forankring, gjennom bevaring av landbruk, land-
skap, naturkvaliteter og kulturmiljøer.

Del 2 —Kommuneplanens besternrnelser og retningslinjer Kapittel2:Bestemmelser, retningslinjer og utdypendebestemmelserom høyde 9
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Plankrav, rekkefølgekrav og hjemmel for
utbyggingsavtaler

2 Krav om reguleringsplan(pb1.§ 11-9,nr. 1)

2.1 Plankrav

I områderavsatt tit utbyggIngsformåtkan arbeidog tittak som nevnt i pbt.§§ 20-1 og 20-2 (tiltak som kreversøknadog til-
latelse),herunderopprettelse av ny grunneiendomtit slike formål ikke finne sted før området inngår i en reguteringsplan.
Rivingssøknadersom ikke omfattes av bestemmelsenespunkt 9.1 (kulturminner) unntasfra det generelle ptankravet.

Med utbyggingsformål menesareatformåletter pbt. § 11-7 nr. 1 og 2, samt areatformålsmåbåthavn.

Asker kommune kan kreve en samtet planlegging av størreområder,der dette ansesnødvendigeller hensiktsmessigav hensyn
til helheten, sett i forhold tit bl.a.:

sentrumsutvikling (lokalsenter og nærsenter)
bebyggelsesstruktur,
teknisk infrastruktur (vei,va, energiløsninger)
grønnstruktur (landskap,friområder,lekeareater)
sosial infrastruktur (barnehager,grendehus)
kulturmiljøer

Slike helhetsplaner kan utformes som områdereguleringsplaneretter avtale med kommunen.

2.2 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i småhusbebyggelsen

Ved boligfortetting med konsentrert småhusbebyggelsei stedet for frittliggende småhusbebyggelse,skat det utarbeides
ny reguteringsplan—detaljregutering.

2.3 Krav om ny reguleringsplan ved boligfortetting i støyutsatt område

Vedfortetting i stoyutsatte områder(gut og rød sone stik dette er definert i Retningstinje for behandling av støy I areat-
plantegging T-1442/2012) som går utover gjeldende reguteringsplan,krevesutarbeidet ny reguteringsplan.

2.4 Krav om en samlet plan for Dikemarkområdet

Forområderpå Dikemarksom er vist med avgrensningpå kommuneplankartet, kan arbeid og tittak som nevnt i pbt. §§
20-1 og 20-2 (tiltak som krever søknadog herunderopprettelse av ny grunneiendomtit stike formåt og bruks-
endringer, ikke finne sted for det er utarbeidet ny plan, enten som kommunedelplan eller områderegutering.

Forvattning av bygningsmassen uavhengig av samtet plan
Kommunenkan tillate bruksendringerav eksisterendebebyggelsepå Dikemark,forutsatt at tiltaket ikke innebærerfysiske tiltak.
Slik bruksendringog omdisponeringskal sendesAkershusfylkeskommune til uttalelse.

10 Kapittet2:Be5temtnelser,retningsbnjerogutdypendebestemmetseromhoyde Det 2 —Komrnuneplanens bestemmelser og retningstinter
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Føringer for samlet plan

Områderpå Dikemark,som på kommuneplankarteter vist som kombinert bebyggelseog anleggsformål,kan planleggesfor blan-
det formål med boliger og tilhørende antegg,offentlig/privat tjenesteyting, næring,med mer,og med hensynssone(r)med angitte
særlige hensyn.

Dikemarkgårdsanleggkan suppleresmed nye anlegg/bebyggelse (f.eks.ridehall) innenfor avmerket område på kommuneplan-
kartet dersomdette er nødvendigfor å sikre bevaringog/eller en helhetlig bruk av gårdsantegget Det visesfor øvrig til bestem-
melsenespunkt 34.2.

2.5 Krav til og føringer for reguleringsplanarbeid (pb1.§ 11-9, nr. 8)

Privateforslag til reguleringsplanerskal være utarbeidet i tråd med Asker kommunes planpakke. Planpakkener tilgjengetig på
www.asker.kommune.no.

3 Rekkefølgekrav § 11-9,nr. 4)
3.1 Krav til sosial-, grønn- og teknisk infrastruktur

Utbyggingav ny næringsbebyggelseog nye boligfelt, eller nye boligprosjekter,kan ikke finne stedfør nødvendigsosial-,grønn-og
teknisk infrastruktur er etablert eller sikret etablert.

Rekkefølgebestemmelseneknyttes til følgende temaer:
Skolekapasitet
Barnehagekapasitet
Sosialefellesarenaer(møteplasser,torg etc.)
Grønnstrukturog rekreasjon idretts- og oppholdsarealer,turveier, stier, snarveieretc.)
Transportkapasitet
Trafikksikkerhet(gjelder gang-/sykkeltrafikk til skoler, rekreasjonsområder,servicesenteretc.)
Teknisk infrastruktur (gjelder WA, overvannshåndtering,energiforsyning,støyskjermingstiltak etc.)

Fastsettelseav relevante rekkefølgebestemmelserskjer ved regutering,og rekkefølgebestemmelseneinnarbeides i de aktuelle
reguleringsplaner.

Følgenderekkefølgebestemmelsergjelder for bameskolekapasitet:
Utbygging av nye boligfett, og nye boligprosjekter med mer enn 10 boenheter,kan ikke finne sted i barneskolekret-
sene Mellom Nes,Hofstad,Blakstadvg Arnestad,før nødvendigskolekapasitet er etablert, eller sikret etablert.
Utbygging av nye boligfelt, og nye,hobgprosjektermed mer enn 10 boenheter,kan ikke finne sted innen planområ-
det for kommunedelplan Hotmen—Slependen,før nødvendigskolekapasiteter etablert, eller sikret etablert.

Følgenderekkefølgebestemmelsergjelder for transportkapasitet:
Utbygging av ny næringsbebyggetseover 3000 m2,og nye boligfett og nye boligprosjekter med mer enn 10 boenhe-
ter, kan ikke finne sted i transportkorridorenelangs Slemmestadveien,langs Røykenveienog tangsDrammensveien,
før nødvendigtransportkapasiteter etablert, etter sikret etablert.

Innenfor planområdetfor kommunedelplan Holmen-Slependener utbygging/ utvidelse avhengigav nødvendigkapa-
sitet på E18,jf. planbestemmelsefor kommunedetplan HotmenStependen.

Forområdersom er avsatt til utbyggingsformåtskat det gjennomføresregistreringav naturmangfold/biotogisk mang-
fold før det gjøres inngrep i terreng eller fjerning av trær eller annen vegetasjon.

Innenfor delfett A9, Elnes,avsettesareal til offentlig formål, barnehageog omsorgsboliger.

Del 2 —Kommuneplanens besternmelser og rerningslinjer Kapittel2:Bestemmelser retningslinjerogutdygendebestemmelserom høyde I 11
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4 Utbyggingsavtaler(pb1.§ 11-9,nr. 2)

Kommunensforventninger tit inngåelseav utbyggingsavtategjelder hele kommunen når en eller ftere forutsetninger om
avtateinngåelsefor øvrig er tft stede.

Det visestit Kapittel 4 - Utbyggingsavtater.

5 Forholdettil gjeldendeplaner
5.1 Forholdet til eldre kommunedelplaner (pb1.§ 1-5)

Kommunedelptanfor Holmen —Slependen,vedtatt 29.1.2013, med plankart datert 1.11.2012 sist endret 29.1.2013 og
tithørende planbestemmelserdatert 4.12013, gjelder i sin hethet.

Kommunedelptanfor ny Røykenvei,datert januar 1988, utfyller kommuneptanender det ikke er motstrid og på punkter
der kommuneplanener taus.

5.2 Forholdet til eldre reguleringsp1aner (pb1.§ 1-5)

5å fremt det ikke er motstrid med kommuneptanen,vil gjeldende reguteringsplanervære utfyltende i forhold tit kom-
muneptanen,jfr. pbL § 1-5.

Reguleringsplanfor Vardåsenalpinantegg,vedtatt 22.6.1989,gjekler i sin hethet

12 Kapittel2:Bestemmelser,retningstinjerogutdypendebestemmetseromlinyde Del 2 —Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer
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Tettsteder ogknutepunkter

6 Lokalsentreognærsentre
Askerkommunessenterstruktur er definert i den langsiktige areal- og transportstrategienfor Askerav 5.2.2006.Kommunens22
definerte sentre (hvorav 5 lokalsentre og 17 nærsentre)forutsettes å dekke et lokalt service-og tjenestetilbud, de skal framstå
som lokate møteplasser,og de ligger knyttet tit det kollektive transporttilbudet (tog, busseller båt).

6.1 Sentrenes innhold og funksjon

De fem tettstedene våre, Asker sentrum, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark, er definert som lokalsentre, og forutsettes
utviklet slik at de kan betjene større deter av kommunen. Lokalsentreneer vist med sentrumsformålpå kommuneplankartet,et
blandet formål som åpner for bl.a. handel,servering,kontor og bolig. Lokalsentreneer avgrensetsom sentrumsområder.Innenfor
de definerte sentrumsområdeneskat det leggesvekt på urbanekvaliteter og gatearkitektur, utadvendtefasaderi 1. etasje. Innen-
for sentrumsområdenestilles det særlige krav til uteoppholdsarealog parkering.

De 17 definerte nærsentreneer vist med brun sirkel på kommuneplankartet.Ogsåher kan det væreaktuelt med blandedeareal-
formål. Dette fastsettesved regulering.

lokalsentre og nærsentreer viktige Lokalemøteplasser.Det skal i alle sentre leggestil rette for at lokalbefolkningen kan møtes
på en godt tilrettelagt, utvendig oppholdsplass,i tilknytning til dagligvareforretning,kafe eller lignende.Ved lokalisering av mø-
teplass skat det legges vekt på klima, støy og omgivelser.Møteplasseneknyttes tit det lokate fotgjengernettverk og skal være
allment tilgjengelige.

Tilgjengelighet tit kollektivtilbud skal sikres for alle trafikantgrupper;gående,syklende,bussog bil. Omfangmå vurderesi hvert
enkelt

6.2 Aktuelle avyiksområder for støy, jf. støyretningslinjen T-1442/2012 (pb1.§ 11-9, nr. 6)

Innenfor kommuneplankartets avmerkede sentrumsområder(stiplet, brun kan etabiering av nye støyfølsomme
bruksformåtinnenfor rød sonetillates påfølgendevilkår:

Støynivåpå private uteopphoidsareaterog (andel)felles uteoppholdsareatavsatt tit tekeplass/ nærmiljøanleggskal
ikke overstige Lden55 dB fra veltrafikk.
Kravenetil innendørsstøynivå, innektima og Luftkvalitet skatværetilfredsstitt, jfr. TEKog NS8175 etter senereved-
tatte forskrifter og standarder.
All bebyggetseskal ha balansertventilasjon.
Atle boenheterskat ha minst hatvpartenav oppholdsrommeneog minst to soverom(ved to etter ftere) mot en stitle
fasade(støynivåunder Lden 55 dB utenfor fasade).
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7 Kollektivnærboligfortetting
I nåværendeboligområder som er kollektivnære, jf. punkt 8, kan kommunen åpne for høyere boligtetthet ved utbygging med
konsentrert småhusbebyggelse.Dette må vurderessærskilt gjennom utarbeidelseav reguleringsplan.Byggehøydenskal normalt
begrensestil 2 etasjer,og parkeringskal normalt være i kjeller / under terreng. Det skal leggesvekt påtilpasning av bebyggelsen
til naboskapetog på gode gangforbindelsertil kollektivtilbud og rekreasjonsområder.

I nåværendeboligområder som ikke er kollektivnære, jfr. punkt 8, kan kommunen også åpne for høyere boligtetthet, dersom
hensikten er:

å sikre et mervariert boligtilbud,
å sikre boliger i et lavt prisnivå,
å sikre kulturminner.

Slik fortetting må være i samsvarmed kommunensboligpolitikk, og skal videre værebasertpå reguleringsplan,og et kommunalt
vedtak om at planarbeidkan igangsettes.

Denneretningslinjen tilsidesetter ikke bestemmelsenei punktene 9.1, 13, 15, 22 og 32.5, og 32.7.

8 Kollektivnærhet(pb1.§ 11-9,nr. 5)

Gangavstand(langsvei med attmenn ferdselsrett og vinterbrøyting) tit kollektivtilbud:

1000 meter tit Askerstasjon,
800 meter til øvrigestasjoner,
400 meter til busstopptangsStemmestadveien,Fekjan,Bittingstadstettaog Drammensveien(øst for Dikemarkveien).

Nærmerevurdering i forhold tit topografi og barrierermå gjøresi hvert enkett tilfelle.
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Kulturminner og kulturmiljø

9 Kulturminner og kulturmiljø

9.1 Kulturminner og kulturmiljø —generelt(pb1.§ 11-9,nr. 7)

Planfor forvattning av faste kulturminner i Askerav 1994, skalværeretningsgivendefor de kulturminner som omfattes av planen,
ved all byggesaks-og planbehandling.Planenforutsettes revidert og skal da omfatte kulturminner frem tit ca. 1950. Revidertplan
vil avløseplan for forvaltning av faste kulturminner av 1994.

Ved byggetittak nær et kulturminne/kulturmiljø, skal det legges særtig vekt på en hethetsvurdering med målsetting å ivareta
kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter. Nye byggetiltak skal forholde segtil eksisterendebebyggelsesstrukturog primært under-
ordneskulturminnet/kulturmiljøet. Tilstrekkelig avstandtil kulturminnet skal vektlegges.Vegetasjonsom gamle, markante trær
skal søkesbevart.

Ved eventuelle byggetiltak på verneverdigebygningerskal det leggessærlig vekt på å opprettholde husetskarakterog særtrekk.
Kulturhistoriske og arkitektoniske verdier som knytter seg til byggverketsytre, skat bevares.Byggetsform og volum, fasadenes
proporsjoner,material- og fargebruk,dør-og vindusutforming skal bevares.Ved istandsetting av verneverdigebygningerskatopp-
rinnelige etter eldre eksteriørmessigedetaljer som panel, listverk, vinduer, dørerog taktekking bevaresi så stor utstrekning som
mulig. Opprinnetigebygningsdelerbør i størst mulig grad repareresfremfor hel utskifting.

Ved bygge- og anleggstiltak som berørerbebyggelsevist på kommunensøkonomiske kartverk fra 1950-tallet skal det
ved tittak sendesinn nødvendigdokumentasjonav eksisterendebebyggelseshistorie.
Førvedtak fattes, skat bebyggelsensverdi som kulturminne vurderesav kommunen.Endeligbevaringsverdifastsettesved
regutering.
Soknadom riving av et kulturminne uttoser plankrav.

Dokumentasjonav bygningens historie kan omfatte foto, tegning, bygningshistorieog byggeår,og vil bli registrert i kommunens
kulturminnebase.

9.2 Hensynssone —viktig kulturmiljø (pb1.§ 11-8,bokstav c og § 11-9,nr. 7)

Iområder med viktige kulturmiljøer, skat det tas spesielte hensyntit kulturtandskapet,spor etter tradisjonell tandbruks-
drift, registrerte kulturminner og kulturmiljø. Den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsenskal søkesbevart og områdenes
særpregedemitjo skal sikres.Veifar,kulturtandskap,tandskapsrom,verdifulte trær, isdammer,bruer,steingjerder,brygger
og lignende, skat bevares.Nyetittak skat begrensesog titpasseseksisterendekultur- og naturrruljø.

JLNF-områdeneskal atte tiltak tokabseresog utformesslik at gårdsbebyggetseog landskapetskarakteropprettholdes.

Det skal leggesspesiell vekt på hensynet til å opprettholde verneverdigekulturtandskapved plantegging og gjennomfø-
ring av byggetittak, jf. temakart for kutturminner og kulturrntljø og Askerkommuneskutturminnebase.
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9.3 Hensynssone —kulturminner fredet etter kulturminneloven (pb1.§ 11-8,bokstav d)

Foralle tittak som kan komme tit å virke inn på automatisk fredete kutturminner, må det søkeskulturminnemyndigheten
om tillatelse etter tov om kulturminner § 8.

Atte punkter vist som R på temakart Kulturminner og kutturmiljø, skal regnessom hensynssone.Områdeter fredet iht.
vedtak gjort etter tov om kutturminner g 4, 15 og 19, og bygningsfredningslovenav 1920.

Ved utarbeiding av reguleringsplanersamt plardeggingav andre offentlige og størreprivate tiltak, må det tas kontakt med regio-



nal kulturminneforvaltning for å avklare om tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner, jfr. lov om kulturminner § 9.
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Landskap, grønnstruktur, vassdragssone og strandsone

10 Landskapoglandskapsestetikk
krygger, høydedragog landskapssithuetterer av stor verdi for Askertandskapet,og hensynettil disseskal ivaretasved regutering.
Ny bebyggelseog nye anlegg skal underordnesviktige landskapstrekk.

11 Grønnstruktur
11.1 Grønnstruktur - arealformål (pbl. § 11-9, nr. 6)

Områderavsatt til grønnstruktur på kommuneplankartet omfatter regulerte friområder,herunderparker,badeplasser,områderfor
lek og uorganisert idrett, naturområdero.l. som skal være tilgjengelig for allmennheten. Tiltak for å fremme friluftslivet, tek og
rekreasjonkan tillates dersomviktige økologiske hensynblir ivaretatt.

Dersomikke annet er bestemt i reguleringsbesternmelserfor områdene,gjetder følgende:

Eventuelletiltak skaLunderordneseg landskapetog områdetsnaturverdier.
Vedterrengarbeiderog planting innenfor grønnstrukturområderder naturpregetskal opprettholdes,skal det for-
trinnsvis benyttes stedlige løsmasserog det leggestil rette for naturlig etablering av vegetasjon.Ved evt. nyplanting
benyttes stedegnearter.
Trærog annenvegetasjonsom etter kommunensskjønner viktig for rekreasjonog tek eller biologisk mangfold skal
bevares.

11.2 Grønne korridorer og grøntdrag i byggesonen (pb1.§ 11-9,nr. 6)

Sammenhengendegrønne korridorerog grøntdrag(uavhengigav formåDi byggesonen,inkl, forbindelser tit overordnetefritufts-
områder, skal sikres og videreutvikles. Grønnekorridorer og grøntdrag ivaretar både landskap,økologiske sammenhengerog
ferdsetsårer.

I regulerings-, dele- og byggesakerskal aktuelle gangatkomster til overordnet grønnstruktur og friluftsområde sikres/
gjennomføres.

Vedsøknadom tittak iht. pbl. §§20-1.og 20-2, skal det dokumenteresat store trær og annenverdifull vegetasjonbevares
og gis gode vekstforhold og at det avsettestitstrekkelig plasstil rotsystemog krone.

Alleer og store enketttrær langsgater og veier skat bevares.Vedsøknadom omlegglrig eller utvidetseav veler, skat kon-
sekvenserfor eksisterendevegetasjon og trær langs den aktuette strekningen dOkiinenteres før tittak kan godkjennes.
Dersomgatetrærskadesved anteggstittak, krevesoppsatt fultverdige erstatningstrær.

Det skal utarbeidesen egen grøntplan for Asker.
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12 Hensynssone—båndlagteområderetter naturmangfoldloven
(pbl.§ 11-8,bokstavd)
Sonenomfatter utvalgte naturtyper,vernet i medholdav naturmangfoldloven(av2010) og naturvernområder,vernet i medhold av
naturvernloven(av 1970).Områdeneharegne forskrifter.

Tiltak som berørerområdersom er vernet i medhold av naturmangfoldloven/ naturvernioven,skal vurderesi henhold til
naturmangfoldloven§ 8-12.

Prioriterte arter, vernet etter naturmangfoldloven, er ikke vist på kommuneplankartet, men har egne forskrifter hjemlet i na-
turmangfoldloven.

13 Vassdragssoner

	

13.1 Hensynssone blå-grønn struktur vassdragssoner (pbI.§ 11-8,bokstav c og 11-9,nr. 6)

Langsalle vassdraginkl. bekker,vann og tjern, skal det opprettholdes og om mulig utvikles/videreutvikles et naturlig vegeta-
sjonsbelte som ivaretarviktige økologiskefunksjoner,motvirker erosjonog tjener flomsikring og friluftslivet.

Innenfor hensynssonenskal naturverdier, landskap,kulturminner og frituftsinteresser ivaretas.Bygge- og anteggstittak
som nevnt i pbt.§§ 20-1, 20-2 og 20-3, samt fradeling av tomt tit stike formål, er ikke
Unntatt fra forbudet er mindre antegg for ferdset og friluftstiv for aUmennhetensom kan tillates av kommunen etter
særskitt søknad.

Vannressurslovens§ 11 om bevaringav kantvegetasjon,gjelder i disseområdene.

Ved søknadspliktige tittak innenfor hensynssonenskal konsekvenserfor naturopptevelse,natur- og landskapsverdii og
langselveløpet dokumenteres.
Bekketukkingtillates ikke. Lukkedevannveierskal åpnesog restaureresi den grad det er praktisk gjennomførbart.

	

13.2 Forbudsgrense mot vassdrag (pb1.§ 11-9,nr. 5 og § 11-11,nr. 5)

Der det langs bekker og vassdragikke er definert hensynssone,jf. punkt 13, gjelder følgende forbudsgrensemot bekk/
vassdrag:

20 m avstandtil hver side av breddeni LNF-områdeneog i grønnstruktur-områdene
10 m avstandtil hver side av breddeni byggeområdene.

Innenfordenne forbudsgrensener bygge-og anteggstiltak som nevnt i pbt. §§20-1, 20-2 og 20-3, samt fradeling av tomt
til stike formål, ikke tillatt. Vannressurslovens§ 11 om bevaringav kantvegetasjongjelder i disseområdene.
Områdersom i reguteringspLaner vist med særskilt angitt grense for inngrep tangsvann og vassdrag,omfattes ikke av
den generelle forbudsgrenseangitt over.
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14 Kravtil sikkerhetstiltak(pb1.§ 11-9,nr. 8 og§ 11-8,bokstava)

innenfor områdersom kanværepåvirket av flom, erosjon,stormflo (jf. temakart Flam,erosjonog stontiflo); som kan være
påvirket av støyog elektromagnetisk stråling (jf. temakart)Støy);og/eller som kan værepåvIrketav rasog skred,kan Ikke
utbygging finne sted før nødvendigdokumentasjonforetiggør.-Dokumentasjonenskal vise at hensynettil fare og risiko er
vurdert,og at eventuelte sikkerhetstittak er gjennomført / sikret gjennomført

Flom og erosjon
TemakartFlom,erosjon og stormflo angir sonersom kan være utsatt for eller medførefare. Sonenepå aktsomhetskartet baserer
segpå teoretiske modeller og fanger ikke opp alle områdersom kan rammesav flom. Det skal derfor utøvesstor aktsomhet både
i og utenfor sonene.

I forbindelse med regulenngsarbeidog søknadom tiltak iht. pbt § 20-1, skat det gjennomføresnærmerekartlegging og
vurdering av flom- og erosjonsfare.ROS-analysersom ivaretarTEK10§ 7, skat væreutarbeldet avfagkyndige og foretigge
før det gis eventuelle rammetittatelser.

Stormflo
TemakartFlom,erosjonog stormflo angir arealersom kanværeutsatt for stormflo (vist påtemakartet med blå flate over kystnære
landarealer).

Dersomarealer som kan være utsatt for stormflo skal bebygges,og eksisterendebebyggelseendresvesentlig, skat det
gjennomføresrisiko- og sårbørt)etSzrnafyser,jf plan- og bygningslovens§ 4-3. ROS-analysenmå inneholdevurderingerav
stormfto, og hvitke konsekVeri&tte kan gi. TEK10skat legges til grunn for planleggingen og ROS-analysenmå fore-
ligge før det gis eventuelle rammetillatelser.

15 Strandsonen
15.1 Generelt forbud mot tiltak i strandsonen (pb1.§ 1-8 og § 11-11,nr. 5)

Avgrensningenav strandsonener vist påkommuneplankartetmed rød linje (forbudsgrensemot sjø).Strandsonenomfatter
arealer både på land og i sjø/vann, jf. definisjon gitt i «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strand-
sonen langs sjoen».I strantisqnener tittak som nevnt i plan- og bygningslovens§§ 20-1, 20-2 og 20-3, samt fradeling av
tomt til stike formål, ikke Områder som omfattes av reguLeringsplanermed særskilt angitt grensefor strandsonen

og som i tillegg har bestemmelserom bygge-og anleggstiltak i .strandsonen.omfattes ikke av dette forbudet.

I 100-metersbeltet langs sjøengjelder stallige planretningslinjer for ivaretakelseav natur- og kulturlandskap og allmennhetens
interesser.Retningslinjeneskal leggestil grunn når søknaderbehandles.

Det er spesielt viktig å ta vare på naturmark i strandsonen.I strandsonenoppfattes "vesentlig terrenginngrep" etter pbl. § 20-1,
bokstavk), ogsåå omfatte mindre byggetiltak som ellers er unntatt søknadsplikt,for eksempelmindre terrenginngrep,støttemu-
rer,trapperog et hvert inngrep i marksjiktet der det er naturmark,herundertilførsel av sandpå strender.
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15.2 Rammer for brygge (pb1.§ 1-5 og 11-9,nr. 5)

Derhvor rett tit oppføringav brygge ikke er hjemtet i reguteringsplan,gjelder det generelle forbudet mot tiltak i strand-
sonen.

I områdersom omfattes av reguteringsplanersomåpner for oppføringav brygger,tillates det en fastbryggepåmaks 10 m2
pereiendom med strandlinje. Fastbryggerskat byggessom pelebryggeetter utkraget brygge.Molo, steinfyllinger og andre
bunnmurte brygger er ikke tillatt. Fastbryggersom oppføres langsetter sjøkanten skat ikke ta opp mer enn 6 meter av
strandlinjen. Derhvor det er tanggrunttittates i tittegg flytebrygge ut til sjødybdepå 1,5 meter middelvannstand.Lengden
på flytebryggen må ikke overstige 10 meter inktudert landgang,og breddenskal være maksimalt 2,4 meter. Utriggere
tillates ikke.
Disse bestemmetsenegjelder foran eventuette reguteringsbestemmelserom bryggestørrelseri planer vedtatt før kom-
munepLan.

Førkommunen behandlerbryggesøknader,skal søknadersom ikke er i samsvarmed reguleringsplanervedtatt etter år 2000, være
forelagt overordnet berørt statlig myndighet til uttalelse. Ved utbygging av brygger i henhold til reguleringsplanerfra før 2000,
kan det bli krevet marinbiologiske- og marinarkeologiskeundersøkelserfør tillatelse kan gis.

Tillatelse til å etablere brygge gir ingen rett til å mudre. Mudring er i utgangspunktet ikke tillatt, og søknadom tillatelse skal
behandlesav fylkesmannen.

16 Småbåthavner(pb1.§ 11-9,nr. 1og 11-11,nr. 5)

Utvidetseog etablering av småbåthavnerog størrefettesanteggkan baretillates med hjemmel i godkjent reguteringsplan.

Småbåthavnerslandanteggskat væreåpnefor altmennhetensferdset tit fots.
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Transport og parkering

17 Kollektivtraseer(pb1.§ 11-9,nr. 3 ognr. 8)
Kommuneplankartetsynliggjør kollektivtraseer hvor bussensfremkommelighet må sikres i form av kollektivfelt eller annen kol-
lektivprioritering.

Vedreguteringog nyetiltak tangskollektivtraseer,skatnødvendigarealtit kollektivfremkommelighet/kollektivfett avklares.

18 Sykkelveier
Vedetablering av nyantegglangs hovedsykkelveinettet,ff. kommunenssykkelstrategimedtilhørende kart for hovedsykkelveinett
datert november2008, skat syklister og gåendesepareres(sykkelvei med fortau eller sykkelfett).

19 Parkering(pb1.§ 11-9,nr. 5)

Parkeringsnormenfor Asker,jf. kapittel 3, skat leggestil grunn for all arealptantegging.

Der ikke annet er bestemt i den enkette reguteringsplanvedrerendeparkeringsplasser,gjelder parkeringsnormfor Asker
for nye tittak.

I boligområde(r)med fettes parkeringsanteggskal:
minimum 0,2 p-plasserper leilighet avsettestit gjesteparkering,eg
parkeringspLasserlutoverde som er tinglyst på den enkette leilighet), herundergjesteplasserog plasserreservertfor
forflytd' ' h'rniriede, skat etableressom feltesarealfor boligene de skal betjene.

Fornæringsområderkrevesminimum 50 %garasjering.

50 %av sykkelparkeringsplasseneskal være under tak.

Med parkeringsplassermenes plasserbådefor bil, sykkel, moped/mc og plasserreservertfor forflytningshemmede.

Innenfor sentrumsområdeneskal det oppmuntres tit —og leggestil rette for sambrukav parkeringsplassermellom utike bruker-
grupperog bruksformålfor å medvirketil størst mulig gradav arealeffektivitet.
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Handelog næringsområder

20 Næringsområderogkjøpesentre (pb1.§ 11-9,nr. 5 ognr. 8)

Nyedetatjvareforretningerkan bareetableres i tokalsentre/nærsentre,jf. punkt 6.1.

Etableringav kjøpesentreinnen detaljvarehandetmed samtet bruksareatpå mer enn 3000 m2 tillates ikke utenom
Askersentrum, Heggedatsentrum og Hotmen.

Utenforsentrene (tokalsentre/nærsentre)tillates forretninger med plasskrevendevarer innenfor angitte områder i
kommunedelptanfor Holmen Stependen,vedtatt 29.1.2013, innenfor næringsområdeDrengsrudbekken,jf. regule-
ringsplanfor Drengsrudbekken,vedtatt 28.9.2010,samt innenfor gbnr.67/16. Svinningengartneri i Vollen

Størretsepå de samtetehandelsareateneskat fastsettesved regutering,tilpasset tettstedets størrelse,funksjon og
handelsomfang.
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Tekniskinfrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet

21 Kravtil infrastruktur og tekniskeløsninger(pb1.§ 11-9nr. 3)
21.1 Krav til lokal overvannshåndtering (pb1.§ 11-9 nr. 3 og nr. 6)

Håndteringav overvannskal løses tokatt, så nær kilden som mulig og i tråd med kommunens retningstinjer for vann og
avløpsantegg,vedtatt 14.5.2013.

Overvanngenereresfra nedbørog skal benyttessomen ressursog somet positivt landskapselementi bomiljøer, i forbindelsemed
rekreasjonsformålog for å fremme biologisk mangfold. Det skal væreet mål at vannbalansenopprettholdes i utbyggingsområdet
ved å ivaretavannets natudige kretsløpog at naturensselvrensningsevneutnyttes.
Dette innebæreren tredelt løsning—treleddsstrategi.Primært,hvor den første delen av nedbøreninfiltreres, sekundærthvorvan-
net forsinkesog/eller fordrøyes,tertiært vil væreå sikre trygge flomveier.

Vedsøknadom bygge-og anleggstiltak skal det redegjøresfor alt overvann;bådetakvann,overflatevannog drensvann.Overvann
fra forurensedeområdersom ikke tilfredsstiller kravenetil vannkvalitet, må renses.Det skal videre redegjøresfor vannforsyning
med uttak for brannstokking,avtrapssystemog overvannshåndtering.

21.2 Byggegrensemot fylkesveier og jernbane (pb1.§ 11-9,nr. 5)

I områder avsatt til utbyggingsformat,der det ikke er definert byggegrensei gjeldende reguteringsplan/kommumedet-
plan, gjelder følgende:

Mot Stependveien,Billingstadsletta, Fekjan,Stemmestadveien,Røykenveienog mot Drammensveien(øst for Stotts-
berget)er byggegrense30 rn.
Mot fylkesveier for øvrig er byggegrense20 m.
Mot E18gjelder veilovens byggegrensepå 50 m.
Mot jernbane gjelder byggegrensepå 30 m, jf. jernbaneloven.

Byggegrenseneangitt ovenfor er ment for tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2 og 20-3.

Ved regulering kan det fastsettesawikende byggegrenser.
Ved utvikting av lokalsentreog nærsentrekandet væreaktuelt å fastsette byggegrensetettere pågate/vei, enn i byggeområdene
for øvrig.

Byggegrensemåtesfra senterlinje vei. LangsE18måtesbyggegrensefra senterlinje nærmestekjørefelt.
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22 Støy og luftforurensning
22.1 Generelt (pb1.§ 11-9,nr. 6)

Retningstinje for behandling av støy i areatplantegging,T-1442/2012 og retningstinje for behandling av tuftkvatitet I
arealptanteggingenT-1520,skal leggestit grunn i all areatplantegging.Kravtit maksimattstøynivå i retningstinjenstabell
3, skat titfredsstittes.

Ved etablering av ny bebyggelsetil støyfølsommebruksformåti gut og evt. rødsone krevesen støyfaglig utredning. Stik
støyfaglig utredning skat foretigge samtidig med reguteringsforstag,eventuelt ved søknadom rammetittatelse i byggesa-
ker. Nødvendigeaweininger og avbøtendetittak skat fastsettes i reguteringsplanog rammetittatelse.

Det vises tit www.asker.kommune.no for kommunensanvisningerfor støyfaglig utredning.
Det vises til punkt 6.2 for avviksområderfor støy i definerte sentrumsområder.
TemakartStøyviser gul/rød støysone(beregningerutført 2012).

22.2 Stillejgronne områder (pb1.§ 11-9,nr. 1 og nr. 6)

Grønnstrukturog naturområder,som vist på kommuneplankartet,defineressom stille områder.
Angitte grønneområderskal bevaressom stille og lite støypåvirkete.Degrønneområdenesfremtidig kvalitet og brukbarhet,samt
natur og kulturverdi skal sikres,dagensstøynivå bør ikke økessomfølge av nye støykilder,spesielt ikke fra veitrafikkstøy.

Ny reguteringsplankrevesutarbeidet ved planer om ny støyendevirksomhet med nærhet til grønne områder.Støyfagtig
utredning skat foreligge samtidig med reguteringsforstag.Nødvendigeaweininger og avbøtende tiltak skal fastsettes
gjennom reguleringspressen.

Det er et målat støygrensei kommunedelplanensdefinerte grønneområderikke overstiger Len50 dB.Tillatt støygrenseskal i det
enkelte tilfelle vurderesi forhold til områdetskvalitet, bruk og samfunnsnytte.

23 Radon (pb1.§ 11-9,nr. 6)
Det er fare for radon i hele Askerkommune. Unntaksbestemmetseni TEK10§ 13-5 punkt 3 er derForikke aktuell.

24 Energi (pb1.§ 11-9,nr. 8)
I størreområdeplanerfor tettsted, bolig og/elter næringbørdet utarbeidesfeltes vurderingerfor energibehovog forsyningsløsnin-
ger der det fokuserespå redusertbehov,sambrukog fornybarenergi.
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Estetikk og utforming

25 Universellutforming (pb1.§ 11-9,nr. 5)
Ved planlegging av nye områder er det et mål at gang-/sykkelatkomst er universelt utformet, med stigning maks 1:20. Dette

gjelder ikke kjøreatkomster.

Det er et mål å legge til rette for flest mulige tilgjengelige boenheter. Ved arealplanlegging skal planbeskrivelsen redegjøre for

temaet.

26 Estetikk(pb1.§ 11-9,nr. 6)

Ny bebyggelse og andre tittak skal tilpasses og viderefore kvalitetene i områdene med hensyn til bebyggelse, landskap,

terreng, vegetasjon, kutturminner, miljø og biologisk mangfold.

Generelt

Nye bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill med omgivelsenes karakter og

form, og med vekt på god terrengtilpasning. Det er et mål at alle tiltak fremmer god byggeskikk, skaper gode uterom, og tar vare
på kvaliteter i eksisterende vegetasjon.

Et byggverks utforming må harmonere med omgivelsene. Dette gjelder både naturgitte omgivelser som f.eks. eksisterende ter-



reng, vegetasjon og tomtestruktur, og bygde omgivelser der faktorer som volum, form, materiale og farger hører med i vurderingen.

Tiltak må tilpasse seg eksisterende terreng, og planlegging/utforming og utføring av et prosjekt skal ta utgangspunkt i dette ter-

renget og i minst mulig grad forandre på dette. Ferdig planert terreng (jf. høydebestemmelser) skal i minst mulig grad awike fra

eksisterende terreng.

Fortetting
Ved fortetting er det et mål at nye bygninger, eller andre tiltak, gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk,

er utformet i samspill med eksisterende bygninger i nabotaget. Nærområdets bebyggelsesstruktur og terreng skal være retnings-
givende for plassering og gruppering av ny bebyggelse, til-/påbygg og ved fradeling av tomter.

For de ulike boligområdenes karakter og kvaliteter vises det til rapporten "Fortetting i eksisterende boligområder i Asker —analyse

og registreringer" datert mars 2006.

Krav til dokumentasjon

I alle plan- og byggesaker skal det inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv,

omgivelsene, og til fjernvirkning. Dokumentasjonen skal inneholde beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur og byg-
ningsutforming, og hvordan ny bebyggelse er tenkt innplassert. Kommunen kan kreve oppriss av ny bebyggelse sammen med

eksisterende nabobebyggelse. Videre skal dokumentasjonen inneholde redegjørelse for tiltakets konsekvenser for naturmiljøer og

kulturminner. Normalt skal det også utarbeides utomhusplan, jf. veiledning på www.asker.kommune.no. Det vises for øvrig til pb1.

og forskriften om saksbehandling og kontroll (SAK).

Grontareal

Der ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal alle byggeområder utenom sentrumsområdene ha en andel grøntareal

som er minimum 30 %av netto tomteareal.

Med grøntareal menes her arealer som har naturlig eller opparbeidet grønt markdekke og eksisterende eller ny vegetasjon. Hen-

sikten med krav til andel grøntareal er foruten å sikre visuelle og grønne kvaliteter, også å bidra til lokal overvannshåndtering.
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27 Gjerde(pb1.§ 11-9,nr. 5)

Derannet ikke er bestemt i denenkette ptan,skatgjerde ikke værehøyereenn 1,2 m. Gjerdeutformesmedåpent rekkverk
og må ikke komme i konflikt med frisikt/frisiktsoner.

28 Skilt-ogreklameinnretninger(pb1.§ 11-9,nr. 5)

Bestemmelserog retningslinjer for skitt- og rektameinnretningergjelder slik det framkommer av Bestemmetserfor skilt-
og reklameinnretninger i Askerkommune,datert 23.52012 (vedlegg6).

29 Brukogutformingavuteareali sentrumsområder(pbl.§ 11-9,nr.5)
Formøblering og etablering av uteserveringsstederog andretiltak knyttet til uteaktiviteter i sentrumsområder,visestil 'Retnings-
linjer for bruk og utforming av uteareal i Askerkommunessentrumsområder',datert 12.6.2012.
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Bestemmelsertil arealformåletter
§ 11-7nr. 1,2, 3 og4 (pb1.§ 11-10)

Boligområder—generelt

30 Bokvaliteti boligområdene(pb1.§ 11-9,nr. 5 og 6)
Kommunensveileder i bokvalitet, behandlet i bygningsrådet7.3.2012, skal leggestil grunn for utforming av boligområder,her-
under lek- og uteoppholdsarealer.Veilederener tilgjengelig på www.asker.kommune.no.

31 Leke-,aktivitet-oguteoppholdsareal(pb1.§ 11-9,nr. 5)

Ved plantegging og utbygging av nye boligfelt for konsentrert utbygging, skal det avsettesminimum 80 m2ute-
oppholdsarealper boenhet.Arealet skal være egnet til tek, opphold og aktivitet for beboerne.Areatet skal værefel.-
lesareatog ligge på bakkenivå.Minimum 25 m2av uteoppholdsarealetper boenhetskal opparbeidessom nærmiljø-
anlegg/lekeplass.

Ved planlegging og utbygging av nye boliger innenfor definerte sentrumsområder(stiptet brun linje på kommune-
plankartet),skal det avsettesminimum 50 m2uteoppholdsarealper boenhet.Forøvrig gjelder punkt a).

Ved regulering av frittUggendesmåhusbebyggelse,og ved utbygging av fire eller flere boenheter,skal det avsettes
og opparbeidesfelles lekearealpå bakkenivå,med minimum 25 m2per boenhet.

Derannet ikke er bestemt i gjeldende plan, skal det på eiendommer med frittliggende småhusbebyggelseavsettes
egnet, privat uteoppholdsareal etter følgende norm:

Minimum 200 m2 for enebotig

Minimum 150 m2per boenhet i tomannsboliger
Minimum 50 m2for sekundærleilighet i enebolig

Privat uteoppholdsarealskal være egnet til lek, aktivitet, opphold og rekreasjon.Uteoppholdsarealetskat ligge på
terreng og skal ikke være brattere enn 1:3. Takterrasser og areal avsatt til kjøring, parkering og lignende medregnes
ikke i uteoppholdsarealet.Utforming av gode uteoppholdsarealerskat ikke medføre uheldig planefing/oppfylling av
terreng,jf. punkt 26.

Att teke-, aktivitet- og uteoppholdsarealjf. punktene a-d ovenfor,skal ha støynivå under l.den55 dB.

Retningslinjer til punkt a) ovenfor:
Arealene som avsettes til felles uteopphotdsarealer skal opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan. Arealene som inngår i

beregningen skal ha en hensiktsmessig arrondering og helningsgrad, med unntak av akebakker og skjermbetter.

Normalt skat hver boenhet også ha privat uteptass beliggende i titknytning tit boenheten. Stik privat uteplass skat være skjermet

mot støy (jf. krav ovenfor og i punkt 22.1) og direkte innsyn. Stik privat uteptass medregnes ikke i fellesarealet, men kommer i

tillegg.
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Nåværendeboligområder

32 Nåværendeboligområder
32.1 Generelt (pb1.§ 11- 9,nr. 5 og 6)

Det vises til eget plankart som viser avgrensningav boligområdermed utfyllende bestemmelser(heretter benevnt bolig-
kartet), vedtatt som det av kommuneplan 2014-2026 xx.xx.xxxx,for avgrensingav områderangitt som kategori A. B eller
C,områdermed skravurer,samt markering av 100-metersbettet Langssjøen.

Hensiktenmed bestemmelseneer å gi differensierteog stedstilpassederammerog føringer,samt føringer for fortetting.

32.2 Definisjoner (pb1.§ 11- 9, nr. 5)

Med frittliggende småhusbebyggelsemenesenebolig, enebolig med sekundærteilighetetter tomannsbotig. Byg-
ningene skatvære frittliggende, (normalt) med innbyrdesavstandpå minst 8 m. Enebotighar kun ån boenhet/
hovedbruksenhet.Eneboligmed sekundærleitighethar to boenheter —der ån er hovedbruksenhetog ån er sekundær-
leilighet. Tomannsbotighar to boenheter/hovedbruksenheter,rnen ingen sekundærleitighet Bygningstype(enebofig,
enebolig m/sekundærteilighet etter tomannsbolig) fastsettes i den enkette plan.

Med konsentrert småhusbebyggelsemenes rekkehus,kjedehus,tredfiremannsbolig, annen flermannsbolig, samt
eneboliger/tomannsbol+germed tett beliggenhet Bygningshøydedefineresi reguteringsplan.

Definisjoneneer en videreføring og presiseringav kommunenspraksis.Definisjonene leggestit grunn ved utarbeidelseav regu-
teringsplan.

Vedrørendefrittliggende småhusbebyggelse:
De aller fleste småhusområderi Asker,som er regulert til frittliggende småhusbebyggelse(evt frittliggende boliger, frittliggende
småhus,boliger inkl. hussymbol på plankart, ol.), er regulert til eneboligbebyggelse.Disse reguleringsplanene,og kommune-
planens bestemmelserom antall boenheter, gjelder foran definisjonen ovenfor. Dette innebærerat definisjonens angivelse av
tomannsboliger ikke kommertil anvendelsei disseområdene.

Med hovedbruksenhetmenesboenhet (beregnetpå ån familie/husstand) i frittliggende småhusbebyggelse.I enebo-
Ug(uten sekundærleilighet) utgjør hete boenheten/bruksenhetenen hovedbruksenhet.I enebolig med sekundær-
leilighet er det hovedteitigheten/hoveddeten som utgjør en hovedbruksenhet.I tomannsbolig utgjør hver at de to
Leitigheteneen hovedbruksenhet.

Med sekundærleilighet menesen mindre del av en enebotig som kan benyttes som en selvstendig boenhet (med
alte hovedfunksjonerog iht. TEK10),forutsatt kommunensgodkjenning etter plan- og bygningsloven.Sekundærteilig-
het kan ikke væreover 80 m2 BRA,men der reguleringsplanangir taverearealgrensefor sekundærlettighet,gjelder
reguleringsplanensarealgrense.Forutenkrav i TEK10,gjekler kommunenskrav tit parkering,uteopphoidsareat,mv.

Med fortetting og boligfortetting menesetablering av nye botiger/boenheter og opprettelse av nye boligeiendommer
i nåværendeboligområder,enten i tråd med gjeldende plan elter eventuelt også utover det gjeldende plan angir.
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32.3 Plassering av frittliggende garasje i områder med frittliggende småhusbebyggelse
(pbl. § 11-9, nr. 5)

For regutert boligtomt med frittliggende småhusbebyggetse,kan frittliggende garasje tittates plassert utenfor reguLert
byggegrensemot kommunat vei og fellesatkomst/felles boligvei, forutsatt at retningstinjer og krav gitt i kommunens
vei- og gatenormat(4.52010), punkt 3.4,overholdes.Dennemuligheten gjelder likevel ikke der gjeldendereguteringsplan
forbyr stik plassering,og/eller der stik ptasseringkommer i konflikt medvernehensynog frisikt. Garasjetillates heller ikke

. plassertutenfor byggegrensemot kryss.

32.4 Høydebestemmelser (pb1.§ 11-9, nr. 5)

Forreguleringsplanersom er opplistet i underkapittelet Utdypendebestemmelserom høydegjelder følgende:
Forkategori 1 skat gesimsheydeIkke overstige 5,0 nt beregnet iht. TEK.
Forkategori 2 skal gesimshøydeikke overstige 5,5 m, beregnet iht. TEK.
Gesimshøydenskal hetter ikke på noe punkt overstige6,5 m fra laveste punkt påferdig planert terreng til øverstegesims
(gjettler beggekategorier).

I de opplistede reguleringsplanenesettes reguteringsplanenshøydebestemmelserfor frittliggende småhusbebyggetsetil side av
de ovenforangitte høydebestemmelsene.

Vedrørendeferdig planert terreng: Det forutsettes at eventuelle terrengendringer ikke skal medførevesentlige avvik fra eksiste-
rendeterreng på tomta og i forhold til nabotomtene,jf. punkt 26.

Forøvrige reguleringsplanergjelder den høydebestemmelsesom er angitt i reguteringsplanen.I underkapittelet Utdypendebe-
stemmetserom høydeer det angitt retningstinjer for hvordanen del begreper i høydebestemmetseneskat totkes. Dette gjelder
reguleringsplanersom ikke er opplistet i underkapittelet og som ikke skal beregnesiht. TEK.
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32.5 Kategori A - Boligområder med spesielle kvaliteter (pb1.§ 11- 9, nr. 5, 6 og 7)

Boligområdermed spesielle kvaliteter er vist på boligkartet med rosafarge og omfatter:
bebyggelsesmessigeenhetlige/homogene områder,
områdermed bevaringsverdi,
områdermed spesiettkarakter som ønskesivaretatt,
feltutbygde områdermed småhusbebyggelse,og
områdermed blokkbebyggelse.

Detenketteområdetskarakterskativaretas,ogaLletiltak skat bidra tit å opprettholdedenne.

Der ikke annet,,erbestemti denenketteplanvedrørendegarasje-og biloppstittingsplasserog dimensjoneringav parke-
ringsareaL4lettlerpunkt19 Parkering/kapittet3 Parkeringsnorm.

Områderuten skravur-boenheter:
I områder med bollgb1Okkerog konsentrertsmåhusbebyggetse,og i feltutbygdeområdermed eneboligerog/etter to-
mannsbotiger,skalantall boenheterværestikdetvar,da områdetble utbygd.

I øvrigeområderutenskravur,somer reguterttil frittliggendeboliger,gjelderfølgende:Derikkeanneter bestemti den
enketteplanvedrørendeantall boenheter,tillates kunfrittliggendeboligmeddn hovedbruksenhetog eventuelten se-
kundærteilighetperfradelttomt.

Områdermed skravur
I rosaområdermarkertmedskravurpå botigkartetgjelderfølgende:

Boenheter:
Derikkeanneter bestemti denenketteplanvedrørendeantallboenheter,titlateskunfrittliggendeboligmeddn
hovedbruksenhetog ingensekundærteilighet,perfradelttomt.

Utnyttelse:
Derikke annet er,,bestemti den enkette planvedrorende utnyttetse, tittates BYAmaks 15 %avtomtensnettoareal.
I beregningenaV"13YAskat krav ttfantall garasjeplasser,jf. parkeringsnormeni kapittel 3, medtas med 18 m2 pr.plass.
Kravtit biloppstillingsplasserutovergarasjeplassertillatesi tilleggtit angitt%-BYA,forutsattat parkeringsplassene
tiggerpåterrengog ikkeer overbygd.

Høyder/ tak:
VednyeOltak ogny bebyggelseskatgesimshøydeogtakformtilpasseseksisterendebebyggelseinnenfordet område
det naturlig hørertiL
Det tillates ikketakterrasseoverboligenshovedplan.

øvrigebestemmelsertil denenkelteplangjelder.

Retningslinjertil kategoriA - Boligområdermed spesiek kvaliteter
Innen disse boligområdeneåpnes det ikke for fortetting utover gjeldende plan. Dette er i hovedsakbegrunnet med behov for å
ivaretaområdeneskarakter(kulturhistoriskeverdier,arkitektur, bebyggetsesstruktur. Hovedtyngdenav disseboligområdene
er før øvrig ferdig utbygd, og er av den grunn heller ikke aktuelle for fortetting.

Forå sikre bevaringav områdeneskarakter i fettutbygde områder,kan kommunen kreveat det utarbeidesretningslinjer for mindre
tittak i fettet, når tittakene ikke er i tråd med gjeldende plan.

Parkeringsnormenskrav om to garasjeplasser,jf. punkt 19/kapittel 3 Parkeringsnorm,kan fravikes der det ut fra tilpasnings- og
bevaringshensynvil gi en bedre løsning med enkeltgarasje.
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32.6 Kategori B- Boligområder med utfyllende bestemmelser (pb1.§ 11- 9,nr. 5 og 6)

Boligområdermed utfyllende bestemmelserer vist på boligkartet med gul farge. Disseområdeneomfattes av planer stadfestet/
vedtatt før 1.1.1991,samt enkelte mindre områder/arealer i nyere planer, men der gjeldende reguleringsbestemmelserer stad-
festet/vedtatt før 1.1.1991.

I boligområdervist med gul farge på boligkartet og som er regutert tit frittliggende boliger —unntatt areaterregutert til
spesiatområdebevaring—gjelder følgende:

Boenheter:
Der ikke annet er besterntjfien, Lteplan vedrom(deantatoenfteter, kan disseområdenebebyggesmedfrittlig-
gende bolig med en hovedtirtiksefihei per fradelt torht,,^Safeftsekuridæileilighet på maks.80 m2 BRA.Sekundær:
teitighet tillates kun i eneboligersom ligger utenfor gul og rødstøysoneslik dette er definert i støyretningstinjen
T-1442/2012. Frittliggende sekundærteitighettillates ikke.

Utnyttelse:
Gradav utnytting skat ikke overstige %-BYA= 20 %av tomtens nettoareat.Forområderpå Nesøyasom er vist med
gut farge og skravurpå boligkartet, skat gradav utnytting ikke overstige %-BYA= 15 %.
Dergjeldende reguteringangir høyereutnyttelse, vit denne utnyttelsen fortsatt gjelde.
I beregningenav BYAskaLkrav til antall garasjeplasser,jf. parkeringsnormeni kapittel 3, medtasmed 18 m2 pr.ptass.
Kravtil biloppstitttngsplasserutover garasjeplassertillates i tillegg til angitt forutsatt at parkeringsplassene
ligger påterreftg:tg ikke er overbygd.

Hoyder:
Det vises tit punkt 32.4 for høydebestemmelserfor boligbebyggelsen.
Dergjeldende reguleringsplanmangler høydebestemmelser(gesimshøyde/etasjetall)skat gesimshøydenikke
overstige 5,0 m, beregnet iht. TEK.Gesimshøydenskal likevel ikke på noe punkt overstige 7.0 m fra lavestepunkt på
ferdig planert terreng tit øverstegesims.

Garasjeskal være underordnetbolighuset i hoyde/volum. Forgarasjerskat gesimshoydenpå portsiden ikke.overstige
2,8 m målt fra ferdig planert terreng. Det tillates ikke gesimspå høyerenivå enn dette langsandre deler av fasaden.
Garasjenskat for øvrig ptasseresog utformes slik at den er best mulig tilpasset eksisterendeterreng, og slik at gara-
sjen holdesså tav som mulig.

Tak:

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørendetakvinket, møneretningog takform, skatdisseværetitpasset
takvinket, møneretning og takform som er mest utbredt i naboskapet.
Det tillates ikke takterrasseover boligens hovedplan.

Parkering:
Antall garasjeptasserog antall parkeringsplasserskal være i henhold tit parkeringsnormen,jf. punkt 19/kapittel 3
Parkeringsnorm,og dimensjonering/utforming av parkeringsareateneskal være i henhold til kommunensvei- og
gatenormal (4.5.2010).

Øvrigebestemmelsertil den enkette plan gjelder.

RetningsLinjer til kategori B - Bollgområder med utfyllende bestemmelser

Disseboligområdeneomfatter boligeiendommersom kan ha rom for fortetting. Områdenerommerogsåferdig utbygdeeiendom-
mer/områder, herundermindre feltutbygde områder.

TemakartStøyviser gul/rød støysone(beregningerutført 2012). Forøvrig visesdet til punkt 22 Støyog luftforurensning.

Med boligens hovedplan menes 1. etasje i bolighus, som ev. kan ha underetasje.Der bolighuset er i to fulle etasjer (iht plan), er
beggeetasjer å ansesom hovedplan.

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørendeark, oppløft eller innhugg i takflaten og der slike konstruksjoner ikke
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bryter med byggeskikken i nabolaget/nærområdet, kan kommunen godkjenne stike konstruksjoner på bolighus, innenfor 1/3 av
fasadens tengde, og med en høyere gesimshøyde enn det som framgår av høydebestemmelsen.

Ark og oppløft skal ligge inne på takflaten, ev. kan de ha front i flukt med hovedvolumets veggliv, men de skal ikke stikke lenger
ut enn hovedvolumets veggliv. Dette gjelder også balkonger, rekkverk etter tilsvarende konstruksjoner som knyttes til loftsutbyg-

get. Med innhugg i takflaten menes hull inne på takftaten.

Fortettingutoverdet gjeldendeplanangir:
I disse boligområdene (gut farge på boligkartet) kan det være rom for fortetting, både i tråd med gjeldene plan, men for noen

områder også utover det gjeldende planer angir. I den hensikt å bidra til en bedre arealutnyttelse, kan kommunen etter en konkret

vurdering tillate fortetting utover det gjeldende plan angir, uten at dette utløser krav om ny plan, under følgende forutsetninger:

Slik ytterligere fortetting må ikke være i strid med øvrige bestemmelser i kommuneplanen og heller ikke i strid med
vernehensyn verken i kommuneptanen eller i reguteringsibebyggelsesplan.

Videre kan stik ytterligere fortetting ikke tillates:

ved manglende infrastruktur,

i områder belastet med støy —dvs, gulog rød støysone slik dette er definert i støyretningslinjen T-1442/2012,

i områder belastet med forurensning,

i områder som stenger for kaldtuftdrenering,

i fareområder,

i områder som er del av viktig grønnstruktur,

i visuelt og Landskapsmessige sårbare områder,

i områder med viktig biologisk mangfold, eller

der det etter kommunens skjønn bør bygges mer konsentrert i umiddelbar nærhet til sentrumsformål og nærsentre.
Ved fortetting utover gjeldende plan skal terreng- og landskapstilpasning vektlegges særskitt.

I Arnestad skolekrets tillates ikke fortetting utover gjeldende reguleringsplan før skolekapasiteten er tilfredsstillende.

Rammer:
Ved fradeling av eneboligtomt skat tomten være egnet for alminnelig boligbebyggelse og ha en hensiktsmessig arron-

dering. Tomtestørrelsen må stå i forhold til tomtens beliggenhet, form og beskaffenhet, vernehensyn, områdets typiske

tomtestruktur, og hensynet tit titpasning til områdets bebyggelsesstruktur, og tomten skal ha et nettoareat på minimum

700 m2. Tomten skal ikke være brattere enn at alminnelig boligbebyggelse, med uteoppholdsareal, atkomstforhold og

parkering/garasjering kan løses på en god måte. Normalt skat tomt ikke være brattere enn et gjennomsnittlig stignings-

forhold på 1:3. Terreng- og landskapstilpasning skal vektlegges, og kommunen kan med bakgrunn I dette kreve større

tomter.

Der forholdene ligger godt til rette for det kan det, i stedet for enebolig med evt. sekundærleilighet, tillates en tomanns-
botig per eiendom. For å kunne tillate tomannsbolig skal tomten ha et nettoareat på minimum 1200 m2. For å kunne

tillate tomannsbolig skal det være dokumentert at krav tit estetikk, tilpasning til eksisterende bebyggetse og terreng,

parkering, atkomst, uteoppholdsareal og andel grønt er tilfredsstitt på en god og hethetlig måte.

32.7 Boligområder i 100-metersbeltet langs sjøen (pb1.§ 11- 9, nr. 5 og 6)

Kun tiLtak 1tråd med gjeldende regulering kan tillates.
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Kategori C - Boligområder i 100-metersbeltet langs sjøen med utfyRende bestemmelser

I boligområdervist med oransjefarge på boligkartet og som er regutert tilfrittliggende boliger —unntatt areaterregulert
til spesiatområdebevaring—gjetder følgende:

Boenheter:

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørendeantall boenheter,kan disseområdenebebyggesmed frittlig-
gende botig med en hovedbruksenhetper fradett tomt, samt en sekundærleilighet på maks.80 m2 BRA.Sekundær-

Leilighettillates kun i eneboliger som Liggerutenfor gut og rødstøysoneslik dette er definert i støyretningstinjen
T-1442/2012, og på tomter som har et nettoareal på minimum 1200 m2..Frittliggende sekundærteilighettillates ikke.

Utnyttelse:

Der ikke annet er bestemt i den enkette plan vedrørendeutnyttelse, skat gradav utnytting ikke overstige %-BYA= 15
%av tomtens nettoareal. Det bebygdeareatetskat uansett ikke overstige 200 m2 (BYA).I beregningonav BYAskal

krav til antall garasjeplasser,jf. parkeringsnormeni kapittel 3, medtas med 18 m2 pr. plass.KravItt.
utover garasjeplassertillates i tillegg til angitt %-BYA,forutsatt at parkeringsplasseneLiggerpåterreng og

ikke er overbygd.

Høyde:

Det vises tit punkt 324 for høydebestemmelserfor boligbebyggelsen.
Dergjeldende reguteringsplanmangter høydebestemmetSer(gesimsheyde/etasjetall)skal gesimshøydenikke over-
stige 4,5 m, beregnet iht. TEK.Gesimshøydenskat heller ikke på noe punkt overstige 6.0 m fra Lavestepunkt på ferdig
planert terreng til øverstegesims.

Garasjeskatværeunderordnetbotighuset I høyde/volum. Forgarasjerskatgesimshøydenpå portsiden ikke overstige
2,5 m mått fra ferdig planert terreng. Det tillates ikke gesimspå høyerenivå enn dette langsandredeler av fasaden.
Garasjenskal for øvrig plasseresog utformes slik at den er best mutig tilpasset eksisterendeterreng, og slik at gara-
sjen hoLdesså Lavsom mulig.

Tak:

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørendetakvinkel, møneretningog takform, skal disseværetitpasset
takvinket, møneretning og takform som er mest utbredt i naboskapet.
Det tillates ikke takterrasseover boligens hovedplan.

Parkering:
Ved etablering aVnye boenheterog der ikke annet er bestemt i den enkette plan vedrørendegarasje-og hiloppstil-
lingsptasserog dirnensjoneringav parkeringsareal,skal antall garasjeplasserog antall parkeringsplasservære i hen-
hoLdtit parkeringsnorm,jf. punkt 19/kapittet 3 Parkeringsnorm,og dimensjonering/utforming av parkeringsarealene
skatvære i henhold tit kommunensvei- og gatenormal (4.5.2010).

Øvrige bestemmelsertil den enkette plan gjelder.

Retningslinjer til kategori C - Boligområder i 100-metersbeltet langs sjøen med utfyllende bestemmelser

Områdervist med oransjefarge på boligkartet omfattes av planer stadfestet/vedtatt før 1.1.1991.

TemakartStøyviser gul/rød støysone(beregningerutført 2012). Forøvrig visesdet til punkt 22 Støyog luftforurensning.

Med boligens hovedplan menes 1. etasje i bolighus, som ev. kan ha underetasje.Der bolighuset er i to fulle etasjer (iht er
beggeetasjerå ansesom hovedplan.

Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørendeark, oppløft eller innhugg i takflaten og der slike konstruksjoner ikke
bryter med byggeskikkeni nabolaget/nærområdet, kan kommunen godkjenne slike konstruksjonerpå bolighus, innenfor 1/3 av
fasadenslengde,og med en høyeregesimshøydeenn det som framgårav høydebestemmelsen.
Ark og oppløft skal ligge inne på takflaten, ev.kan de ha front i flukt med hovedvolumetsveggliv, men de skal ikke stikke lenger
ut enn hovedvolumetsveggliv. Dette gjelder ogsåbalkonger,rekkverkeller titsvarende konstruksjonersom knyttes tit toftsutbyg-
get. Med innhugg i takflaten meneshull inne på takflaten.
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Andre arealformål

33 Massedeponi-områderforoppfyllingflagringavrene masser
(pb1.§ 11-9,nr. 1,3og 8)

Fordet tillates oppfylling eller anlegg av deponier med renejord- og steinmasser,skal området inngå i godkjent regule-
ringsplan (§ 11-9, nr.1).
Atkomst til. området fra nærmesteriks- eller fylkesvei, skal sikresfor syklendeog gåendegjennom rekkefølgekravi regu-
leringsplanendersomveien brukessom skolevei/turvei (§11-9 nr.3).Støyutredningerskal alltid foreligge før regulerings-
plan for massedeponikan vedtas(§11- 9 nr.8).
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Bestemmelsertil arealformåletter
§ 11-7nr. 5 og 6 (pb1.§ 11-11)

LNF-områder

34 LNF-områder (pb1.§ 11-11,nr. 1 og 2)
34.1 Generek byggeforbud

I landbruks-natur- og frituftsområdene er det ikke tillatt å oppfore nye bygninger eller andre konstruksjonerog anlegg
som ikke er tedd i stedbundennæring. Det sammegjelder fradeling til shke formål. (pbl. § 11-11).

Unntatt fra det generelle byggeforbudeter tiltak pa eksisterendeboligbebyggelsesom ikke er en del av gårdsbebYggelse
(gårdsbebyggelseer bebyggelsepå landbrukseiendom).Eiendommermed slik boligbebyggelsekan inneholde en
hovedbruksenhet,samt en sekundærleilighet på inntit 80 m2BRA,og garasje.Sekundærleilighetenkan værefrittLjggende
dersomeiendommener over 1500 m2.Eksisterendeuthus på under 50 m2(BRA/BYA)somtidligere var del av gårdbebyg-
gelse,kan komme i tittegg til garasje.Gradav utnytting skal ikke overstige%-BYA= 15 %,men skatuansett ikke overstige
200 m2BYA+ eventuett uthus.Gesimshøydenskal ikke overstige4,5 m, beregnet iht. TEK.Gesimshøydenskal hetter ikke
på noe punkt overstige 6,0 m fra tavestepunkt påferdig planert terreng tiløverste gesims.Garasjeskal være underordnet
bolighuset i heryde/volum.Forgarasjerskat gesirnshoyderm*portsiden ikke overstige 2,5 m målt fra ferdig planert ter-
reng. Det tillates ikke gesims på høyerenivå enn dette4:11.g&andredeter av fasaden.Garasjenskal for øvrig plasseresog
utformesslik at den er best mulig tilPaSseteksisterendeterreng,og slik at garasjenholdes så lav som mutig.

34.2 Gårdsbebyggelse og gartneriene

Formåletmed denne retningslinjen er å opprettholde bruksenhetene,kulturlandskapet og gårdsbebyggelseni Asker.
Det kan vurderesdispensasjonfor spredt næringsvirksomhetutenom stedbundennæring på landbrukseiendommerdersom:

Tiltaket ikke kommer i konflikt med landbruks-,natur- eller friluftsinteresser.
Tiltaket og formålet er tilpasset omgivelsene(arkitektur og tunbebyggelsen,landskap,kulturminner og naboskap)
Det er tilfredsstillende veistandardbådefor kjørendeog gående.
Det er tilfredsstillende vann- og avløpsforhold.

Dersomny virksomhet/nytt formål ikke tilfredsstiller kriteriene nevnt over,kan det bli krevd reguleringsplanfør tiltaket eventuelt
kan godkjennes.
Hvistiltaket gjelder nye bygningereller større utendørsanlegg, krevesutarbeidet en reguleringsplaneller en "disposisjonsplan"
som skal sendespå høring til berørte instanserog godkjennesav kommunen.

Det er et mål å beholdestørre,sammenhengendeområder med dyrket mark og det skal utvisesen streng dispensasjonspraksisi
disseLNF-områdene.
Foraktive gartneribedrifter som ønskerå utvide gartnerivirksomhetenpå egen eiendom,vil dispensasjonerfor å bygge på dyrket
mark kunne praktiseresnoe lempeligere.

34.3 Fritidsbebyggelsei LNF-områder

Oppføringav ny- og utvidelseav eksisterendefritidsbebyggelseer ikke tillatt. Detsammegjelder fradeling av tomt til slike formåt.
Det kanvurderesdispensasjonfra fritidsbolig til helårsbolig, i vurderingenav om det kan gis dispensasjonskal det leggesvekt på:

Eiendommenligger i områdesom overveiendebestårav helårsbebyggelse.
Det er etablert tilfredsstillende atkomst, vann og avløp i samsvarmed pbl. kap.27.
Eiendommener uregulert, ikke støyutsatt, ligger utenfor markagrensen,naturvernområder,100-metersbelte langs
sjøen.BAF-sonereller andreavsatte hensynssoneri kommuneplanen,jfr. pbl. 11-8.
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34.4 Kulturlandskap (pb1.§ 11-9,nr. 7)

Opparbeidelsestiltakog skjøtsetskat titpasseskulturlandskapsverdiersom åkrer,ståtteenger,beitemarker,steingarder,
bakkemurer,veier, stier og andre fysiskesporetter tradisjonett tandbruksdrift.

1vurdering av søknadom nydyrking, massefyltingog bakkeplaneringskal det tas hensyntit om denne viLendre etter
forringe landskapskvatitetenei området.

34.5 Marka (pbl. § 11-8,bokstav d)

Innenfor markagrensenevist på kommuneplankartet gjelder «Lov om naturområder i Ostoog nærtiggende kommuner»
som ble vedtatt av kongen i statsrådog trådde i kraft 1.9.2009(markaloven).

Askersdel av markabestårav Vestmarka.Kjekstadmarkaog Vardåsmarka,slik avgrensningener vist på kommuneplankartet med
egne markagrenser.Formåletmed markalovener å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelseog idrett.

Bygge-og anleggstiltak er forbudt i Marka.Med bygge-og anleggstiltak menestiltak som nevnt i plan- og bygningsloven§ 1-6,
for eksempeloppføring,riving, endring,herunderfasadeendringer,endret brukog andretiltak knyttet til bygninger,konstruksjoner
og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.

Forbudeti første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven§ 1-3 annet ledd eller som inngår
i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme

Igangsettingav arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplansomvedrørerMarka,krevertillatelse av departemen-
tet.
Kommunaleplaner kan åpne for følgende tiltak i Marka: tiltak i landbruk, herunderbygninger og terrenginngrep,stier og løyper,
idrettsanlegg som kan anpasseslovensformål og offentlige infrastrukturanlegg.

Departementet er øverste forvaltningsmyndighet etter markaloven.Departementet kan legge nærmereangitte oppgaveretter
denne lov til den enkelte fylkesmann,fylkeskommune, kommuneeller Direktoratet for naturforvaltning.

Kommunenkan gi tillatelser til tiltak som er i samsvarmed planer godkjent etter 1.9.2009.

Dispensasjonssøknaderskal alltid oversendesfylkesmannen.

Innenfor Marka er det avsatt to områder til idrettsformål. Det er reguleringsplan for Vardåsenalpinanlegg, vedtatt av kommu-
nestyret 22.6.1989 og det andre er Solli skianlegg, hvor departementet har gitt tillatelse til igangsetting av reguleringsarbeid
18.4.2012.
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Utdypendebestemmelserom høyde

Reguleringsplaner som inneholder boligformål frittliggende småhusbebyggelse og som er opplistet i tabellen nedenfor, skal ha

høydebestemmelser i forhold til angitt kategori i tabellen, jfr. punkt 32.4 i bestemmelser/retningslinjer til kommuneplanens

arealdel.

1tabellen er planene sortert etter vedtaksdato, de eldste først.

(1 tabellen er det ved høring av forslag til kommuneplan 2014-2026 bare vist noen eksempler på aktuelle planer. Tabellen vil

bli komplettert før sluttbehandling av kommuneplan 2014-2026, etter de prinsipper og føringer som er angitt nedenfor, under

Kategoriseringav planer/høydebestemmelser.)

PlanID Plannavn

Dato
(ikraft) Kat.

28 Del av Drengsrud 19350917 2

170B Midtre Gjellum —del av gnr. 78 19770912 1

730 Nordengkollen 19771214 2

167B Trollstein, del av gnr. 76 og 77 19801211 1

96C Området mellom Vestre vei, Høgdaveien og Tjernveien 19830107 1

49A Hofstad 19840912 1

37 F Del av Ånnerudskogen 19890315 2

125B Bleikerhaugen 2-20 19900912 1

16414 Dalveien Bjerkås 19900912 1

... ...




Kategoriseringavplaner/hoydebestemmelser

Reguleringsplanene i tabellen er inndelt i 2 kategorier.

I kategori 1 skal gesimshøyden, jf. kommuneplanbestemmelsene pkt. 32.4, ikke overstige 5,0 m beregnet i henhold til TEK (tek-

nisk forskrift) og med en makshøyde på 6,5 m.

Denne kategorien vil kunne omfatte reguleringsplaner med bestemmelser om 1 etasje + eventuell underetasje og med begrens-

ninger i gesimshøyde som angitt i følgende eksempel:

«Gesimshoydenmå ikke på noe punkt langs fasadenoverstige 3,5 m, regnet fra ferdig planert terreng.
I hellende terreng kan det på husets nedside tillates en gesimshoydepå inntil 6 m over ferdig planert terreng.»

Kategori 1 vil også kunne omfatte reguleringsplaner som kun har angitt høydebestemmelse i form av etasjetall (eks. en etasje

eller en etasje + underetasje).

I kategori 2 skal gesimshøyden, jf. kommuneplanbestemmelsene pkt. 32.4, ikke overstige 5,5 m beregnet i henhold til TEK (tek-

nisk forskrift) og med en makshøyde på 6,5 m.

Denne kategorien vil kunne omfatte reguleringsplaner med bestemmelser om 1 etasje + eventuell underetasje og med begrens-

ninger i gesimshøyde som angitt i følgende eksempel:

«Bebyggelsenskal være i 1 etasje, eventuelt med underetasje hvor terrenget tillater det, jfr. Byggeforskriftenes kap. 44, § 1,
nr. 8, og skal holdes så lay at bygningene virker tiltalende i seg selv og i forhold til omgivelsene. Hoyden fra ferdig terreng til
hovedgesimsmå for 1 etasjes hus ikke overstige 4,0 m, for hus med underetasje 6,5 m. Bygningsrådet har rett til å nekte byg-
ging av hus som de mener vil odelegge eller forandre områdets karakter.»
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Maks gesimshøyde for hhv kategori 1 og kategori 2, jf. kommuneplanbestemmelsene punkt 32.4, vil kunne innebære noe romsli-

gere rammer for høyde, enn reguleringsplanens høydebestemmelser, spesielt der terrenget er relativt flatt/ikke hellende og ikke
«innbyr» til underetasje. Det vil derfor bli gjort en konkret vurdering av den enkelte plan (med frittliggende småhusbebyggelse) og

hvordan området er bygd ut, før en plan opplistes i tabellen med ang ivelse av kategori. Planer/områder der de nye, overstyrende

høydebestemmelsene ikke anses akseptable i forhold til tilpasning til områdets og bebyggelsens karakter og typiske høyder, vil

ikke bli oppført i tabellen.

Andre reguleringsplaner - tolkninger

For øvrige reguleringsplaner med bestemmelser som ikke er beregnet i henhold til TEK, gjelder den høydebestemmelse som er

angitt i reguleringsplanen. Følgende tolkninger legges til grunn:

Reguteringsplaner hvor det i utgangspunktet tiltates 1 etasje, men der det i tillegg er angitt at det kan tillates under-

etasje «hvor terrenget tillater det» eller «hvor terrenget gjør dette naturlig», skal forstås slik at man i skrånende terreng

kan ta opp tomtens opprinnelige terrengfall innenfor husets fotavtrykk.

Gesimshøyden på husets overside skal da ikke overskride høyden for 1 etasje iht. bestemmelsene, mens gesimshøyden

på husets nedside kan variere avhengig av terrengfallet. På nedsiden skal imidlertid maks. tillatt gesimshøyde eller

høyden for 2 ordinære etasjer ikke overskrides.

Reguleringsplaner hvor det er angitt at det «i hellende terreng» tillates større gesimshøyde på husets nedside, skal

forstås slik at man i skrånende terreng kan ta opp tomtens opprinnelige terrengfall innenfor husets fotavtrykk. Gesims-

høyden på husets nedside vil variere avhengig av terrengfallet, men skal ikke overskride maks. tillatt gesimshøyde på

husets nedside. (Høyden på oversiden Ligger fast.)

Reguleringsplaner hvor det er angitt at det skal være bebyggelse «ikke over 2 fulle etasjer» eller «inntil 2 fulle etasjer»,

skal forstås slik at det tillates full etasjehøyde i hele 2. etasje, men at det over dette planet ikke skal være loft med

høyde som gir mulighet for å innrede rom for varig opphold. Det innebærer liten takvinkel tilpasset bebyggelse i «2 fulle

etasjer» innenfor det enkelte planområde.

Bygninger med «2 fulle etasjer» over bakkeplan kan bare underbygges med kjeller som har himling mindre enn 0,5 m

over planert gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Reguleringsplaner hvor kommunen kan tillate 2 etasjers bebyggelse etter et konkret skjønn og som alternativ til 1

etasjes bebyggelse eller 1 etasje med underetasje, skal forstås slik at man ved utøvelse av skjønnet må legge vekt på

tilpasning tilterreng og annen bebyggelse innenfor det enkelte planområde.

38 Kapittel2:Bestemmetser,retningstinjerog utdypendebestemmetserom hoyde Det 2 —Kornrnuneplanens bestemmelser og retningslinjer



FC);SLKI [ oftentttersn SCpternb: 2013

Del 2 —Kommuneplanens besternmelser og retningslinjer Kapittel 2:Bestemmelser,retningslinjerogutdypendebestemmelseromhøyde I39



á



Fors[dg w,fenItig ett--syn sptnibe

Antall bilplasserMerknader
Gjelderbåde minimums-og

VirksomhetEnhetMinMaxmaksimumskrav

APNEBOLIGOMRÅDER
(Eneboliger/tomanns-boliger)

Parkering på egen tomt

Hovedbruksenhet

-

Sekundærleilighet

3

1




Min. 2 plasser pr. hovedbruks-

enhet skal være garasjeplas-

ser.

Sekundærleilighet er leilighet

(i enebolig) med BRA mindre

enn 80 m2.

KONSENTRERT
SMAHUSBEBYGGELSE

(Kjedet botig, rekkehus, mv.)

Med parkering på egen tomt

3-roms leilighet

og større

-

1-2-roms leilighet

3

(hvorav 1

gjesteplass)

2

(hvorav 1
gjesteplass)

	 -

Min. 1 plass pr. leilighet skal

være garasjeplass.

Ved gjesteparkering i felles-

antegg kreves 0,5 P-plass pr

leilighet.

Min. 5 % av gjesteplassene

skal reserveres forflytnings-

hemmede.

2 sykketplasser pr. leilighet.

BLOKKEROGKONSENTRERT
SMAHUSBEBYGGELSE
(Blokker, småhus, rekkehus o.l.)

Forutsetter felles parkerings-

anlegg.

3-roms leilighet

og større

1-2-roms leilighet

1,7

(hvorav 0,2

gjesteplass)

1,2

(hvorav 0,2

gjesteplass)

2,7

(hvorav 0,2

gjesteplass)

1,5

(hvorav 0,2

gjesteplass)

Min. 1 plass pr. leilighet skal

være garasjeplass som ting-

lyses på den enkelte leilighet

(3-roms og større). De øvrige
parkeringsplassene, herunder

gjesteplasser og plasser reser-

vert for forflytningshemmede,

skat etableres som fellesareal

Min. 10 %,av plassene skal

reserveres forflytningshem-

mede.

2 sykkelplasser pr. leilighet.

KOLLEKTIVNÆRE
OMRÅDERMEDBLOKKEROG
KONSENTRERTSMÅHUSBE-
BYGGELSE
(Blokker, småhus, rekkehus o.l.)

Forutsetter felles parkerings-

anlegg.

3-roms leilighet

og større

1-2-roms leilighet

1,2

(hvorav 0,2
gjesteplass)

1,2

(hvorav 0,2

gjesteplass)

2,2

(hvorav 0,2

gjesteplass)

1,5

(hvorav 0,2

gjesteplass)

Min. 1 plass pr. leilighet skal

være garasjeplass som ting-

lyses på den enkelte leilighet

(3-roms og større). De øvrige

parkeringsplassene, herunder

gjesteplasser og plasser reser-

vert for forflytningshemmede,

skal etableres som fellesareal.

Min. 10 % av plassene skal

reserveres forflytningshem-

mede.

2 sykkelplasser pr. leilighet.

Kollektivnære områder er

definert i kommuneplanbestem-

melsene punkt 8.
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Antall bilplasserMerknader
Gjelderbåde minimums-og

VirksomhetEnhetMinMaxmaksimumskrav

SENTRUMSBOLIGERI ASKER,
HEGGEDALOGHOLMEN

3-roms leilighet
og større

1-2-roms leilighet

1

0,5

1,5

0,5

Gjelder boliger innenfor
definerte sentrumsområder
(stiplet, brun linje på kommu-
neplankartet).
Normalt skal min. 1 plasspr.
leilighet skal væregarasje-
plasssom tinglyses på den
enkelte leilighet (3-romsog
større).Deøvrige parkerings-
plassene,herunderplasser
reservertfor forflytningshem-
mede,skal etableressom
fellesareal.
Min. 10 %av plasseneskal
reserveresforflytningshem-
mede.
2 sykkelplasserpr. leilighet.

SENTRUMSOMRÅDERI LO-
KALSENTRA
(Asker,Heggedal,Holmen,Vol-
len, Dikemark)

30 m2




1

Gjelderalle arealformål innen-
for definerte sentrumsområder

(stiplet, brun linje på kommu-
neplankartet),med unntak av
bolig og kontor.
Min. 5 % av plasseneskal re-
serveresforflytningshemmede.
1 sykkelplasspr 100 m2.Det
skal avsettes plasstil parke-
ring for sykkel og mopedforan
alle hovedinnganger.

KONTOR
Kollektivnært i Asker sentrum

80 m2BRA stasjon.1

Gjelderkontorbygg inntil 1000
meter gangavstand(langs
vei med allmenn ferdselsrett
og vinterbrøyting) fra Asker

Min. 5 %av plasseneskal re-
serveresforflytningshemmede.
Sykkelparkeringfor minst 30
%av de ansatte.

KONTOR
Kollektivnært

55 m2BRA




1

Gjelderkontorbygg inntil 400
meter gangavstand(langsvei
med allmenn ferdselsrett og
vinterbrøyting) fra holde-
plass langs kollektivaksene
(jernbane,Slemmestadveien,
Fekjan/ Billingstadsletta og
Drammensveien(øst for Dike-
markveien)).
Min. 5 %av plasseneskal re-
serveresforflytningshemmede.
Sykkelparkeringfor minst 30
%av de ansatte.
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Antall bitplasserMerkna der
Gjelderbåde mlnimums-og

VirksomhetEnhetMinMaxmaksimumskrav

KONTOR
Forøvrig

55 m2 BRA 1




Min. 5 % av plassene skal re-

serveres forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av de ansatte.

FORRETNINGFORPLASSKRE-
VENDEVARER
(Jf. fylkesdelplan for

handelsvirksomhet, service og

senterstruktur i

Akershus fra 2001)

100 m2 BRA 1 2

Min. 5 % av plassene skal re-

serveres forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av de ansatte.

FORRETNINGUTENOMSEN-
TRUMSOMRÅDER

30 m2 BRA 1




Min. 5 % av plassene skal re-

serveres forflytningshemmede.

1 sykkelplass pr 50 m2forret-

ningsareal.

INDUSTRI/LAGER
Andre områder

100 m2 BRA 1




Min. 5 7.av plassene skal re-

serveres forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av de ansatte.

INSTITUSJONER
(sykehjem, omsorgsboliger, bo-

og service o.l.)

Senger + ansatte 0,8




For ansatte vurderes parkerings-

behov i forhold til kollektivnær-

het (som kontor).

Parkeringsbehov for besokende

kan vurderes nærmere i hvert

enkelt tilfelle.

Min. 5 % av plassene skal re-

serveres forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av de ansatte.

VIDEREGÅENDESKOLE

Ansatte (årsverk)

Elever

0,8

0,30




Min. 5 % av plassene skal re-

serveres forflytningshemmede.

I tillegg skal det etableres syk-

kelparkering for minst 30 % av

ansatte og elever.

* Parkeringsplasser for moped

og MC.

BARNE-OG
UNGDOMSSKOLE

Ansatte (årsverk) 0,8




Min. 5 % av plassene skal re-

serveres forflytningshemmede.

I tillegg skal det etableres syk-

kelparkering for minst 50 % av

ansatte og elever som tillates

å sykle til skolen.

BARNEHAGER/
BARNEPARKER

Barn 0,4




Min. 5 % av plassene reserve-

res forflytningshemmede

Sykkelparkering for minst 30

% av ansatte og barn. Det skal

tilrettelegges for parkering av

sykkeltraller under tak.
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Antall bitplasserMerknader
Gjelderbåde minlmums-og

VIrksomhetEnhetMinMaxmaksimumskrav

IDRETTSANLEGG
Tilskuere, seter,

samtidige brukere
0,3




Parkeringsbehov kan vurderes

nærmere i hvert enkelt tilfelle.

Min. 5 % av plassene reserve-

res forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av antall tilskuere/ansatte/

antall samtidige brukere.

SMABATHAVNER
Båtplasser, inkl.

beryeplasser.
0,3




Min. 5 % av plassene reserve-

res forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av antall båtplasser.

HOTELL Gjesterom 0,8




De ansatte er inkludert i tal-

lene.

Min. 5 % av plassene reserve-

res forflytningshemmede.

Sykkel.parkering for minst 30

% av de ansatte.

BEVERTNINGSSTEDER Sitteplasser 0,3




De ansatte er inkludert i tal-

lene.

Min. 5 % av plassene reserve-

res forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av de ansatte + gjester.

FORSAMLINGSLOKALE,KIRKE Sitteplasser 0,2




De ansatte er inkludert i tal-

lene.

Min. 5 % av plassene reserve-

res forflytningshemmede.

Sykkelparkering for minst 30

% av antall sitteplasser.

Parkeringsanleggene skal betjene de enkelte bygg/formår, eventuelt de på planen angitte bygninger/eiendommer/formål.
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pb1§ 11-9 nr. 2 og § 17-2

Plan- og bygningsloven § 17-2 innebærer at dersom en kom-

mune skal inngå en utbyggingsavtale, må kommunestyret

først ha fattet et generelt vedtak som angir i hvilke tilfeller

utbyggingsavtaler er en forutsetning for utbygging, og som

synliggjør kommunens forventninger til avtalen.

Nedenfor følger kommunens vedtak (som inntas som en del

av kommuneplanen og erstatter tidligere vedtak fra forrige

rullering av kommuneplanen):

Bakgrunn
Arealplanlegging og arealdisponering i Asker kommune er

nedfelt i kommuneplan og reguleringsplan (område- eller

detaljregulering). Grunneier/utbyggers arealdisponering må

skje i henhold til disse planene. I visse tilfeller vil det være

behov for å inngå utbyggingsavtaler som regulerer på hvil-

ken måte en plan (eller et eller flere tiltak i en plan) skal

gjennomføres og bekostes. I tillegg kan det være behov for

å inngå avtale som et supplement til en eller flere arealpla-

ner. Dette vedtaket skal gi grunneier/utbygger oversikt over

når utbyggingsavtaler kan måtte påregnes og hvilket innhold

kommunen har forventninger om.

Teknisk og grønn infrastruktur

I utgangspunktet må utbygger selv opparbeide og bekoste

nødvendig teknisk og grønn infrastruktur som er hjemlet i

plan- og bygningstoven (jf kap 12 og 18) eller i den aktuelle

arealplan. Når kommunen er én av flere utbyggere, kan det i

visse tilfeller være hensiktsmessig å inngå utbyggingsavtale

som angir hvem som skal opparbeide ulike typer teknisk og

grønn infrastruktur, inklusive offentlige rom (torg/plasser/

parkanlegg), kvalitet og utforming, samt hvem som skal be-

koste disse tiltakene. Avtalen kan også regulere fremdrift og

krav til ferdigstillelse for de ulike tiltakene. Det kan også

gjøres avtale om organisatoriske forhold for slike anlegg, i

tillegg til eierskap, drift og vedlikehold av disse.

Bygningsmessig utforming
Det kan inngås utbyggingsavtale som stiller krav til utfor-

ming som går lenger enn det som kan stilles i plan, bl a krav

til universell utforming, livsløpsstandard, titpasning til ulike

brukergrupper, energieffektive og miljøvennlige løsninger,

fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser, og kvalitet.

Juridiske og organisatoriske for-
hold ved bygg

Som et mulig virkemiddel for å ivareta boligpolitiske hensyn,

kan det inngås utbyggingsavtale som stiller krav om organi-

satoriske forhold for bygg, herunder krav til minimums eller

maksimumsalder for eiere/beboere, krav om andel enheter

til utleie og krav om klausulering av kjøps og salgspris.

Som et mulig virkemiddel for å ivareta miljø- og trans-

porthensyn og for å redusere behovet for parkeringsdekning,

kan det inngås utbyggingsavtale som stiller krav om felles

bilpoolordning.

Kommunal forkjøpsrett

For boligutbygging med 20 eller flere boenheter, eller byg-

ninger over 1500 kvm, skal kommunen ha rett til å inngå

utbyggingsavtale om kommunal forkjøpsrett til markedspris

for 5 % av boligene, minimum 1 boenhet. Vanlig normer for

avrunding får anvendelse.

Forskuttering

Det kan inngås utbyggingsavtale angående forskuttering av

kommunale tiltak som er nødvendig for gjennomføring av

planvedtak.

Overdragelse av grunn til of-
fentlige formål

Det kan inngås utbyggingsavtale om overdragelse av grunn

tit offentlige formål som trafikk, friluftsliv, offentlig bebyg-

gelse, kommunaltekniske anlegg mv.

Geografisk avgrensning
Vedtaket gjelder for hele Asker kommune.
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Kommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens

utvikling. Kommuneplan er definert i Plan- og bygningsloven med virkning fra 1. juli 2009. Kommuneplanen består av en sam-

funnsdel og en arealdel. Planen utarbeides vanligvis for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år - og skal ivareta både

kommunale, regionale og nasjonale målog interesser. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skalfølges

opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Før selve arbeidet med kommuneplanen igangsettes skal det utarbeides et planprogram som beskriver hvilke tema som skal

revideres, aktuelle utredningsbehov og medvirkningsprosesser. Arbeidet med planprogram for kommuneplan 2012 - 2025 ble

vedtatt av Asker kommunestyre i oktober 2012.

Plan-og styringssystemet
Kommunestyret vedtok i juni 2010 nytt plan- og styringssystem for Asker kommune med videreutvikling av balansert målstyring

som styringsverktøy. Et fireårshjul viser når i kommunestyreperioden planprosessene foregår og sammenhengen i kommunens

plandokumenter; fra kommuneplanen til handlingsprogrammet og virksomhetsplanene. Styringssystemet består av kommunens

plansystem og ledelsesprosesser relatert til årshjulet.

Planprosessen fraplanstrategi til kommuneplan
Kommunestyret vedtok i mars 2012 kommunal planstrategi for Asker kommune 2012-2015. Her ble det bestemt at kommune-

planen skulle revideres, og det ble lagt føringer for dette arbeidet. Kommunestyret vedtok i desember 2012 planprogrammet for

revisjon av kommuneplanen.

Asker kommunes plan- og styringssystem

Grunnlagsdokumenter:
- Utfordringsdokument
- Temameldinger

'` -'' 

> Planstrategi >,.
Sanifunnsdel

	.. .../ ,.._.__i \. 


-‘41 Nif

kOITI MOM:Man

> > > > Handlingsprogram

Virksomhetsplaner

Grunnlagsdokumenter:
- Dialogmøter
- Politiske innspitl
- Strategiske mål og rammer
- Strategiske planer tjenesteområdene

Nommufk,d,.:,L-Aeler

Kerlli[e- ftrplanm
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Kommuneplan2007-2020,status i 2013
Tabellenviser oversikt over mål for sentrale tema for kommuneplanen2007 —2020 og oppfølgingen av disse i periodenfrem til
2013.

Tema

Boligbygging

PLan2007

285 botiger pr.år

Resultat 2013

288 boliger pr.år fra 2008 - 2013

Næringsutvikting Effektiv utnyttelse av nærings-
areaterrundt Askersentrum.

Følgendestørre prosjekterer etablert rundt sentrum:
Trekantensenter (siste byggetrinn),Western Geco,Ai-
bet, Nationat Oitwelt. Drengsrudbekkenog Solbråveien
er under utbygging/ombygging. Ca2200 nye arbeids-
plasserer etablert.

Stedsutvikling Askersentrum gis prioritet
neste 10 år

Askerdammenetablert.
Føyka/Elvety,arkitektkonkurransegjennomført. Het-
hetsplan under utarbeidelse
Askertorg, arkitektkonkurransegjennomført




Heggedatgis prioritet neste
10 år

Reguteringsplanvedtatt
Gangbru,arkitektkonkurransegjennomført
Nyjernbanestasjonferdigstitt
Nytt veisystem under utbygging
Heggoddenunder utbygging




Votten,fullføring av småskata
stedsutvikUng

Sentrumsbebyggelsenferdigstilt
Ostofjordmuseetåpnet




Hotmen,et levendesmåstedpå
litt tengresikt

Kommunedelplanvedtatt




Dikemark,en forsiktig utvikling
hvis/når sykehuset legges ned

Sykehusetdelvis nedlagt
Sykehusetfredet
Ledigetokater teiesut bt.a.til kunstnere
Europan-arkitektkonkurransegjennomført
Mulighetsstudie gjennomført




15 nærsentra Vakåsnærsenterer supplert med barnehageog
leitigheter
ReguteringsplanVettre nærsentervedtatt
ReguteringsplanBorgennærsentervedtatt

Grønnstruktur Askerskat væreen grønn
kommune

Sikret aLlmennferdset til 1,2 km strandlinje
(Merraneset,Skjæret,Kongtungstranda)




Markaog strandsonenskat
gi muligheter for frituftstiv,
matauk og avkobling.

Markatovenvedtatt
Kommunenhar sikret attmenhetensrettigheter på Mer-
raneset,Kongtungstranda,Skjæretog Tangen

LivsløpsAsker Tettsteder,boliger, skoter,
transporttilbud og grontanlegg
skal utformesslik at alle kan
delta.

Universell utforming krevesfor nye bygg og antegg.
50 %av boligbyggingen er leitigheter
Risengaterrasse/Risengatunetetablert som seniorbo-
liger
SøndreBorgensykehjemoverdratt Asker kommune
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Handlingsprogrammet
Kommuneplanenhar en handlingsdel som angir hvordanplanen skal følges opp. Kapittel 9: Kommuneplanenshandlingsdel gir
direkte føringer til kommunens handlingsprogram.Handlingsprogrammetskal inneholde budsjett for kommende år og økono-
miske rammer for kommendefireårsperiode.I tillegg inneholder handlingsprogrammetmåleindikatorer basertpå prinsippet om
Balansertmålstyring (BMS).

Det er utarbeidet felles gjennomgåendemål for alle kommunensvirksomheter.Disseer inndelt i seksfokusområder:
samfunn
medvirkning
brukere
medarbeidere
økonomi
læring og fornyelse

Asker kommunesoppgaveer å være samfunnsutvilder,tjenesteleverandør,forvalter og arbeidsgiver.Dette ansvaret ivaretasved
delegering av ansvarog myndighet fra kommunestyrettil rådmannenog videre til virksomhetslederne.

Kommunenskal tilrettelegge for et tjenestetirbud som tilfredsstiller brukernesbehov, i henhold til overordnet målsetning om å
levere gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.Det er definert fire gjennomgåendeutfordrin-
ger for tjenesteområdene:

Forebyggingog tidlig innsats
Godhelhet og samhandling
Godkvalitet
Nødvendigkompetanse

Sammenhengen mellom kommuneplanen og kommunens årlige handlingsprogram.

Del 3 —Kommuneplonens anaLyse, med konsekvensutredning Kapittel 1: InMedning I 7

Tema Plan 2007

Nytt dobbeltsporAsker—Oslo.
bedreregularitet Asker—Osto
og på Spikkestadbanen

Nytt dobbettsporAsker-Lysakerferdigstilt
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Utarbeidelseav kommuneplanfor 2014 —2026 har pågått i nærmere3 år og har hatt breddeltakelse fra politisk hold, fra regio-
nale aktørerog nabokommuner.I tillegg har det vært flere medvirkningsprosesserhvor organisasjonerog enkeltpersonerhar gitt
innspill til sentrale temaer i kommuneplanarbeidetog til paraltelle planprosesser.

I mangesammenhengerknyttes medvirkningsbegrepettil all form for høringog dialog i planprosessen,uavhengigom det utøves
av politisk deltakelse, interne aktører i kommunen eller regionale og nasjonale myndigheter. Det er hensiktsmessigå definere
former for dialog og medvirkning som:

Samråd:dialog med andre kommuner,regionale og nasjonalemyndigheter og interne kommunale aktører.
Politisk involvering utenfor de politiske organene

Medvirkning
Medvirkning og medvirkningsprosesserer et viktig og sentralt tema i kommunal planlegging, ikke minst i kommuneplanarbeidet.
I plan- og bygningslovener medvirkning viet et helt kapittel.

Med medvirkning menesenkettpersonersog gruppersrett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser.Medvirkning betyr
at innbyggernei et samfunner med på selv å planlegge sin framtid.

Kommuneplanarbeidetble varslet igangsatt i sommer 2012. Det er innkommet ca 100 merknader i forbindelse med varsel om
oppstart,hvorav75 er private forsalg til endring av arealbruk.Seeget vedlegg - Oppsummeringav innkomne innspill til Varsling
av oppstart av kommuneplanarbeidet.

Dakommunal planstrategi ble behandletvedtok kommunestyretat det skulle sikresgodemuligheter for medvirkningog deltagel-
sefra både lag,foreninger,næringstivog enkeltpersoneri kommuneplanprosessen.Barnog unge ble spesielt fremhevet.Hørings-
prosessener dermedviktig for innbyggernesmulighet til å medvirke til endelig utforming av kommuneplanenfor 2014 —2026.
Underfølger en oversikt over de medvirkningsprosessersom så langt er gjennomført.

Næringstivsseminar — Seminarmed eksterneforedragsholdere.Mars 2012.

De ungeskommunestyre — Orientering om kommuneplan.November2012.

GrOndercamp —«Asker i 3032 —vekst, vern og tettstedsutvikling». Alle åttendeklasseri Asker har
dettatt i grondercamp.Det bte kåret to vinnere fra hver ungdomsskolesom gikk videre
til en finale i Asker.Finatistenesbidrager oppsummert i eget notat. Juni 2013.

Askervelforbund — Orientering om kommuneptanpå årsmotet. Mai 2013.

Brukerforumi plan- og
bygningsavdetingen

—Seminar med eksterneaktørerom kommuneplan,boligpolitikk og boligbygging.
November2012.

«Askeladd-samling» —Seminar med vinnerne av «Askeladdprisen».Nordeaspris tit askeraktørersom har gjort
en særtig innsatsfor næringslivet i Asker.April 2013.

AskerArbeiderparti — Åpent møte om kommuneplan,boligpotitikk og samferdsel.

Asker næringsråd — Orientering om kommuneplanen.

Boligseminar —Seminar med eksterneforedragsholdereom boligpolitiske utfordringer og muligheter.
Februar2013.

I høringsperiodenlegges det opp til bred involvering av lokalbefolkning og organisasjonermed møter knyttet til planen som
helhet, delområderog deltema. Kommuneplanenvil være tema i alle politiske organer,med spesiell fokus på de ulike organers
ansvarsområder.Deungeskommunestyrevil bli orientert i sitt møte i november.

Forslagtil kommuneplan med tilhørende dokumenter er lagt ut på kommunensnettsider:
www.asker.kommune.no/kommuneplan
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Politisk involvering
Politiske styringsorganer i Asker kommune har vedtatt grunntaget for utarbeidelse av forslag til kommuneplan. Kommunestyret

som øverste organ har fattet formelle vedtak som har gitt klare forutsetninger for arbeidet Styrer, råd og utvalg har blitt orientert

fra oppstart i november 2012 tit mai 2013. Plan- samferdsel- og næringsutvalget har, som underutvalg av formannskapet, blitt

holdt løpende orientert. Det er formannskapet som legger kommuneplanen ut på høring, før planen endelig behandles og vedtas

av kommunestyret primo 2014. Alle politiske råd og utvalg vit bli særskilt orientert om forslag til kommuneplan i løpet av hø-

ringsperioden.

Regionalt samarbeid og koordinering
I arbeidet med den kommunate planstrategien har Asker kommune initiert møter med nabokommuner og regionale myndigheter.

Det er avholdt fire møter på administrativt nivå med:

Bærum kommune

Akershus fylkeskommune, Fylkesmannnen i Oslo og Akershus, Jernbaneverket og Statens vegvesen

Lier kommune, Drammen kommune, Røyken kommune og Buskerud fylkeskommune

Osto kommune

Regionalt planforum er arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter om areatplanlegging. I planforumet skal

stattige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet i forbindelse med arbeidet med regionale og kom-

munale planer. Her kan kommunene i Akershus presentere utkast til kommuneplaner, og få tilbakemelding fra fylkeskommunen

og fra stattige fagetater. Kommuneplan for Asker var tema i regionalt planforum i mars 2013 og skat på ny drøftes i regionalt

planforum i september 2013.

Etter initiativ fra miljøverndepartementet er Osto kommune og Akershus fylkeskommune i gang med «Plansamarbeid om areat

og transport i Oslo og Akershus». Dette arbeidet vil gi føringer for både statlig, regionalt og kommunalt planarbeid, ikke minst

for kommuneplanarbeidet i de respektive kommuner. Planstrategi og planprogram er utarbeidet. Høsten 2013 vit et drøftingsdo-

kument bli lagt ut tit høring; for deretter å igangsette utarbeidelse av selve planforstaget Drøftingsdokumentet har en prinsipiell

tilnærming til de ulike tematiske utfordringer: næringsutvikting, boligmarked/befolkningsvekst, transport, arealverdier/mitjø, og

kommuneøkonomi.

Forslag til regional plan om areat og transport for Osto og Akershus forutsettes å foreligge våren 2014, med påfølgende høringer

og politisk behandling i Osto bystyre og Akershus fylkesting.

Administrativt tverrfaglig arbeid
Arbeidet med forslag tit revidert kommuneplan for Asker kommune, har omfattet bred involvering av fagmiljøer og linjetedelse. 16

deltema ble definert i planprogrammet som særlig aktuelle prosjekter. Oppdraget ble forutsatt samordnet og koordinert utfra for-



utsetninger om dettakelse og samordning med kommunens virksomheter, samt relevante avklaringer med overordnet myndighet.

Arbeidet har vært ledet av kommuneptansjefen. Rådmannens tedergruppe har vært administrativ styringsgruppe for kommune-

planarbeidet.
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Parallelle prosesser og utredninger
Parallelt med kommuneplanarbeidethar det foregått flere prosessermed relevansfor kommuneplanarbeidet.Dette gjelder områ-
deutvikling og utredningsarbeidpå aktuelle tema.

Føyka/avely —Byptanseminar januar 2012. Med representanterfra grunneierne,konsutentgruppen,
fotballen og handelstandeni Askersentrum.

—Ideseminarvetirøreøde fremtidig veisystem på Føykaog i Askersentrum september
2011. Med tøl'ieStanter fra utike fagmiljø, samt representanterfra grunneiernepå
Føyka/Elvely.

E18 —Ideseminar E1827. aprit 2012. Med politikere og fagpersoner.

—Ideseminar E1826. apriL2012. Med vel og interesseorganisasjoner.

—Byutviklingsserninar Askersentrumfebruar 2013.

Spikkestadkorridoren —Møter med representanterfor transportetatene,statlig og regionatt.

Heggedat
sentrumsprosjekt

—Heggedal Nærrngjøs,eøtrat/Askerkommune inviterte til åpent møte om «innbygger-
torget i Heggedairiåa'kokalisering og samhandlingmellOmkommunenstjenester og
mellom kommunale tjenester, frivillighet og næringsliv.

—Nærmiljøkonferanser:
Oppvekstkonferanse- i november2010, i samarbeidmed skoterog barnehageri
Hovedgårdensonen
Bibliotek/møteplasskonferansen- i november2011, i samarbeidmed Asker/Heggedat
bibliotek

Dikemark — Workshopnovember2012. Med tokalbefolkning, Ostokommune og Ullevål.sykehus.

Holmen-Slependen —Kommunedelplanen medførteen rekke åpne møter,seminarerog dialog med befolk-
ning og organisasjonsliv.

Energi-og ktimaplan — Askersenergi og ktimaplanen har vært revidert i 2013. Fagpersonenefra kommunens
tidligere klimapanet har fungert som ressursgruppeog deltatt i revisjonsarbeidet.Det
har vært avholdt to møter;september2012 og februar 2013.

Rutersamarbeid — Strategimøtedesember2012 og workshopjanuar 2013.

I kommuneplanarbeidethar det vært gjort enkelte utredninger som har vært sentral i kommuneplanensanalyse.Dette er:

Vista Analyse,januar 2011: Trenderog framtidsbilder Asker2010 —2020.
NIBR,mars2013: Flyttemønster i Askerog Bærum.
Berit Nordahl/UMB, mars2013: Boligpolitikk.
Norconsult mars2013: Teknisk—økonomisk analysefor Dikemark.
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Befolkningsutvikling
Asker kommune er en del av et integrert bolig- og næringsmarked i Osloregionen som er i kraftig vekst. SSB 's tall for første

halvår 2013 viser at denne veksten fortsetter. Befolkningsveksten i Oslo og Akershus har vært høy over lang tid hvor veksten har

tatt seg opp betydelig de siste 10 årene. Situasjonen i Asker har vært mer stabil. med en jevn befolkningsvekst og boligbygging

over lang tid. Forklaringen på dette ligger i at Asker hadde en relativt stor befolknings- og boligvekst på 1980- og 1990-tallet, da

veksten i regionen samlet var lav. Utviklingen viser at Asker ikke har hatt like stor befolknings- og boligvekst som andre deler av

Osloregionen, og spesielt Romerike, i den siste 10-årsperioden. Samlet sett har dette gitt en moderat og jevn befolkningsvekst i

Asker de siste 30 årene.

Oppegård Akershus Oslo

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 % 1111

Asker Bærum

1983 —1993

fie 1993 —2003

2003 —2013

Tabell: befolkningsvekst per 10 år i prosent de siste 30- årene i utvalgte kommuner og fylker ISSB).

I 2011 og 2012 var befolkningsveksten i Asker høy; på over tusen personer årlig. Veksten i første halvår 2013 var 465 personer.

Innbyggertallet i Asker er nå 57883 personer. Veksten de foregående 8 årene (2003-2010) lå litt over 600 personer. Befolknings-

vekst kan i sin helhet forklares av økt innvandring til Asker, og da spesielt i form av arbeidsinnvandring fra EU. De to største

nasjonalitetsgruppene som har kommet i denne perioden er fra Polen og Sverige. Denne økende veksten de to siste årene har i

liten grad sammenheng med nivået på boligproduksjonen i Asker. Dette forklares ved at de fleste arbeidsinnvandrerne som har

bosatt seg i Asker, mest sannsynlig har etablert seg innenfor leiemarkedet, og som i Asker er preget av sekundærboliger knyttet

til enebolig (sokkelleiligheter).

Som en forstadskommune, med mange egnede familieboliger og med trygge og gode oppvekstmiljøer, har Asker en høy andel bar-



nefam lier som gir lav gjennomsnittsalder. Andelen eldre over 67 år har også vært under landsgjennomsnittet. Situasjonen i Asker

har vært stabil over lang tid, selv om trenden nå viser en økende gjennomsnittsalder som en følge av at andelen eldre er stigende.

Liggende befolkningspyramide (uten kjønn)

1200

1000

800

600

400

200

0
L- L- 1- ,<1.6 .... L- •-•

0 0.1 CO O.1 00 0 C•I CO C,O. CO CC l0 03 0 CO CO C. CO CO ,0 00 0 CC 05 0 rg
 - (-4 Cs1 (-4 C•I C, 00 01 01 01 01 cr .0- f".• CO 00 CO 00 CO Ol 01 0 0 W.•- 

Alderssammensetningeni Asker i 2013 (SSB).
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Den «liggende befolkningspyramiden» for Asker fordelt på 1-årsgruppe viser noen spesie(le trekk ved Askers alderssammensetting:

Andelen barn under skolealder er lavere enn tilsvarende tall for barn i skolealder. Dette er en tendens som har vært over

tid og som har blitt forsterket de siste årene. Mange familier som etablerer seg i Asker, flytter først etter at barna har

blitt født, men før skolestart. Dette kan ha sammenheng med høye boligpriser i Asker gjør at etableringstidspunktet for

en familie utsettes lengst mulig.

Andelen unge voksne mellom ca 18 år og ca 35 år er underrepresentert i Asker. Dette er et kjent trekk ved alle forsteder,

og retateres til at når ungdom flytter hjemmefra er det til sentrale byområdene og høyskole- og universitetsstedene.

Eldrebølgen henviser til de store etterkrigskullene som ble født like etter 2. verdenskrig og som nå er mellom 64 - 68 år

gamle. Dette er ikke forholdsvis fremtredende i Asker og kan relateres til at øvrige årskull også vokser jevnlig.

Befolkningsframskrivinger og scenarier for vekst
Asker kommune har utarbeidet tre scenarier for bolig- og befolkningsvekst, for å vise konsekvenser og strategier for ulik grad av

vekst i kommunen. Scenariene er basert på grad av boligproduksjon frem til 2040, etter byggetidspunkt, lokalisering (skolekrets)

og boligtype. Metoden som er brukt tar utgangspunkt i at det er en sterk sammenheng mellom boligproduksjon og befolknings-
vekst over tid, der tilgjengelige boliger er en forutsetning for vekst.

Scenariene viser en gjennomsnittlig boligproduksjon på ca 200, 300 og 400 boliger årlig i perioden. Som et premiss for alle sce-

nariene er at antall eneboliger er tilnærmet likt i alle scenariene, mens antallet rekkehus og leiligheter varierer med de ulike sce-

nariene, slik at jo flere boliger samlet, jo flere leiligheter og rekkehus. De tre boligbyggescenariene er videre brukt til å framskrive

befolkningen i Asker per år fram til 2040. Resultatene av de tre boligbyggescenariene kan oppsummeres slik:
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Befolkningsvekst i Asker 1992 —2040; faktisk vekst og prognoser.

Reelle tall

200 boliger

300 boliger

  ••••• • 400 boliger

SSB MMMM

14 I Kapittel 3: Vekst og utvikling Det 3 - Kommuneptanensanalyse,med konsekvensutredning



Fost<3ottenttl9 Ci

I arbeidet med de ulike scenariene for bolig- og befolkningsvekst er det gjort en sammenlikning med SS135(Statistisk sentralbyrå)

offisielle befolkningsframskriving (MMMM). Ved sammenlikning viser det seg at SSB framskriving ligger litt lavere enn scenariet

med 300 boliger

I prognosealternativene er det tatt høyde for at befolkningsveksten de to siste årene (2010 og 2011), som har vært langt over

det boligproduksjonen skulle tilsi, vil avta gradvis i løpet av få år. Forklaringen er at det antas at leiemarkedet nærmer seg et

metningspunkt.

Et sentralt trekk ved alderssammensetningen ved alle scenariene og SBBS befolkningsframskriving er at antallet eldre (over 67

år), øker betydelig i tidsperioden, og er uavhengig av bolig- og befolkningsveksten. Dette er en også en nasjonal trend, og som

ofte har fått betegnelsen «eldrebølgen», og knyttes til de store etterkrigskullene av barn som nå er på vei inn i pensjonsalder. For

Askers del utarter denne trenden seg litt annerledes, ved at den ikke er tidsbegrenset til noen få årskull, men gjelder ffere årskull
etter de store etterkrigskullene, og vil derfor pågå i lang tid framover. Dette ses i sammenheng med sterk boligvekst og innflytting

på 1960-tallet og deler av 1970-tallet.
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Liggendebefolkningskurve —befolkningssammensetning i 2026 —3 prognoseal.ternativ.

Scenariene for grad av vekst viser at fremtidig alderssammensetting i Asker, avhenger av boligproduksjonen og befolkningsvekst.

Ved en lav boligproduksjon på 200 boliger viser scenariene at andelen barn og unge holdes på dagens nivå, mens andelen eldre

over 67 år, øker jevnt i hele perioden. Det viser seg at høyere boligproduksjon (opp mot 400 boliger), jo mer lik vil den være nå-

værende alderssammensetningen i Asker, men med vekst i affe aldersgrupper. Andelen barn og foreldre øker, mens andelen eldre

over 67 år er relativt konstant.

Analysene av de tre scenariene basert på 200, 300 og 400 boliger per år, har dannet grunnlaget for en anbefaft utbyggingstakt av

boliger og scenario for vekst, innen det som er å anse som realistisk.
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Kommuneøkonomi

Drift

Askers kommuneøkonomi har vist seg robust og solid over lang tid og er i en gunstig situasjon sammenliknet med mange andre

kommuner. Samtidig viser nasjonale trender og prognoser utarbeidet av KS at kommunesektoren vil stå overfor utfordringer som

vil begrense det økonomiske handlingsrommet. Dette vilogså gjelde Asker kommune. Det nødvendigheten av fokusere på innova-

sjon, effektivisering, omstilling og tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser.

En av de største utfordringene generelt i kommunesektoren er endret alderssammensetting og konsekvenser av «eldrebølgen»,

som forventes å gi et større press på kommunale tjenester. Andelen i yrkesaktiv alder vil reduseres, som medfører at skatteinntek-

tene ikke vil holde tritt med forventede økte kostnader for kommunene.

Asker kommune har det samme utviklingsbildet som landet for øvrig, samtidig som det er noen særskilte trekk i Asker som inn-

virker på dette bildet. Disse er:

Befolkningen i Asker ligger i toppsjiktet i forventet levealder, som gjør at pleie- og omsorgsbehovet i Asker forventes å

opptre senere enn landet for øvrig.

Skatteinngangen fra gruppen 67 —90 år er meget høy i Asker, og som er med på å gi et mer sammensatt bilde av de

eldre som en «utgiftspost» for kommunen.

Asker kommune har en gunstig demografisk sammensetting i de nærmeste årene, med en relativt ung befolkning. Dette

er riktig nok under endring og det forventes en større andel over 67 år.

Det er gjort beregninger for å se hvordan de framtidige demografiske endringene i Asker vil kunne endre kommunens økonomiske

forutsetninger og handlingsrom. Modellen som er utarbeidet har sett på kommunens driftsøkonomi, med dagens forutsetninger og

fremskrevet dette. Modellen tar derfor ikke hensyn til at store investeringer de nærmeste årene vil øke kapitalkostnadens andel

av driftsbudsjettet. modellen har også sammenliknet de ulike vekstscenariene på 200, 300 og 400 boliger.

Framskrevetbruttodriftsresultat:
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Beregningene viser at Askers driftsøkonomi vil være forholdsvis stabil de nærmeste 10 —15 årene, før situasjonen forverres. En

slik utvikling samstemmer med at Askers «eldrebølge» bidrar økonomisk i Lang tid fremover, men på et tidspunkt vil situasjonen

endres betydelig. Man kan trekke den konklusjon av at Askers eldrebølge kommer, men at effekten vil komme på et senere tids-

punkt enn i de fleste andre kommuner i Norge.

De ulike vekstscenariene viser påvirkning på de økonomiske beregningene. Økt boligproduksjon med befolkningsvekst vil innvirke

positivt på kommunens driftsøkonomi. For kommunens samlede økonomiske situasjon er det viktig å se effekten av vekstscenari-

ene i lys av behovet for kommunale investeringer, med spesielt økte investeringer i skoler og barnehager.
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Investeringer

Det er viktig for kommunen å se på hva konsekvensene av en befolkningsvekst og endret befolkningssammensetning vil kreve

av framtidige investeringer for kommunen. Kommunens investeringer er i hovedsak knyttet til teknisk og sosial infrastruktur. Mye

av den tekniske infrastrukturen er selvfinansierende gjennom kommunale avgifter og at utbyggere står for investeringene. Dette

gjelder vann- og avløp (VAV), renovasjon og interne veier. Investeringer på kommunale veier, grøntområder og torg er normalt

kommunens investeringsansvar så lenge det ikke er knyttet til større utbyggingsområder. I slike tilfeller kan utbyggere pålegges

eller gjennom avtaler påta seg det økonomiske ansvaret.

Med utgangspunkt i de tre vekstscenariene på 200, 300 og 400 boliger er det gjort en enklere vurdering av investeringsbehov

for de store tjenesteområdene i kommunen. Dette gjelder behov nye skoler, barnehager og sykehjemsplasser. Investeringstiltak

beskrevet i Handlingsprogrammet 2013 —2016 er ikke medberegnet her, da disse tiltakene i sin helhet er uavhengig av hvilke

vekst- og utbyggingsstrategi som man legger opp til i kommuneplanen. Først i perioden etter 2016 vil vekst- og utbyggingsstra-

tegi få stor betydning for infrastruktur.

Skole

Ved en boligbygging på rundt 200 boliger i året viser beregninger at antallet barn i skolealder vil øke med i underkant av 400

barn i den første fireårsperioden, for så å synke med rundt 200 barn i 2026. Ved en boligproduksjon på mellom 350 og 400 boliger

vil man kunne forvente en jevn vekst i hele kommuneplanperioden fram til 2026, og økning i antall barn vil kunne ventes være

rundt 900 barn.

Uavhengig av valgte utbyggingsstrategi vil det være behov for investering i skole for å få økt kapasitet. De aktuelle tiltakene som

er vurdert og enkelt prissatt med dagens prisnivå er som følger:

Ved en boligbygging på rundt 350 og 400 boliger i året vil det kunne være behov for ytterligere en ny skole sør i kommunen i

slutten av planperioden. Behovet vil være størst i områdene rundt Heggedal og Vollen (Dette tiltaket inngår ikke i totalt beløp).

Det er ikke foretatt en tilsvarende langsiktig vurdering av økt behov for ungdomsskoler i kommuneplanperioden. Utslagene av

forskjellig veksttakt i kommunen, vil for ungdomsskole først ha betydning i slutten av kommuneplanperioden og perioden etter.

560 mil. krTotalt 120 mil. kr

Tidspunkt "jiiispunkt
for by'fiing ved for bygging ved

200 boliger 350 400 boligerTittak —skole

Ny sentrumsskolepå Høn,med 3 parabeller

Utvidelseav Hvalstadmed en parallell

Utvidelseav Arnestadmed én parallell 120 miL kr

120 miL kr




Ny skole i sør(Heggedal—Vollen) 320 mil. kr

2019 - 2022

2

2023 - 2026015—2018

(2025 —2032)

2019 —2022

320 mil. kr

eregnet
kostnad
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Barnehage

Ved en boligbygging på rundt 200 boliger i året viser beregninger at barnetallene for barn i barnehagealder vil øke de nærmeste

årene, og etter det være stabil og eventuelt gå noe ned. Det innebærer at det vil være behov 1 til 2 nye barnehager, i hele kom-

muneplanperioden. Ved en høyere boligproduksjon hvert år vil barnetallene gå opp. Ved en boligproduksjon på mellom 350 og

400 boliger viser beregninger at antall barn i barnehagealder vil kunne øke med rundt 500 barn i stutten av planperioden. Dette

innebærer et behov for rundt 6 barnehager i perioden. Normal praksis i Asker er at private utbyggere og eiere står for omtrent

halvparten av utbyggingen av nye barnehager. Det innebærer at ved en boligproduksjon på mellom 350 og 400 boliger per år, vit

det være behov for å investere i 3 nye barnehager i planperioder.

Sykehjem og omsorgsboliger

Antallet eldre vil i planperioden øke betydelig, i praksis uavhengig av hvordan boligproduksjonen er i kommunen. Andelen eldre

over 80 år forventes å øke i hele planperioden fram til 2026. Veksten vil være kraftigst i den siste 4-årsperioden. Veksten vil være
på rundt 1100 personer og utgjør en 50 % vekst i denne atdersgruppen fram til 2026. Med en dekningsgrad på 21 % av aldersgrup-

pen 80 år og eldre utgjør dette ca 230 nye sykehjemsplasser eller liknende. Beregninger viser at en enkett sykehjemsplass koster
kommunen rund 2,9 millioner kroner. Hvis en dekningsgrad på 21 % følges innebærer dette en kostnad på rundt 670 millioner

kroner for hele planperioden.

Andre investeringer

Med en befolkningsøkning på mellom 5000 og 11000 nye innbyggere i planperioden fram til 2026, vil det være behov for en del

investeringer utover feltene skole, barnehage og sykehjem. Dette gjelder blant annet innen tettstedsutvikling, idrett- og frilufts-

anlegg og kulturbygg. Det er ikke gjort en økonomisk beregning som viser hva dette vil kunne koste i planperioden, og heller ikke
om det vil være vesentlige forskjeller i investeringsnivå avhengig av hvilke veksttakt kommune vil få.

Tidspunkt Tidspunkt

Beregnet for bygging ved for bygging ved

kostnad 200 boliger 350 400 boligerTiltak antall barnehager

2015 —70 mit. kr

2019 —202270 mil. kr.

2023 —202670 miL kr

210 mil.kr.Totalt 0 kr
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Samlet investeringsbehov

Asker kommune er i en fordelaktig situasjon ved at man sitter med fiere kommunale eiendommer, som kan brukes til nødvendig

sosial infrastruktur, som igjen er nødvendig for å ta i mot en høy befolkningsvekst. Dette gir også kommunen større fleksibilitet til

å både fremskynde og eventuelt utsette investeringer.

Enkelberegning av investeringsbehovmed ulike scenarierfor vekst
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Ea2015 —2018

Forskjellene mellom en lav boligbygging på 200 boliger og 350/400 boliger er relativt store i knyttet til investeringer i planpe-

rioden. Samtidig viser enkle analyser at mange av investeringene som ligger inne ved en vekst på 350 til 400 boliger, også vit

utløses med en lavere veksttakt men da etter planperioden, etter 2026.

Det er vanskelig å anslå hva som vil være den beste vekst- og utbyggingstakten vurdert i forhold til framtidig kommuneøkonomi

i Asker. Økt vekst gir økte inntekter (skatter, avgifter et.), men medfører samtidig økte utgifter knyttet til investeringer, jamfør

diagrammet ovenfor. Det er samtidig indikasjoner på at en høy befolkningsvekst vil gi høyere kostnader for kommunen i tidlig fase

av kommuneplanperioden, mens de økonomiske fordelene først vil komme i siste fase av kommuneplanperioden og i årene etter.
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Boligsammensetting og boligproduksjon
Asker er kjennetegnet med villalandskap med innslag av rekkehus i store deler av kommunen, med et tydelig grønt preg, blandet

med landbruk og natur. Denne boligstrukturen gir en spredt og lite konsentrert boligstruktur, noe som både gir gode bokvaliteter,

men store utfordringer knyttet til transport De fleste boområdene i Asker har god tilgang til naturverdier som marka, sjø, lokale

grøntdrag og lokale leke- og fritidsarealer. På den andre siden medfører et slikt bosettingsmønster, store transportutfordringer

knyttet til mye bilbruk, og dårlig kollektivtransportdekning.

I kommunens langsiktige areal- og transportstrategi/ knutepunktstrategi fra 2006, som ble lagt til grunn for kommuneplan 2007

—2020 er prinsippene for en steds- og knutepunktutvikling basert på det kollektive transportsystemet fastsatt, samt sikring av

viktige deler av grøntstrukturen i Asker.

Asker har en høy andel eneboliger, i forhold til leiligheter. Dette gjelder også når man ser på sammenliknbare kommuner som

Bærum og Oppegård kommune.

Boligtypesammensetting i Askerog utvalgte kommuner (SSB)

Asker Bærum Lier Røyken Oppegård Oslo Drammen

100 %

90 % 20 % 18 %

80 % 33 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

40 %
Blokk og annet

Rekkehusog andre

dette boliger

Eneboliger

Andelen eneboliger er på over 50 prosent i Asker og andelen leiligheter er i underkant av 20 % og rekkehus/tomannsboliger

utgjør i underkant 30 %. I Bærum er fordelingen mellom boligtypene mer jevnt fordelt mellom eneboliger, rekkehus/tomannsbo-

liger og leiligheter, med omtrent en tredjedel hver. Oslo på sin side har en stor overvekt av leiligheter.

Beregninger fra Prognosesenteret basert på SSBs befolkningsframskriving for middels vekst, viser det vil være størst behov for

leiligheter, og da spesielt for de eldste aldersgruppene. I kommuneplan 2007 —2020 er dette presisert, og det ble lagt til grunn

at kommunen skulle tilrettelegge for en stor andel leiligheter.

Enebolig

Småhus

Leilighet

Arlig boligbehov i Asker2012 —2022 etter boligtyper (Prognosesenteret)
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Sammenhengen mellom fordelingen av husholdninger i Asker og dagens boligsammensetting, viser at det er stort behov for

fiere leiligheter. I Asker er ca 50 % av alle husholdninger småhusholdninger med 1 elter 2 personer, og der en stor andel av disse

husholdningene bor i eneboliger. Med en eneboligandel på over 50 % og en leilighetsandel på under 20 er det tydelig at bo-

ligtypesammensettingen i Asker ikke er

Asker har hatt en jevnt høy boligvekst fra 1960-tallet og fram til i dag, men med en topp på 1960-tallet og med en påfølgende

lavere vekst på 1970-tallet. Dette gjenspeiles også i befolkningsveksten i de ulike periodene.

Byggetidspunkt for boligene i Asker delt på antall år

De siste 10 årene har boligproduksjonen ligget på 260 boliger i året, og 288 boliger de siste 5 årene. I Kommuneplan for Asker

2007 - 2020 var det lagt opp til en ønsket boligbygging på i snitt 285 boliger i året, og samsvarer dermed med den utviklingen

Asker har hatt i denne perioden.

Tall fra de siste 10 årene viser at boligbyggingen i Asker har bestått i hovedsak av leiligheter og eneboliger.

Enebolig

TomannsboLig,rekkehusog kjedehus

• Boligblokk

Typeboliger produsert2003 – 2013

Utviklingen i boligmarkedet i Asker viser at andelen leiligheter har gått noen prosentpoeng opp, i hovedsak på bekostning av rek-
kehus mens andelen av eneboliger har vært stabil.

I kommuneplan 2007 —2020 har målsettingen vært å dreie boligbyggingen mot en utvikling av noen tettsteder med variert lei-

lighetsstruktur. Dette har i praksis betydd en strategi for å bygge flere leiligheter, på bekostning av eneboliger/rekkehus.
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Arealertil boligformål

Scenarier for vekst - boligbyggeprogrammet
Med utgangspunkt i de ulike scenariene for boligproduksjon på 200, 300 og 400 boliger, statistikk for boligbygging og befolk-

ningsvekst de siste 10 —20 årene, tilgjengelige arealer for boliger og pågående planer for boligbygging, er det utarbeidet et «bo-

ligbyggeprogram» fram til 2040 for Asker. Et boligbyggeprogram er en prognose for hvor mange boliger som kan forventes bygges

hvert enkelt år, hvilke type bolig det forventes, og hvor de ulike boligprosjektene forventes lokalisert. Boligbyggeprogrammet er

således et sentralt styringsverktøy som beskriver boligproduksjonen i årene framover, så sant boligmarkedet er stabilt basert på

kommuneplanens juridiske dokumenter; arealplan med bestemmelser.

I det foreliggende boligbyggeprogrammet for Asker er det lagt opp til en boligproduksjon som er høyere en det som har vært de

siste årene for Asker, på ca 360 boliger per år fram til 2026, eller ca 340 boliger per år frem til 2040 (eksklusiv sykehjem og andre

institusjonsboliger).
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1811111Blokk

Tomannsbotig,rekkehus
og kjedehus

Enebolig

Boligprogram etrer boligtype 2013 —2040

Boligene som ligger i boligbyggeprogrammet har en tydelig profil, der stordelen av boligene er lagt i og rundt Asker sentrum og

andre områder med god kollektivdekning. Det er i henhold til kommunens knutepunktstrategi som er basert på prinsippene om

samordnet og transportplanlegging. Kartutsnittene viser antallet boenheter per grunnkrets innenfor byggesonen. Fram til
2026 legges det opp til at det kan bygges til sammen ca 4750 boliger, inklusive individuelle eneboligfortetting og sykehjemsplas-

ser/omsorgsboliger, under forutsetn ing av at rekkefølgebestemmelsene knyttet til skole og transport er innfridd. Fram mot 2040

legges det opp til at det kan bygges ca 9200 nye boliger.

Det legges dermed i kommuneplanen til rette for en høyere boligvekst enn den kommunale målsetting på 4200 boliger fram til

2026. Dette gjøres fordi det viser seg nødvendig å tilrettelegge for en mer robust planportefølje. Erfaringsmessig blir ikke alle nye

boligprosjekter gjennomført til den tid, eller i det omfang, som kommuneplanens boligbyggeprogram legger opp til. Vi har i Asker

fortsatt flere regulerte boligprosjekter som har ligget urealiserte i mange år. Summerer vi de avsatte boligfelt, antatt enebolig-

fortetting samt sykehjem og omsorgsboliger, er det i kommuneplanen 2014-2026 satt av boligarealer for en årlig boligproduk-

sjon på opp mot 400 boliger. I vissheten om at en rekke prosjekter av markedsmessige årsaker, eller med bakgrunn i mangelfull

skolekapasitet eller transportkapasitet, ikke kommer til gjennomføring som planlagt, synes dette hensiktsmessig basert på en

målsetting om å bygge 350 boliger pr. år.
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Boligbygging fordelt på grunnkrets år 2013-2025

VESTMARKA

Bergsåsen

Hagahogget

KJEKSTADMARKA

Antall boliger

 o - 10

11 —48

ele 49 —125

010126 —204

ein205 —353

E18

	 Fylkesveiogkommunalvei

— Jembane

Landbruks-,naturogfrduftsområde

1:75 000

Det gjøresoppmerksom på at farget areal representerergrunnkrets og ikke aktuelle utbyggingstomter.
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Boligbygging fordelt på grunnkrets år 2026-2040

VESTMARKA

Sergsåsen

Hagahogget

Antall,boliger

o- 20

21 - 80

81 - 250

MI 251 - 420

11.1 421 - 775

El8

	 Fylkesveiog kommunalvel

- Jembane

Landbruks-,naturog friluftsområde

1:75 000

Det gjøresoppmerksom på at farget areal representerergrunnkrets og ikke aktuelle utbyggingstomter.
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Med utgangspunkt i de arealer som er avsatt til boligformål i kommuneplanen, samt en analyse av områder som mest sannsynlig

kan konverteres fra næring til boligformål, har Asker en arealreserve for rundt 12 000 boliger. Da er ikke potensielle arealer for

boliger som et resultat av omlegging og bygging av ny E18 gjennom Asker tatt med. Dette kan utgjøre ytterligere rundt 2000

boliger, i hovedsak rundt Asker sentrum. Dette innebærer at Asker i kommuneplanen, og i eksisterende bebygde områder, har et

stort potensiale for boligbygging, langt utover de 4200 boligene som forutsettes bygget innen 2026.

Asker kommune er dessuten i den heldige situasjon som grunneier at kommunen besitter en rekke store, flere sentralt beliggende

eiendommer med et stort bobgpotensiale. Disse eiendommene kan utgjøre opp mot 3000 boliger der flere ligger sentralt rundt

Asker sentrum. Tabellen under viser store kommunale eiendommer som er avsatt til boligformål i kommuneplanen:

Omrade.-

Føyka

Areal

50 da

Planstatus
kommuneptan

..

Sentr msområde

Botigtype



BLOKK

oligpotensiate
..

300






Høngård 80 da Bolig på lang sikt BLOKK 600

NordreBondi 50 da Bolig BLOKK 250

Fusdat 35 da Bolig på tang sikt BLOKK 250

Bleikerfaret 20 da Offentlig, botig KSH13" 60

Drengsrudjordet 8 da Bolig KSHB* 30

Liahagen 85 da Bolig på lang sikt KSH13* 300

Elyeskogen 3 da Bolig KSH13* 20

Kodaten/Gutthella 50 da Bolig BLOKK/KSHB" 400

Åmotåsen 35 dai Bolig KSHB" 130

Undertandsåsen 130 da Bolig på lang sikt BLOKK/KSHB 500

Datveien/Bjerkås 12 da Offentlig, botig BLOKK/KSHB• 30

Sum2870

KSHIr = Konsentrertsmåhusbebyggelse

Eiendommene er vist i kartet på neste side, og mange ligger også inne i boligbyggeprogrammet i kommuneplanens del 1.
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Kommunale elendommer med boligpotensiale

Kommunale eiendommer
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Boligpolitikk
Norge skiller seg fra sammenliknbare land som Sverige, Danmark, Tyskland og England hva gjelder boligmarkedet, hvor det of-

fentliges eierskap og rolle er minimal. Boligforsyningen skjer innenfor en liberal linje med stor vekt på private og kommersielle

aktørers bidrag i alle ledd i nybyggingen, og markedet som prisregulerende prinsipp innenfor alle eierformer (Eie, sameie, boretts-

lag og leie). Dette gjenspeiter det offentliges tilnærming til de boligsosiale utfordringene. De boligsosiale virkemidlene rettet mot

økonomisk vanskeligstilte husholdninger bistås i stor grad gjennom individrettede og konsumrettede virkemidler, gjennom blant

annet Husbankens bostøtte og startlån (boligøkonomiske virkemidler). Den norske boligpolitikken er kjennetegnet av at bolig-

forsyningen i stor grad har vært styrt av private og kommersielle aktører. Boligsosiale problemstillinger har i liten grad har blitt

sett på som noe som ikke omhandler boligen direkte, men knyttet til den enkelte husholdnings situasjon. Det har til dels medført

manglende sammenheng mellom boligforsyning og boligsosiale utfordringer i boligpolitikken.

Boligprisene i landet og spesielt i pressområder rundt Osto som Asker er en del av, har opplevd en sterk stigning over lang tid.

Asker er ett av områdene med høyest boligpriser i Osloregionen og landet for øvrig. I forhold til sentralitet er Askers boligpriser

høyere enn tilsvarende andre områder rundt Oslo. Dette er viser at Asker er en attraktiv og populær kommune og bosette seg i
med gode bokvaliteter.

Prisniva sammentiknet

med Norge

Asker 34 679 23 %

Bærum 41 102 45 %

Oppegård 33 942 20 %

Oslo 50 488 79 %

Norge 28 266 0 %

Prisstatistikk 2.kv.2012, Prognosesenteret

Det er forskjeller i popularitet og pris mellom områder i Asker: Nesøya ligger på pristoppen og områdene lengst sørvest ligger
lavest. Samlet sett er prisnivået likevel høyt i alle deter av Asker.

De høye boligprisene har gjort det vanskelig for hushold med lavere og midlere inntekt som ikke kvalifiseres for boligøkonomiske

støtteordninger, å etablere seg i boligmarkedet eller bli boende i Asker. Dette gjelder spesielt unge, skilte og en stor del av grup-

pen arbeidsinnvandrere. Effekten av de høye boligprisene forsterkes ytterligere av at Asker har en boligsammensetting bestående

av mange eneboliger og få leiligheter. Konsekvensene er blant annet stor arbeidspendling fra kommuner med lavere prisnivå på

boliger så som Røyken, Lier, Oslo og Drammen, men også en tendens segmentering av boligområder internt i kommunen. Det kan

medføre at enkelte områder får en stor konsentrasjon av kommunate botiltak og kommunale boliger med levekårsutfordringer.

Jamfør utviklingen man ser i deler av Groruddalen, men også enkelte tendenser i Borgen/ Hagatøkkaområdet. De høye boligpri-

sene og segmentering av boligområder vil også kunne medføre utfordringer i områder med høyt prisnivå. Her er utfordringene

knyttet til homogene bomiljøer og sosial eksklusjon. Det kan være vanskelig å bli boende i et homogent boområde med høye

boligpriser, ved endret livssituasjon som for eksempel etter skilsmisse.

Asker kommune er deltaker i Husbankens boligsosiale utvildingsprogram og har i de siste årene jobbet systematisk for å kart-

legge og iverksette tiltak rettet mot vanskeligstitte i boligmarkedet. I Asker er det fokusert på følgende grupper: Mennesker
med nedsatt funksjonsevne, personer med psykiske lidelser, personer med rusprobtemer, flyktninger, samt økonomisk og sosialt

vanskeligstilte. Mange inngår i flere av disse gruppene. Disse er avhengig av et kommunalt boligtilbud utenfor det kommersielle

markedet i lengre tid. I tillegg er det r grupper som ved tilrettelegging og hjelp kan være i stand til å etablere seg i det kommer-

sielle boligmarkedet, eller i løsninger som ligger i skjæringspunktet mellom det rent kommersielle og det kommunalt avgrensede

boligmarkedet. Dette gjelder spesiett økonomisk og sosialt vanskeligstilte.

Den pressede situasjonen i boligmarkedet har gjort det ekstra krevende å fremskaffe boliger for sosialt og økonomisk vanskelig-



stilte i det ordinære boligmarkedet. Dette vanskeliggjør overføring fra de kommunalt støttede boligtilbudene til en bolig i det

ordinære boligmarkedet. Rotasjon og utskifting av husholdninger i kommunalt disponible boliger blir dermed vanskeligere. Kom-
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munens boligbehov vil derfor øke antakelig mer enn hvis boligmarkedet var preget av lavere boligpriser. Dette indikerer en effek-

tiviseringsgevinst med en boligsosial politikk som retter seg inn i skjæringspunktet mellom det rent kommersielle boligmarkedet
og det offentlig styrte og tilrettelagte boligmarkedet.

Innenfor det boligsosiale feltet og det kommunalt avgrensede boligmarkedet er det ofte utfordringer knyttet til stor konsentrasjon

av boliger i enkelte boområder. I Asker er det underkant av 300 boliger disponible for økonom isk og sosialt vanskeligstilte. Disse

er i hovedsak lokalisert på noen få områder med mellom 20 og 50 boliger. Det har medført at enkelte bomiljøer har sosial slitasje

og nabokonflikter. Disse områdene er erfaringsmessig boligområder med lave boligpriser i kommunene. Konsekvensen er at kom-

munalt disponible boliger ytterligere kan forsterke utfordringer i boområder med levekårsutfordringer.

Norske kommuners virkemidler i sosial boligpolitikk og innen det boligsosiale feltet, er begrenset sammenliknet med Sverige og

Danmark. Selv om det ligger begrensninger i lowerk og statlig politikk, har kommunene likevel flere virkemidler man kan ta i
bruk. Det kan være hensiktsmessig å dele disse virkemidlene inn i tre kategorier:

Offentligrettslig

Privatrettslig

Politiske

Offentligrettslige

Det kommunale arealplanleggingssystemet er kommunens mest sentrale virkemiddel for å styre nybygging. Her har kommunen

styringsmuligheter som hovedsakelig ikke er direkte innrettet mot sosiale og boligsosiale perspektiver på boligpolitikken. Kom-

munen kan likevel gjennom kommuneplanbestemmelser og reguleringsbestemmelser oppnå mål innen sosialt innrettet boligpo-

litikk. Dette kan være tiltak som innvirker på boligprisene, type boliger, boligstørrelse og lokalisering. Eksempler på bestemmelser

kan være parkeringsnorm, krav til utomhusareal, byggehøyder, utnyttelsesgrad og leilighetsfordeling etter størrelse. Kommunen

har også styringsmuligheter ved å avsette og tilrettelegge for økt boligbygging, gjennom kommuneplan og reguleringer som kan

redusere prispresset generelt i kommunen. Dette kan ha positive virkninger på tilgangen på boliger for grupper som har utfordrin-

ger med å etablere seg i det kommersielle markedet.

Innen det kommunale arealplanleggingssystemet er det også rom for å benytte utbyggingsavtaler. En utbyggingsavtale er en

frivillig avtale mellom kommunen og en utbygger eller grunneier om gjennomføring av en vedtatt arealplan etter plan- og byg-

ningsloven. Utbyggingsavtalen kan inneholde boligpolitiske tiltak. Dette gjelder:

Fordeling av boligtyper og leilighetsstørrelser og sikring av minstestørrelser.

Krav til utforming som går lenger enn det som kan vedtas i plan (livsløpsstandard, krav til universell utforming,

tilpasning til ulike brukergrupper, krav til kvalitet).

Forkjøpsrett for en andel av boligene til markedspris (kommunen eller andre).

Forutsigbarhetsvedtak knyttet til utbyggingsavtaler er definert i kommuneplanens del 3, kapittel 4.

Privatrettslige

De privatrettslige virkemidlene handler i stor grad om kommunen som grunneier og aktør i eiendomsmarkedet. Kommunens

handlingsrom er stort og begrenses i liten grad av juridiske forhold. Begrensningene ligger derimot i kommuneøkonomi og poli-

tiske prioriteringer. Asker kommune har et relativt stort handlingsrom med sine grunneierinteresser og tilgjengelige områder for

boligbygging, både i knutepunktene og i mindre sentrale områder. Asker kommune kan videre velge å gjøre strategiske oppkjøp.

Kommunen kan på egen grunn være byggherre og oppføre ønskede boligtyper og deretter leie ut disse eller selge dem med

prisklausulering. Alternativt kan kommunen klargjøre og ferdigstilte tomter og uttyse prosjektkonkurranse for bygging og videre-

salg. Vinneren av konkurransen får ansvaret og risiko for bygging og salg. I slike prosjektkonkurranser kan det stilles ulike

både til boligenes fysiske utforming, eiermessige og organisatoriske forhold, prisklausulering ved videresalg, og til kjøperne som

for eksempel alder. Slike vilkår som settes for konkurranser vil kunne påvirke pris og etterspørsel og må derfor være økonomisk

realistiske for å kunne realiseres.

Kommunen har som et organisatorisk virkemiddel knyttet til de privatrettslige virkemidlene, mulighet til å opprette et kommunalt

tomte,- eller utbyggingsselskap. Virkem idlet har blitt brukt i Sandnes kommunes boligpolitiske tilnærming til det privatrettslige

feltet som Sandnes tomteselskap KF.Bergen kommune har Bergen tomteselskap AS som er organisert som et aksjeselskap.
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Både Sandnes tomteselskap og Bergen tomteselskap opererer i et grenseland mellom det offentlig- og privatrettslige feltet. Tom-
teselskapene inngår samarbeidsavtaler med grunneiere for utvikling av områder, ved å stå for omregulering og prosjektkonkur-

ranse, samt tilrettelegging for nødvendig teknisk og sosiat infrastruktur.

Politiske

De politiske virkemidlene handler ofte om tilrettelegging gjennom prioritering av kommunal infrastruktur og kapasitet på infra-

struktur som et styringsverktøy i boligpolitikken, både for å begrense utbygging, prioritere områder for boligutbygging og tilret-
telegge for forsert utbygging. Det mest brukte kommunale virkemidlet er knyttet til rekkefølgebestemmelser på skolekapasitet.

Kommunen kan gjennom tydelige politiske signaler ved politiske vedtak og uttalelser avklare ønsket utbygging, utbyggingstakt

og liknende, som igjen kan gi utviklere og utbyggere større forutsigbarhet. Kommunen kan også tilrettelegge på andre måter som
ved rask og smidig saksbehandling.

Næringsutvikling
Næringslivet i Asker omsatte for nær 100 milliarder kr i 2012. To næringssegmenter dominerer; varehandel og ingeniøritekno-

logibedrifter. Det er særlig innen olje- og gass-sektoren at aktiviteten har vært høy den senere tid, som følge av nye funn og økt

aktivitet i Nordsjøen og forventinger om økt aktivitet i Nord-Norge. Hoveddelen av omsetning og de ansatte er fra bedrifter rundt

Asker sentrum og Holmen —Slependen. Disse områdene står for 93 % av Askers totale omsetning. Heggedal, Borgen, Vettre, Bjer-
kås og Vollen utgjør således bare en mindre andel av næringslivet

Undersøkelser blant bransjer i næringslivet i Asker og Bærum viser på kort sikt stor optim isme og forventinger om økt omsetning

og lønnsomhet. Bedriftene i Asker og Bærum ligger klart høyere enn landet for øvrig med hensyn til økt rekruttering. Samtidig

viser handelsstatistikken en svakere utvikling i både Asker og Bærum enn det øvrige næringslivet, også svakere enn reallønns-

veksten.

Næringslivets viktigste ressurs er kompetent arbeidskraft. Et godt grunnlag for rekruttering er en vesentlig faktor for et robust
næringsliv. En høy befolkningsvekst i Osloregionen sikrer næringslivet i Asker et godt grunnlag for nyetableringer, videre vekst og

lønnsomhet. Veksten i arbeidsplasser har vært på 600 de siste årene,og Asker følger generelt konjunkturendringene ellers i fylket
og i Osloregionen for øvrig.

Fordeling av antallet arbeidstakere som ut- og innpendlere til Asker er gjennom de siste 5 årene temmelig konstant. Tall fra 2011

viser at 18000 personer, 61 % av Askers innbyggere i arbeid pendler ut og 15000 kommer til jobbadresse i Asker, hvor halvparten

av disse er fra Asker og Bærum.

Akershus har med høy befolkningsvekst også en sterk vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor, på 25 % fra 2000 til 2011. Re-
gionene i Akershus er robuste. Særlig gjelder dette for Asker og Bærum. Det innebærer at det er en variert bransjesammensetning

med stor andel av vekstbransjer.

Askers bygdepreg videreføres gjennom et aktivt landbruk. Det er få landbruksvirksomheter igjen, men driften ønskes opprettholdt

selv om marginene er små. Det er viktig for kulturlandskapet og Askers grønne preg at landbruks- og gartnerinæringene stimuleres
til videre drift der dette er lønnsomt. Derfor er det åpnet for alternativ næringsvirksomhet, tilpasset kulturlandskap og omgivelser

i landbruket En egen utredning der arealkonfliktene i forhold til gartnerinæringen er drøftet, følger kommuneplanen som eget

vedlegg.
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Innledning
Det er en direkte sammenheng mellom utbyggingsvolum og transportkapasitet. I 1993 utarbeidet regjeringen Rikspolitiske ret-

ningslinjer som la føringer for kommunal arealplantegging. Kommunestyret vedtok i 2006 Langsiktig areat- og transportstrategi

for Asker der man fokuserte på knutepunktutvikling, senterstruktur og arealbruk sett i sammenheng med transportsystemet. Sam-

ordnet areal og transportutvikling har vært et sentralt prinsipp i kommuneplan 2007 - 2020. Asker er en forholdsvis spredtbygd

kommune hvor en stor del av transporten skjer med privatbil. I tillegg tit rushtidskøene på hovedveiene, først og fremst E18, er det
tiltagende køer også på lokalveiene særlig rundt Asker sentrum.

Plansamarbeidet om areal og transport for Oslo og Akershus ble igangsatt i 2011 og drives av Oslo kommune, Akershus fylkes-

kommune og kommunene i Akershus i fellesskap. Gjennom plansamarbeidet skal det utarbeides en regional plan for areal og

transport. Ved at kommunene i regionen samarbeider, kan befolkningsveksten utnyttes på en best mulig måte. Man må regne

med å bo tettere enn før og transportutfordringene må løses av kollektivtilbud, gange og sykling. I Plansamarbeidet sees det på
tre ulike utviklingsmodeller inklusive transportsystem for Oslo og Akershus. I tillegg utredes muligheten for å etablere en eller

flere nye byer i fylket, hvor Heggedat er trukket fram. Modellene skal utredes og drøftes grundig før det konkluderes. Arbeidet
skal være klart i 2014. Den ferdige planen vil bestå av arealkart og planretningslinjer som skal ligge til grunn for kommunenes

areatplantegging, samt fylkeskommunate og statlige sektorers prioriteringer innen areat- og transport

Både stat, fylke og kommune har i flere år hatt fokus på å øke antall kollektivreisende. Ved utbygging av jernbanen har regionen
fått ett av landets beste jernbanetilbud. I tillegg har fylkeskommunen satset på busstilbudet og Asker kommune har tilrettelagt

for arealutvikling i nærheten av knutepunkter og kollektivsystem.

Det siste ti-året har andelen kollektivreisende mellom Asker/Bærum og Osto økt vesentlig. Antall busspassasjerer har økt med

over 50 %, antallet togpassasjerer med 40 %, og den samme prosentvise veksten har Vollenbåten hatt mens biltrafikken mellom

Asker/Bærum og Oslo i samme periode er redusert med 5 %. Derimot øker biltrafikken over fylkesgrensen i sør og i vest Det sam-

me gjør den lokale biltrafikken internt i Asker. Økt antall arbeidsplasser medfører økt innpendling til kommunen, og i særdeleshet

til Asker sentrum. Nasjonale undersøkelser viser dessuten at nesten 50 % av alle reiser er knyttet tit handel og fritidsaktiviteter. For
å redusere bilbruken, ikke minst tokalt, må prinsippene for samordnet areal og transport gjennomføres også lokalt ved etablering

av offentlig og privat service, skoler, barnehager, kultur-, idrettstilbud, fritidsaktiviteter etc.

Den lokale trafikkbelastningen krever lokale tiltak, basert på bedre framkommelighet for buss (kollektivfett), for sykkel og for

gange. Stik utvikling gir reduserte lokate klimautslipp og i folkehelsesammenheng representerer prioriteringen et viktig bidrag i

økt hverdagsaktivitet.

Basert på kommunens langsiktige areal og transportstrategi av 2006, sykkelstrategien av 2009 og energi og klimaplan av 2013,

legger Asker kommune prinsippene i samordnet areal og transportplanlegging til grunn for plantegging, utbygging, drift og ved-

likehold av vei- og trafikksystemet.
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Dagenstransportsituasjon

Reisevaner i Akershus
Biltrafikken skaper den største trengselen i transportsystemet. Veikapasiteten utvikles ikke i takt med bilbruken og biltrafikk-

veksten og kødannelsene sprer seg utover i lokalveinettet. Biltransport er den største kilden til klimagassutslipp, lokal luftforu-

rensning og støy og dermed redusert kvalitet i bomiljøene. Biltransport påvirker folkehelsen både knyttet til lokal bokvalitet og

hverdagsaktivitet. Rask befolkningsvekst og urbanisering vil gi store utfordringer knyttet til biltransport. Det blir derfor viktig å

sikre et areal- og transporteffektivt utbyggingsmønster i tiden fremover.

Vista Analyse gjennomførte i 2008 en trafikkanalyse i Akershus av reisemønster for biltransport. Undersøkelsen tar for seg person-



bi ler og gir kommunene grunnlag til å vurdere hvor det vilgi effekt å iverksette tiltak. I figuren under vises fordeling mellom intern

transport, gjennomgangstrafikk og kjøring til/fra Asker. Som det framgår utgjør intern transport i Asker en forholdsvis liten andel.

Internt i Asker

Til/fra Bærum

Til/fra Oslo

Til/fra Follo

Til/fra andre

Gjennomfart

Reisemønsterfor biltransport, fordeling av kjørt avstand.(Vistaanalyse 2008).

Transportmiddelfordelingen i perioden 2004-2012 viser at kollektivandelen i Akershus øker mens bilandelen reduseres. I Akershus

har kollektivandelen økt fra 11 % i 2006 til 16 % i 2012. Bilandelen har gått ned fra 66 % i 2005 til 61 % i 2012. Sykkelandelen

er relativ stabil i perioden med 3-4 %.

Oslo

Akershus

Transportmiddelfordeling i 2012. Prosam,rapport 202 (2013).
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Reisevaner i Asker
Av de 29 000 syssetsatte som bor i Asker jobber ca 40 prosent (vel 11 000) i kommunen. De resterende 18 000 pendler til/fra
jobb utenfor kommunen:

13 750 kjører bit

3 100 tar toget (2 850 østover)

900 tar bussen

250 bruker båt

Hovedandelen av utpendlingen skjer østover.

11 000

Asker

, Oslo

Bærum

Andre

8 400

Figurenviser hvor Askersinnbyggere har sitt arbeidssted(2008).

Det er også stor innpendling til Asker med hovedandet fra øst.

Det er ca 26 000 arbeidsplasser i Asker kommune, hvorav 14 817 pendler tit Asker
13 200 kjører bit

1 300 tar toget (850 kommer østfra).
ca 300 bruker andre kollektivmidler (primært buss)

Samtet kollektivandet er ca 11 prosent.

11 000

3 9GO

Figurenviser bostedtil Askersansatte. (SSB)

Asker

Oslo

Bærum

Andre

Det finnes ikke sikre talt på reisemiddetfordelingen i kommunen, men det antas 3 70 sykkelandel, 11 % kottektivreisende og
60 % bilreiser.
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Transportstruktur

Infrastruktur
Transportstammen i kommunen er bygget opp rundt jernbanen (Drammensbanen og Spikkestadbanen), E18, Stemmestadveien,

Røykenveien og Drammensveien. Kollektivfett er etablert i beskjeden skala og tilbud tit gående og syklende er basert på gang- og

sykkelvei.

75 prosent av Askers boliger ligger kollektivnært, dvs 800 m fra jernbanestasjon eller 400 m fra bussholdeplass (luftlinje). Asker

stasjon er Norges 6. største stasjon (basert på antall reisende) og har i dag tilbud om 6 tog pr time i retning Osto. NSB plantegger

å øke frekvensen til 10 tog pr time i løpet av 2014.

Det er etablert sykketparkering ved alle jernbanestasjoner, ved Asker stasjon er det ca 400 utendørs- og 80 innendørs plasser.

Disse er stort sett fylt opp av togpendlere på hverdager. Det er også tilbud om 800 bilparkeringsplasser for reisende med måneds-

kort og ca 1000 avgiftsbetagte parkeringsplasser i umiddelbar nærhet til stasjonen.

Busstilbudet i kommunen ble merkbart forbedret i desember 2012, da flere av lokattinjene fikk 10 minutters frekvens i rushtid.

Den tyngste busstraseen går langs Slemmestadveien med ca 5 minutters frekvens i rushtid. I rushtid går det 6 busser pr. time mel-

lom Dikemark og Asker. Linje 707 er nyetablert og trafikkerer Asker sentrum-Holmen-Billingstad-Slependen-Sandvika-Fornebu.

Linjen binder sammen arbeidsplasskonsentrasjonene Asker. Sandvika og Fornebu og har 15 minutters frekvens i rushtid.

Belastningpå veinettet
Både lokalveinett og E18 er tungt belastet. E18 ligger som en fysisk barriere på tvers av byggesonen i Asker og køproblemene i

E18-korridoren forplanter seg til tokalveiene og gir dårtig framkommelighet for både busser og biler. Tabellen under viser utvikling

i årsdøgntrafikk for noen viktige veier i perioden 1991 - 2010.

Matepunkt

Knud Askersvei

1991 1) 2003 2)

7800

20103)

11000

1991 - 2010

Drammensveien v/Drengsrud 7500




10500 + 40%

Heggedatsveien v/Dikemark 1500 - 2700 + 80%

Kirkeveien v/Asker museum 4000 4400 5000 + 25%

Røykenveien v/Sondre Bondi 11500 14700 17200 + 50%

Røykenveien v/ Røyken grense 4000 5800 7500 + 88%

Billingstadsletta v/Budstikka 10500 12400 11600 + 10%

Stemmestadveien sør for Holmen 9000 15500 14700 + 63%

Stemmestadveien v/Btakstad 8500 11600 12000 + 41%

Stemmestadveien v/Røyken grense 6000 8600 10000 + 67%

Oversikt i Asker kommunes veinormat, vedtatt 1994

Prosam-rapport118: Trafikkundersøkelseri Akershus2001-2002-2003

Prosam-rapport191: Trafikkutvikling i Oslo og Akershus2010

De mest belastete fylkesveiene i kommunen er Slemmestadveien og Røykenveien. Figuren under viser at trafikkveksten langs

Røykenveien og Stemmestadveien kan bli 20 prosent i 2024 dersom dagens transportfordeling mellom buss og bil forblir uendret.

Gjennomsnittlig døgntrafikk er da beregnet til nærmere

25 000 kjøretøy ved Holmenbukta.
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Figur:Modellberegnet årsdøgnstrafikkpå E18,Røykenveienog SLemmestadveieni 2010 og 2024.

Kilde: Rapporten«Veisystemet i Spikkstadkorridoren—konseptstudie»2011.

Barriereeffekten gjennom de tettest befolkede områdene er betydelige. Barrierevirkning oppleves som utrygghet og deler nær-

områder i to. I tillegg kommer de åpenbare utempene knyttet til trafikksikkerhet, støy og luftforurensing. Disse problemene øker

proporsjonalt med trafikkvolumet.

Av områder som er spesielt berørt av barrierer fra vei kan nevnes:

Røykenveien i områdene Heggdal, GullheRa og Bondi

Slemmestadveien i områdene Bjerkås, Vollen, Blakstad og Holmen

Fekjan ved Holmen og Nesbru

Drammensveien i områdene Drengsrudbekken. Måsan og Vardåsen

Lokalveinettet rundt Asker sentrum er nær kapasitetsgrensen i morgen- og ettermiddagsrush, noe som medfører forsinkelser for

bussene fra/ til Asker bussterminal og jernbanestasjonen. For at buss skal fungere som et effektivt transportmiddel og veksten i

bittrafikk bremses, må bussens fremkommelighet på de viktige innfartsårene til sentrum være sikret.
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Strategi

Miljøverndepartementet har utarbeidet rundskriv T-5/93 "Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleg-



ging". Retningslinjen legger vekt på tilrettelegging for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Videre bør planmes-



sige løsninger velges, som gir korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmidler.

Arealutvikling og den samlede transportkapasiteten må balanseres. En samordnet areal og transportplanlegging har mål om

å fremme effektiv samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse, miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det må legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kom-

munegrensen.

Asker kommune legger prinsippene i samordnet areal og transportplanlegging og trafikkpyramiden til grunn for sin planlegging,

utbygg ing, drift og vedlikehold av vei- og trafikksystemet. Det er utfordrende å sikre en arealutvikling som tilrettelegger for redu-

sert transport. En fortsatt omfattende produksjon av individuelle, frittliggende eneboliger, 70-90 boliger pr. år, medfører ofte økt

transportbehov med biL Det er også utfordrende å prioritere sykkel, gange og buss foran bil, i forhold til investering og i forhold

til drift og vedlikehold.

Generelle tiltaksområder

Miljø-
Drivstoff vennlig

Rammevitkår bilbruk

Parkeringstittak

Fartsreguterendetittak

Mitiragater

Titgjengetighet tit kottektivpunkter

Styrket kapasitet og frekvens

Styrket infrastruktur

Sammenhengendenett

Areatpiantegging

Lokatisering

Basertpå Statensvegvesen,Tøl

Regulere biltratikk

Økt andel kollektivreisende

Okt andel gang og sykkel

RedOset transp.orth~et

Redusert transportavstand

Redusert transportavstand er grunnleggende i henhold til transportpyramidens hierarki. Transportavstand kan forstås som avstand

til arbeidssted, fritidstilbud, offentlig og privat service, men også som avstand til nærmeste kollektivknutepunkt. Dette innebærer

at hovedandelen av kommunens vekst forutsetningsvis må lokaliseres i tettsteder og nærsentra, og inntil eksisterende kollektiv-

tilbud.

Asker kommuneplan 2007-2020 var i hovedsak basert på kollektivnær arealutvikling for både bolig og næring. I revidert kommu-

neplan anbefales dette prinsippet videreført. Det må imidlertid være en forutsetning at også privat og offentlig service, idrett- og

kulturformål lokaliseres i henhold til samordnet areal og transportplanlegging.

Andel fritidsreiser, det vil si reiser som ikke er arbeidsrelatert, kan se ut til å være økende. Ved å legge offentlig og privat service,

slik som skoler, barnehager og dagligvareforretning i knutepunkt og sentre, og konsentrere boliger og arbeidsplasser i gangav-
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stand til knutepunkt og sentre, vil transportavstanden for de daglige gjøremålene reduseres. På den måten blir det lettere for hver

enkelt å gå eller sykle i hverdagen. Likeledes vil det være vesentlig å tilrettelegge for kultur, idrett og fritidsaktiviteter i tettsteder

og tokalsentra. Dette vil i stor grad handle om tilrettelegging for å oppnå økt sambruk av eksisterende lokaler som skoler og

idrettsanlegg, skape lett tilgjengelige møteplasser, samt redusere transportbehovet, og sikre transportsystemet en miljøprofil.

Sykkeloggange
Med en stadig voksende kommune er det nødvendig å øke andel syklende og gående for å opprettholde gode bomiljø med

lokale miljøkvaliteter. Fremtidig utvikling må derfor bygge opp under infrastruktur som innbyr til gange og sykkel. Særlig viktig

er gang- og sykkelakser mellom hjem, skole, arbeid, kollektivtilbud, idrett, friluft/rekreasjon og kultur. Snarveier og smett må

videreutvikles for effektiv transport til sykkel og fots. Økt aktivitet gjennom hverdagssykling og gange er i tråd med kommunens

fokus på folkehelse.

Sykkel

Reisevaneundersøkelsen (TØl, 2009) peker på mangel på parkering ved arbeidssted som den største drivkraften for overgang fra bil

til kollektivreise. Ved korte arbeidsreiser kan man tilsvarende anta at sykkel velges fremfor kollektivtransport ved mangel på par-

kering ved arbeidssted. Flere kortreiste arbeidsplasser med lav parkeringsdekning vil trolig være en drivkraft for økt sykkelandel.

Kommunens sykkelstrategi ble vedtatt i 2009, og Asker har status som Sykkelby i perioden 2009-2013. Asker kommune har

gjennom sykkelstrategien definert hovedsykkelveinettet, men mangler et sammen-

hengende sykkelveinett gjennom kommunen. Generelt er gang- og sykkelveier og

fortau opparbeidet. Imidlertid har anleggene varierende standard, tilgjengelighet

og oversiktlighet. Sykkelveinettet er ikke tilfredsstillende for transportsyklister, og

det oppstår derfor konflikter mellom syklister og gående eller syklister og bilførere.

Det er behov for standardheving og optimalisering ev eksisterende anlegg, samt

separering av gående og syklende langs hovedsykkelveinettet.

Ved arealplanlegging skal gående og syklende prioriteres med god fremkommelig-

het. Tilgjengelighet til kollektivstopp og mellom viktige målpunkt skal sikres.

Gange

Det er avgjørende å ha velfungerende og effektive gangveier/ smett mellom mål-
punktene slik at gange og sykling blir et foretrukket valg i hverdagen.

Kommunens skiltede turveier er registrert. Kommeplanen peker på behovet for utar-

beidelse av en grøntplan. Det er naturlig at en slik plan også omfatter kartfesting av

turveier og gangforbindelser mellom boligområder og grøntområder/ lekeplasser/

rekreasjonsområder.

Tre turveitraseer vil bli prioritert i kommende kommuneplanperiode.

Turvei mellom Heggedal og Asker sentrum vil fungere både som rekreasjonstilbud

og trasé for transportsyklister på vei til arbeid, skole etc. Imidlertid må strekningen

reguleres. I tillegg til å tilrettelegge for gående og syklende mellom Heggedal og

Asker, kan tiltaket avhjelpe kommunens mangel på massedeponi, fordi rene over-

skuddsmasser kan benyttes som steinfylling langs traseen. Tiltaket har imidlertid

biologiske og geotekniske utfordringer med fylling/ bryggeIøsning ut i vassdrag,

tett på jernbanetras. Gjennomføringen antas å skje i etapper.

Turvei tangs Spikkestadbanen mellom

Heggedalog Asker sentrum.
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Traséfor tursti langs Neselva,samt trasé for kyststi langs Landøyaog Mell.om Nesfram til Bærumgrense.

Turveien Langs Askerelva, mellom Blakstadbukta og Semsvannet, er i stor utstrekning etablert, dog med vekslende standard på

ulike etapper. En komplettering av denne sentrale turveien, bLa på strekningene Bondivann - Asker sentrum og Asker aldershjem
- Vøien prioriteres.

Turvei langs Neselven mellom Holmen og Kjærlighetsstien/Vestmarka er prioritert. Traseen er delvis regulert og kan etableres

etappevis.

Kyststien langs Askerlandet mellom Røyken grense og Holmen er svært populær. Langs Landøystranda og Hestesund er traseen

delvis fraværende, mens andre strekninger relativt enkelt kan opparbeides. Denne siste delen av kyststien langs fastlands-Asker

prioriteres og forutsettes etablert i etapper.

Kollektivtransport

Den tidligere beskrivelse av kollektivtilbudet i Asker viser at togtilbudet i kommunen er av landets beste og vil bli ytterligere

forbedret i 2014. Dette er et resultat av en betydelig statlig satsing på jernbane. Det har ikke vært tilsvarende satsing på infra-

struktur for buss. Asker mangler i stor grad egne busstraseer/kollektivfelt, noe som skaper forsinkelser i rushtid. Særlig inn mot

Asker sentrum og langs Fekjan er forsinkelser et økende problem. Tilgjengelighet for gående og syklende til det høyfrekvente

kollektivsystemet er ikke optimalt, og må videreutvikles.

Asker er i dag knyttet tilet av Landets mest effektive kollektivsystemer, jernbanen mellom Asker og Oslo. Asker er i tillegg betjent

av viktige kollektivakser som Spikkestadbanen, Slemmestadbussen og Dikemarkbussen. Ny utbygging skjer i hovedsak langs

disse aksene.

Imidlertid er Asker fra gammelt av en spredtbygd kommune. Halvparten av boligbebyggelsen består av eneboliger, og tusenvis av

boliger ligger ikke kollektivnært. Asker vil derfor alltid være avhengig av et godt tilbringersystem mellom bolig og kollektivsys-
tem, enten dette baseres på privatbil, matebuss eller sykkel.

Knutepunkter, bussmating og pendlerparkering

For å lette på trafikksituasjonen i vestregionen er det nødvendig å øke kollektivandelen i vårt distrikt ved blant annet å legge til

rette for flere innfartsparkeringsplasser, samt matebusser og sykkelveier frem til knutepunktene.

Jernbanen er grunnstammen i kollektivsystemet. Jernbanen består av 3 baner; Askerbanen (nytt dobbeltspor), Drammensbanen

(gammelt dobbeltspor) og Spikkestadbanen, og til sammen 8 jernbanestasjoner. Asker stasjon knytter de tre banene sammen, og
har derfor en overordnet rolle som knutepunkt. Så godt som alle togruter stopper på Asker stasjon.
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Gjennom det nye rutesystemet som kollektivselskapene (NSB, Ruter m.fl.) besluttet høsten 2012, er jernbanen som hovedstamme

i kollektivsystemet forsterket. Bussene skal mate inn mot de store stasjonene, Asker, Sandvika og Lysaker.

Samtidig legges det opp til pendlerparkering ved jernbanestasjonene, ved enkelte av de tunge busstrasene, samt ved Vollen og

Slemmestad brygge. Det er etablert pendlerparkering ved alle jernbanestasjonene i Asker med til sammen bortimot 1300 bilopp-

stillingsplasser, hvorav over 1000 rundt Asker stasjon. Det er behov for utvidelse av disse.

Asker stasjon er i dag den klart største pendlerparkeringsplass i Akershus. Med den sterke veksten vi nå ser i og rundt Asker sen-

trum, både innenfor næring og bolig, øker også trafikken på lokalveiene rundt sentrum, både kollektiv- og privatbiltrafikken. Det

omfattende pendlerparkeringstilbudet forsterker biltrafikken inn mot sentrum. Dette medfører behovet for en mer differensiert

tilnærming tilspørsmålet om mating av knutepunktene, og lokalisering av pendlerparkeringsplassene i Asker.

Asker kommune skal, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Staten vegvesen og transportselskapene, utarbeide en egen

strategi for mating av kollektivsystemet. Her vil spørsmål om matebusser, kollektivfelt, pendlerparkering for bil og sykkel, samt

effektive gang- og sykkeltraseer bli vurdert, og tiftak foreslått. Også båtforbindelsene på fjorden vil inngå i dette arbeidet.

Asker kommune ønsker et økt antall innfartsparkeringsplasser langs jernbanen og de tunge bussaksene. Dette er imidlertid en
utfordring ved Asker stasjon, både pga arealknapphet og et lokalveisystem som i rush allerede er nær kapasitetsgrensen. Derfor

må man i Asker sentrum også vurdere matebusser. Det er aktuelt å vurdere både kortsiktige og langsiktige

Det er fra Asker kommunes side ønskelig å se på en samlet tilgjengelighet til stasjonene i et regionalt og fremtidsrettet perspektiv.

En slik vurdering må gjøres i samarbeid med blant annet Akershus fylkeskommune, Ruter. NSB og Jernbaneverket

Bussogbåt
75 prosent av Askers boliger ligger kollektivnært, dvs 800 m fra jernbanestasjon eller 400 m fra bussholdeplass (luftlinje). En stor

andel av disse ligger nær busstilbud. Bussene har et betydelig potensiale for økt andel av transportkapasiteten. For å oppnå slik

økning må bussens fremkommelighet sikres, enten ved kollektivfelt eller bussprioritering. I tillegg må busstilbudet inn mot Asker

stasjon og mellom bolig/næringskonsentrasjoner forsterkes. Det vises til kartet som viser tilgjengelighet til buss og tog i Asker

kommune på side 40.

Asker kommune vil videreføre sin pådriverrolle ovenfor transportmyndighetene. Som planmyndighet vil kommunen påse at buss-

fremkommelighet sikres i forkant av store utviklingsprosjekter. Kommuneplankartet synliggjør prioriterte strekninger for kollek-

tivfelt for buss; langs Drammensveien, Slemmestadveien, Røykenveien og Nesøyveien.

Kollektivkart Asker kommune, på side 41, viser kommunens prioriterte strekningsforbedringer, både i form av kollektivfelt og nye

busslinjer. Dette er:

Slemmestadveien (Vettre-Hvalsveien)

Slemmestadveien (Holmen-E18)

Drammensveien (Annerudveien-Asker sentrum)

Røykenveien (Gullhella-Lensmannslia). Henger sammen med ønske om etablering av busslinje langs Røykenveien mel-

lom Heggedal og Asker s.

Billingstadsletta (Halvard Torgersens vei-Billingstadveien)

Nesøyveien (Otto Blehrs vei-Billingstadsletta) inklusiv gang-sykkelvei under Nesøybroen med tilkobling til Grønsund-

veien

Busstunnel mellom Âby (Slemmestadveien) og Langenga for å sikre rask og god kobling mellom Slemmestadveien og

Asker sentrum (arbeidsplasser og høyfrekvent togtilbud)
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Tog

Asker er Norges 6. største jernbanestasjon målt i antall reisende. Stasjonen gir tilbud om 6 tog pr time i tillegg til Flytoget. NSB

planlegger ytterligere forsterkning i desember 2014, tilbudet vil da bli 10 tog pr time. Asker kommune vil utnytte det gode tilbu-

det ved å tilrettelegge for høy tetthet av bolig- og nærings- og serviceformål i gangavstand til togstasjonene. Asker kommune vil

videreføre sin pådriverrolle ovenfor transportmyndighetene med mål om enda bedre ruteplaner.

Kommunedelplan for ny E18 omfatter ny bussterminal over Asker stasjon med direkte atkomst ned på gatenivå. Terminalen skal

betjene både lokalbusser og regionale ekspressbusser.

Sykkelparkering ved Asker stasjon fungerer bra, det er mange som velger å sykle til stasjonen både sommer og vinter. Det er

etablert ca 400 utendørs sykkelstativ. I tillegg er det tilbud om innendørs parkering i to sykkelhus med til sammen 130 plasser.

Det er stadig behov for nye sykkelplasser ved ulike målpunkt, noe som følges opp fortløpende.

Biltransport

Både antall innbyggere og antall biler pr husholdning økt vesentlig de siste 20 årene. Dette får konsekvenser for fremkommelighet

på veiene, lokal luftforurensning og støy. Gratis parkering ved jobb og dekning av reiseutgifter er viktige drivkrefter for fortsatt bruk

av biL For pendlere til Asker er antakelig framkommelighet og parkeringsmulighet til arbeidet avgjørende for valg av transport-

Dette blir også påpekt av Tøl som beskriver tilgang på parkering ved arbeidsplass som den største faktoren i forhold til

transportvalg kollektivtransport (Nasjonal reisevaneundersøkelse for 2009 1130/2011, tabell 7.6).

Lokalisering av nye arbeidsplasser kombinert med regulering av arbeidsplassparkering vil dermed være det viktigste virkemiddelet

for å redusere rushtidsreiser med bil. Dette fordrer imidlertid et velfungerende kollektivsystem.

Belastningen på E18 i rushtid har nådd kapasitetsgrensen. Problemene forplanter seg til lokalveisystemet særlig rundt Asker sen-

trum. Dårlig fremkommelighet på veinettet skaper forsinkelser for bussene, noe som rammer et stort antall innbyggere. Utarbei-

delse av kommunedelplan for ny E18 gjennom kommunen pågår i regi av Statens vegvesen. Tiltaket er et miljøffitak som styrker

næringslivet, kollektivtrafikken og muligheten til effektiv byutvikling. Kommunen skal være pådriver i arbeidet med å realisere ny

E-18, inklusive tilstøtende lokale hovedveier, først og fremst Røykenveien. Drammensveien og Slemmestadveien.

Fritidsreiser og følgereiser (skole og barnehage)
På nasjonalt nivå utgjør fritidsreiser knyttet til handel og service nesten 50 prosent til sammen (Tøl. RVU 2009). Ved å tilret-

telegge for lokal handel og kultur, idrett og fritidsaktiviteter i tettsteder og lokalsentra, vil transportavstand reduseres og mulig-

gjøre økt andel sykkel og gange. Eksisterende lokaler kan også utnyttes mer effektivt gjennom økt sambruk, som f eks skoler og
idrettsanlegg.

Lokalveinettet er belastet med en tydelig andel skolekjøring, noe som i seg selv påvirker trafikksikkerheten langs skoleveiene. For

å oppnå trygge skoleveier og gode lokalmiljø, må tilrettelegging for gange og sykkel prioriteres. Dette innebærer at man ved nye

skoler bør være varsom med å tilrettelegge for f.eks foreldrekjøring i form av såkalte rundeller, men heller satse på trafikksikre

anlegg for gående og syklende.

Næringstrafikk

Pöyry har, på bestilling fra kommunens E18-utvalg, utarbeidet rapporten «Næringslivets kostnader ved forsinkelser i Vestkor-

ridoren, 2012». Rapporten påviser at kø i Vestkorridoren påfører trafikantene betydelige kostnader. For godstransporten anslås

kostnadene til å være mellom 670 millioner kroner og 1.000 millioner kroner i 2011. Over en 20 års-periode vil de akkumulerte

kostnadene for næringslivet nærme seg 30 milliarder kroner hvis ikke fremkommeligheten bedres. Asker kommune har i for-

bindelse med behandling av Nasjonal transportplan (2014-2023), signalisert overfor Staten at næringstrafikken må prioriteres.

Etablering av ny E18 er nødvendig for å styrke norsk næringsliv. Kommunedelplan for ny E18 gjennom Asker kommune er under

utarbeidelse. Kommunen skal prioritere planbehandlingen høyt slik at ny E18 med tilhørende tverrforbindelser kan realiseres som

en sammenhengende utbygging gjennom Asker og Bærum.
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Parkering

Parkeringsnorm er et effektivt redskap for å styre trafikkbelastningen på veinettet, sikre fremkommeUghet for næringstransport og

redusere belastningen på Lokalveinettet og derved nærmiljøer.

En streng parkeringsnorm for kontorbedrifter bidrar å lette presset på hovedveiene i rushperioder. Nasjonale og regionale føringer
tilsier en strengere norm ved kollektivknutepunkt enn utenfor, noe Asker kommune har praktisert i flere reguleringsplaner. Dette

foreslås fulgt opp gjennom kommuneplanen gjennom revisjon av kommunal parkeringsnorm.

Alle kommunens jernbanestasjoner har pendlerparkering for både bil og sykkel. Parkeringen er gratis, bortsett fra Asker stasjon

hvor det er innført en oblatkostnad på kr 50 for reisende med månedskort/årskort, både på jernbaneverkets og kommunens om-

råde. Asker sentrum har ca 860 pendlerplasser som bakkeparkering (dvs ikke i P-hus). Registreringer viser at 42 % av bileierne bor

innenfor 3 km avstand, 55 innenfor 5 km, mens 26 7. av parkerte biler er registrert i Buskerud og sørover. Parkeringsplasser i
sentrum beslaglegger verdifullt areal, skaper mertrafikk og derved fremkommelighetsproblem langs innfartsveiene. Innfartspar-

keringen for biler i Asker sentrum har i dag et omfang som tilsier at ytterligere kapasitetsøkning må sees i sammenheng med

kapasiteten på veisystemet rundt sentrum.

I Asker sentrum er det naturlig å vurdere et fremtidig system basert på sambruksparkering for kollektivreiser, handel, idrett, kul-

tur og arbeidsplasser i en skala tilpasset lokalveinettets kapasitet og ønsket arealbruk i sentrum. Dette prinsippet diskuteres i

forbindelse med Føyka/Elvely. Kommunen vil gjennom politisk sak «tilgjengelighet til kollektivtilbud» synliggjøre en strategi for

fremtidige løsninger for matebusser, sambruk- og innfartsparkering. Fremtidig bruk av sentrumsarealene vil vurderes i forbindelse

med reguleringsplan Føyka/ Elvely og ny kommunedelplan for Asker sentrum.

Miljøgater

Asker kommune ønsker å skjerme enkelte boligområde ved å etablere miljøgate på fylkesveiene. Slemmestadveien er allerede

etablert som miljøgate gjennom Vollen. Heggedal miljøgate i Heggedalsveien er under opparbeidelse, mens Borgenveien og Vet-
tre er under planlegging.

Andre aktuelle tettsteder for miljøgater er:

Holmen (Fekjan)

Nesbru (Fekjan)

Heggedal (Røykenveien mellom Rustadveien og Vollenveien)

Dikemark «sentrum» (Dikemarkveien)
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Forurensing
I denne sammenheng brukes ordet forurensing om utslipp som vil skade miljøet. Ofte er det hensiktsmessig å dele slike utslipp

inn i utslipp til luft, vann eller grunn.

Utslipp til luft

Lokalluftforurensning

Luftkvaliteten i Norge er generelt sett bedre enn på 1990-tallet. Dårlig luftkvalitet gir likevel helseskader, særlig i de større byene

(Kilde Miljøstatus.no). Også i Osloområdet har luftkvaliteten de siste tiårene blitt stadig bedre. Utslipp og konsentrasjoner av sve-

vestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) utgjør imidlertid fremdeles et helse- og trivselsproblem for mange. Utslippene er knyttet

til utslipp fra veitrafikk i byen og langs innfartsårene.

Helserisikoen knyttet til luftforurensning avhenger av hvor høy konsentrasjonen er, og hvor lenge man blir utsatt for den. Sveve-

støv og nitrogendioksid gir økt forekomst av ulike typer luftveislidelser. Svevestøv kan også medføre hjerte- og karsykdommer.

Andre stoffer, som benzen og andre aromater, kan være kreftfremkallende.

Tiltak for å redusere utslipp knyttet til veitrafikk kan deles i to kategorier: trafikkreduserende og utslippsreduserende. I Oslore-

gionen hvor veitrafikkveksten er stor, vil trafikkreduserende tiltak være særlig viktig. Det er også påvist en sammenheng mellom

hastighet og opphvirvling av svevestøv. Redusert bruk av piggdekk (innføring av piggdekkgebyr) og lavere hastigheter vil dermed

redusere utslippene. Fylkesmannen)

Nasjonalt mål — Forurensningsforeskriftens krav

Sentral database for tuftovervåkningsdata, 2012/miljøstatus.no

Nærmeste målestasjoner for luftkvalitet finnes i dag i Drammen og Sandvika. Det bør vurderes om dette er tilstrekkelig for å gi

sikre data for luftkvaliteten i Asker.
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Nedfallavtungmetaller

Mesteparten av tungmetallene som faller ned over Norge kommer med lufta fra andre land i Europa. De siste tiårene har det vært
en reduksjon i slike tilførsler. Spesielt er tilferselen av bly redusert. Relativt sett betyr dermed utslipp fra lokale kilder mer for
nedfall av tungmetaller i Norge i dag. Lokale kilder som bidrar til tungmetallforurensning er særlig større smefteverk.

Surnedbør

Nedfall av svovel og nitrogen kan føre til forsuring i vann og jordsmonn. Forsuringsproblemet i Norge i dag gir redusert vannkva-
litet i vann og vassdrag i Sør-Norge, spesielt på Sørlandet. En rekke tiltak er gjennomført for å redusere utslippene av gasser som
gir sur nedbør, både i Norge og i Europa. Dette har ført til at problemet har avtatt betydelig. Likevel er fortsatt store områder i
Sør-Norge utsatt for og skadet av sur nedbør.

Støy

Veitrafikk er hovedkilden til støy i Asker. Støy og annen forurensning fra veinettet gir stedvis svært dårlige boforhold. E18 i vest-
korridoren er en av Norges mest belastede stamveier med en årsdøgntrafikk (ADT)på ca 90.000. I tillegg har flere fylkesveier og
kommunale veier i Asker høy årsdøgntrafikk. Tunnel eller lokk over deler av E18 vil bidra til støyskjerming av mange bosteds- og
arbeidsplasser.

Utsnitt av støykart for Asker, 2012.
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På kommunens nettside finnes temakart støy for henholdsvis støy fra jernbane og støy fra de mest belastete veiene i kommunen.

Se www.asker.kommune.no. Kartet er utarbeidet ved hjelp av en støymodell som tar hensyn tilterreng, trafikkmengde, støyskjer-

mer og bebyggelse.

For all planlegging innenfor Asker kommune legges de statlige støyretningslinjer T-1442/2012 til grunn. Lokalsentra og nærsen-

tra har generelt en støyutfordring. I slike områder kreves det at Asker kommunes veileder for bokvalitet legges til grunn i tillegg,

samt tilfredsstillende støynivåer (T-1442/2012) både innendørs og på leke- og uteoppholdsarealer.

En stillesone er et område som etter kommunens vurdering er viktig for rekreasjon, natur- og friluftsinteresser og er ønskelig å be-

vare som stille og lite støypåvirket, eller område man som har som mål å utvikle til stille områder. Stille områder kan være grønne

lunger, stier- og turveier, gravlunder, museumsområder og områder langs sjø og vassdrag. I tillegg er landskapsvernområder og

marka sikret som viktige rekreasjonsområder. Hovedstrukturer for stillesoner skal synliggjøres gjennom utarbeidelse av Grøntplan

for Asker. I tillegg skal stille soner vurderes og sikres i område/reguleringsplaner.

Utslipptil vann oggrunn
Miljøgifter tilføres norske vassdrag og innsjøer enten via luftstrømmer langveis fra, avrenninger fra jord eller lokale punktutslipp.

Miljøgifter er stoffer som selv i små konsentrasjoner kan gi skadeeffekter ved at de er giftige og kan oppkonsentreres til skadelige

konsentrasjoner i næringskjeden og/eller har særlig lav nedbrytbarhet. I norske innsjøer er det noe forhøyede nivåer av tungme-

tallene bly, kadmium og kvikksølv i bunnsedimentene. Generelt er nivåene høyest i sørlige deler av landet. Av metallene er det

kvikksølv som er funnet i høyest nivåer i fisk. Generelt sett har de aller fleste norske innsjøer lave nivåer av organiske miljøgifter

som PCB, DDT, dioksiner, bromerte flammehemmere, klorerte parafiner mv.

I Asker vil avrenning fra vei, lekkasjer fra avløpsnett, utlekking fra nedlagte deponier og industrivirksomhet samt noe avrenning

fra landbruk være lokale kilder til forurensning av vann og grunn. Salting av vei kan føre til lokalt store forstyrrelser av økosystem,

slik det ble observert i Svinesjøen tidlig på 2000 tallet På bakgrunn av dette ble salting av veiene i området rundt Svinesjøen

avsluttet og vannkvaliteten er blitt betraktelig bedre.

Global oppvarming fører til at havet blir surere. Norske havområder er spesielt utsatt for havforsuring, særlig lengst i nord. Årsaken

er at kaldt vann kan ta opp mer CO2enn varmere vann, og at ferskvann fra elver og issmelting svekker havets evne til å nøytra-

lisere forsuringen. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis.

Dette skaper problemer for marine organismer med kalkhus, eksempelvis vingesnegl. De marine næringskjedene lengst mot nord

er relativt enkle, og økosystemene er sårbare når sentrale arter som vingesneglen får problemer. Her er det svært sannsynlig at

økosystemene vil oppleve vesentlige endringer på grunn av havforsuring. Foreløpig er kunnskapen om dette begrenset.

Akutteutslipp
Akutte utslipp som følge av uhell ved produksjonssted, ved transport eller hos bruker kan føre til lokalt store forurensninger. Asker

har lite industri, og den største risikoen er forbundet til akutte utslipp fra transport av farlig gods og også fra utslipp fra Askers om

lag 3000 nedgravde oljetanker.

Beredskap i forhold til slike ulykker knytter seg til Asker og Bærum brannvesen og Oslo IUA (interkommunalt utvalg for akutt

forurensning). Akutt forurensning er et viktig tema innenfor arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forbrukog avfall
Forbruk er et komplekst og globalt tema. Matvarer, bolig/energi og transport står for om lag 60 % av forbruket vårt målt i kroner.

Resten fordeler seg mellom et bredt spekter av varer og tjenester, hvorav varene tenderer til å belaste miljøet mest. Forbruket av

slike varer, som inkluderer klær og sko, møbler og husholdningsartikler, fritidsvarer fra sportsutstyr til elektronikk, toalettartikler

og andre personlige varer, har økt sterkt siden 1990, og de siste årene mer enn forbruket av tjenester.

Forbruk av varer vil i en viss grad gjenspeiles i produsert avfall. Askers innbyggere produserte i 2012 totalt 415 kg husholdningsav-

fall pr år. Snittet for landet var i samme år 433 kg pr innbygger. Asker har en høy gjenvinningsgrad (65%), sammenlignet med snittet

for landet (40%) i 2012. Restavfallet håndteres i all hovedsak i godkjente anlegg og forurensning fra avfallsproduksjon er dermed re-

lativ liten. I noen grad kan det sies at avfall også i Asker representerer et forurensningsproblem knyttet til forsøpling og villfyllinger.
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Utfordringenknyttet til forbruket ligger dermed ikke såmye påforurensningfra avfallsproduksjonen,men er knyttet til overforbruk
av resurser/råvarer,kjemikalier og miljøgifter i produkteneog at fremstilling og transport av varer og tjenester skaperforurens-
ning. Denneforurensningenvil i all hovedsakfinne sted utenfor kommunegrensen.I et forurensningsperspektivvil vårt forbruk
påvirkeaskersamfunnetindirekte gjennom langtransportert forurensning i vann og luft. I et resursperspektiver vårt forbruk med
på å utarmetilgjengelige ikke fornybare resurserog overbeskatningav fornybareresurserpåverdensbasis.

Blågrønn struktur
Marka,fjorden, landbruket vassdragene,friområdene,turveiene og de grønnearealene i boligstrukturen utgjør kommunens blå-
grønnstruktur og er en viktig del av kommunens identitet og (kultur)historie. Kalk- og leirskiferlandskapet på vestsiden av Oslo-
fjorden sammen med lokalklimatiske forhold gjør at artsvariasjoni Askerer stor.

Grønnstrukturenrepresentererbetydningsfulle verdier i hverdagslandskapetder folk ferdes. Den er viktig for vår helse og livs-
kvalitet og den bidrar til bedre lokalklima, reduksjonav luftforurensning, og er nødvendigfor bevaring av biologisk mangfold.
Vegetasjonskledtekantsoner langsvann og vassdrager særlig viktig å sikre for å bevarenaturmangfoldet landskapsverdierog for
å forebyggeflom og erosjon.

Nødvendigsikring av naturen og innbyggerneslivskvalitet tilsier at grønnstrukturenemå styrkes i takt med befolkningsøkningen.
Enviktig forutsetning er at de blå og grønnearealeneikke fragmenteres,men bevaressom en sammenhengendestruktur.

Utbyggingspresser den største utfordringen både i forhold til å ta vare på særlig viktige arealer og med tanke på å unngå frag-
mentering av grønnstrukturen.Samtidig vil befolkningsvekstøke behovet for arealer til rekreasjon,fysisk aktivitet og idrett- og
friluftslivsliv. Enannen stor utfordring blir dermed å sikre lokale arealer til daglig rekreasjonog friluftsliv. Kommunenssærlige
artsrikdom medføreret ansvarfor å bevarevår unike natur. Arealinngrep/-endringer,gjengroing og fremmede arter er de største
truslene mot det biologiske mangfoldet. Kartleggingav arter,beskyttelseav leveområdeneog en god arealdisponeringer nødven-
dige tiltak for å unngåtap av biologisk mangfold.

Det vil fremmes egen plan for bevaringog styrking av Askersblågrønnestruktur. I denne planen vil den blågrønnnestrukturen,
som i dag er regulert til andre formål, men som likevel er viktig å opprettholde for å sikre sammenhengendelandskapsdrageller
leveområderfor dyr,spredningskorridorerog fremtidige turveier, 100-metersskogerog smett, fanges opp og sikres.

Marka
Store arealer i Vestmarka.Kjekstadmarkaog Vardåsmarkaligger innenfor markagrensen.I disse områdeneskal all planlegging
skje i tråd med markaloven,som trådde i kraft 01.09.2009. Formåletmed loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, natur-
opplevelse og idrett. Miljødepartementet ved fylkesmannen i Oslo og Akershuser forvaltningsmyndighet for markaloven,men
sakeneforberedesav kommunen.

Det er foretatt en gjennomgangav de reguleringsplanersom ligger innenfor marka,vedlegg 9. Utredningenkonkluderer med at
reguleringsplanenfor Vardåsenalpinanlegg beholdessom den er, mensden delen av reguleringsplanenfor Poverud-Ulvengolf-
banesom ligger innenfor marka i Asker,opphører.Nytt områdefor skianlegg legges Inn i markaved Solli.
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Strandsonen
I 100-meters beltet Langs sjøen skal allmenne interesser ivaretas og uheldig bygging unngås. Ferdselshensyn og landskapstilpas-

ning skal vektlegges og konflikter med andre interesser som naturvern, friluftsliv, kulturminner, landskap, landbruk og fiskerinæ-
ring må søkes unngått.

I kommuneplanens strandsone, som for store deler av kommunen er mye smalere enn 100m, og dermed også mer eksponert mot

sjøen, skal all utbygging og alle terrenginngrep være forbudt Bare fasadeendringer og enkle ilandstigningsbrygger der regule-

ringsplaner åpner for slike, kan vurderes. Gjennomgang av alle boligtomter i strandsonen er gjort i et eget notat. Denne gjennom-

gangen viser at vi med nåværende kommuneplanbestemmelser og strandsoneavgrensning ikke har reguleringsplaner som åpner
for nye tiltak i strandsonen, fordi gamle planer overstyres. Disse kommuneplanbestemmelsene videreføres i ny kommuneplan. Se

vedlegg 10.

Det er utarbeidet en egen utredning om småbåthavner i kommunen. Denne følger kommuneplanen som vedlegg. Det legges

opp til en utvidelse av småbåthavnene Bjerkåsholmen, Holmen og Tobakkshullet mens småbåthavnen på Slependen foreslås

innskrenket. Kommersielle gjestehavner foreslås plassert i Vollen og Holmen. Se vedlegg 8.
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Kulturmiljø
Askersamfunnet har gjennomgått en stor utvikling de siste 150 årene fra å være et homogent landbrukssamfunn med to —tre tu-

sen innbyggere, til industrisamfunnet og befolkningsveksten som følge av jernbaneutbyggingen, til dagens velutviklede moderne

samfunn med snart 60.000 innbyggere og et allsidig, variert næringsliv. Mange representative bygninger, anlegg og miljøer fra

ulike tidsepoker er fortsatt intakte. Disse representerer Askersamfunnets historiske røtter og identitet, preger oppfatningen av

lokalsamfunnet og er en kvalitativ ressurs for videreutvikling av Askerbygdas karakter. Fordi Asker er en utpreget innflytterkom-

mune, vil kulturminnene utgjøre en felles plattform og identitet for alle innbyggere.

Gjennom Forvaltningsplan for faste kulturminner fra 1994 er det registrert og sikret kulturminner frem til ca. 1920. Arbeidet må

videreføres for å sikre kulturminner frem til vår samtid.

Samfunnssikkerhet og klimaendringer
Problemstillinger knyttet til beredskap og sikkerhet har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Dette kommer ikke minst på

grunn av nasjonale og internasjonale hendelser, som viser viktigheten av gode beredskapsplaner. Et sentralt element i samfunns-

sikkerheten er å redusere antall hendelser og konsekvensene av oppståtte hendelser.

Utviklingen og avhengigheten av teknologi har gitt samfunnet nye sikkerhetsmessige utfordringer. Stadig mer digitalisering av

samfunnskritiske funksjoner gir en ny retning i spørsmålet om sårbarhet. Digital infrastruktur må sikres på lik linje med fysisk

infrastruktur —systemene for kommunikasjon og samhandling i dagens nettsamfunn må være robuste i forhold til kriminalitet,

terror og klimamessig påvirkning. Kompetanse og kunnskap vil være avgjørende.

Det er høy fokus på klimaendringer. Gitt en utvikling med økende ekstremvær, for eksempel store nedbørsmengder over lengre

tid, vil kommunenes sårbarhet kunne øke. Klimaendringene vil medføre økt risiko for flom på grunn av økt nedbør, havnivåstig-

ning og stormflo. Andre konsekvenser vil være økt risiko for ras, vind og setningsskader med mer. Endringer i klima og hyppigere

ekstremværsituasjoner må derfor trekkes inn i all arealplanlegging.

Endringer i klima kombinert med befolkningsøkning setter kapasitet på renseanleggene samt utslipp til indre Oslofjord på prøve.

Epidemier av smittsomme sykdommer kan utvikle seg i denne sammenheng, som smittereservoar for befolkningen. Sammen med

strengere krav til vannmiljøet i fjorden, fra befolkningen og myndigheter, legger dette press på overvanns- samt spillvannshånd-

tering i regionen.

Ekstremvær øker risikoen for langvarig strømbortfall med brudd på kommunikasjonsløsninger og ødelagt infrastruktur, som vil

kunne svekke vesentlige samfunnsfunksjoner, og også resultere i at kriminelle utnytter situasjonen.
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Definisjon
Med folkehelse menes befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfun-

nets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og so-

matisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som

direkte eller indirekte påvirker helsen. Dette innebærer et folkehelsearbeid som er helhetlig, sektorovergripende og som omfatter

tiltak i mange samfunnssektorer og kommunale virksomheter.

Forankring
Folkehelseperspektivet har fått en ny aktualitet som følge av blant annet ny folkehelselov som trådte i kraft 1.1.2012. Den nye

loven markerer et skifte fra et «sykdomsperspektiv» til et «påvirkningsperspektiv». I dette skiftet ligger det erkjennelse av at de

store helseutfordringene i dagens samfunn, livsstilssykdommer og psykisk helse, ikke kan bekjempes i dagens helsevesen. Den

brede samfunnsrettede helsepolitikken må rette innsats mot de miljø- og samfunnsforhold som gjør at sykdom oppstår.

Et slikt nytt perspektiv som ny folkehelselov legger opp til , fordrer en mer aktiv rolle fra kommunen, der man må vurdere det

lokale utfordringsbildet for å kartlegge helsetilstanden og avdekke forskjeller i sosiale helseforskjeller. Dette handler om sektoro-

vergripende og helhetlig folkehelsearbeid hvor man igangsetter tiltak i alle sektorer for å kunne skape gode oppvekst- og levekår

som legger til rette for sunne levevaner, fremmer felleskap, trygghet og deltakelse. Dette peker mot den brede samfunnsrettede

helsepolitikken, der man må rette innsatsen mot miljø- og samfunnsforhold. Dette vil kreve at folkehelse får en større oppmerk-

somhet i kommunens overordnede planlegging og politikkutforming. I denne sammenheng blir kommuneplanen et sentralt

plandokument i folkehelsearbeidet.

I den nye folkehelseloven er det definert helt tydelige oppgaver kommunen skal gjøre i tilknytning til kommuneplanen:

Kommunen skal identifisere sine folkehelseutfordringer (§ 5)

En drøfting av utfordringene skal inngå som grunnlag for planstrategi (§ 6 første ledd)

Kommunen skal fastsette mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner (§ 6 annet ledd)

Skal iverksette nødvendige tiltak, med alle de virkemidler kommunen har (§§ 7 og 4)

Samhandlingsreformen har tydeliggjort kommunens rolle i folkehelsearbeidet ytterligere, og har gitt kommunene et tydelig

ansvar for at innbyggerne skal kunne leve sunne og helsefremmende liv. I reformen legges det blant annet inn økonomiske ins-

entiver for kommunen, slik at det skal kunne lønne seg å drive folkehelsearbeid og forebygging.

Sammenhengen mellom folkehelse og kommunal planlegging i form av kommuneplanen har også blitt satt på dagsorden de siste

årene, gjennom Miljøverndepartementets forventningsdokument; Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

fra 2011. Her er helse og livskvalitet opp som et sentralt tema og innsatsområde som kommunene bør fokusere på i kommune-

planleggingen.
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Folkehelsei Asker
Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofiler for alle kommuner i Norge som et ledd for å bistå kommunene i å ha over-

sikt over innbyggernes helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Den tar for seg indikatorer knyttet til demografi,

levekår, levevaner, helse og sykdom hos befolkningen i kommunen.

Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet har i liten grad indikatorer som måler innbyggernes folkehelse eller direkte informa-

sjon om levevaner. I folkehelseprofilen finnes det derfor mest statistikk knyttet til helsemål som sykdommer og dødsårsaker, samt

generell levekårsstatistikk. Denne statistikken viser seg å være svært nyttig i analyse av befolkningens folkehelse.

Flere kroniske sykdommer er i stor grad et resultat av befolkningens levevaner over tid, som kosthold, fysisk aktivitet, røyking og annen

helserelatert atferd. Levevaner er ikke bare et resultat av personlige valg. De valgene den enkelte tar er også et resultat av miljø og

levekår, og sykdomsmønsteret kan derfor gi en indikasjon på forhold ved miljøet og levekårene i kommunen. Studier viser at levevaner

ofte følger utdannings- og inntektsnivå. Grupper med lengre utdanning og høyere inntekt har i gjennomsnitt mer gunstige levevaner og

bedre helse enn grupper som har kortere utdanning og lavere inntekt Reduserte sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsear-

beidet Innsats for å gjøre noe med levekår, som arbeid og utdanning, kan bidra til å fremme helse og jevne ut sosiale helseforskjeller.

Den generelle folkehelsen er god i Asker, sammenlignet med landet for øvrig, og kan knyttes til direkte til det høye inntekts- og

utdanningsnivået i kommunen. På nesten alle indikatorer i folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet kommer Asker langt bedre

ut enn landsgjennomsnittet, og snittet for Akershus fylke (http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=0220&sp=1&PDFAar=2013).

Askerbøringer lever lengre, har høyere utdanning, høyere inntekt færre dropper ut av videregående skole, lavere arbeidsledighet

og det er færre uføretrygdede enn i landet for øvrig. Helsetilstanden er generelt god, og utbredelse av fivstilssykdommer er relativt

lav. Videre er innbyggernes forbruk av spesialisthelsetjenester lavere enn gjennomsnittet i landet og i fylket.

På ett område kommer Asker dårligere ut enn lands- og fylkesgjennomsnittet i folkehelseprofilen. Dette er i forhold til inntektsu-

likhet, som er en indikator på relativ fattigdom, hvor man måler innbyggernes medianinntekt. Dette i seg selv trenger ikke våre

negativt i forhold til levekår eller folkehelse, men det kan skjule grupper med levekårsutfordringer og helseproblemer i statistik-

ken. I kommunens handlingsplan for bekjempelse av fattigdom 2013 - 2016 er dette til dels bekreftet og dokumentert. En videre

kaftlegging av utsatte grupper vil være nødvendig for å rette virkemidler og tiltak mot de med dårlige levekår og helseutfordringer.
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Innledning
På 1800-tallet skjedde radikale nyvinninger innen transport. Jernbanen og dampbåten fikk svært stor betydning for utviklingen

av Asker. Rundt jernbanestasjoner og dampskipsbrygger etablertes moderne service og næringsvirksomhet. Tettstedsstrukturen

i Asker ble til på denne tiden. Asker sentrum og Heggedal er resultater av jernbanen som kom rundt 1870. Asker var terminal

for landbruksprodukter, og etter hvert pendlerstasjon for en voksende villabefolkning med arbeid i byen. Heggedal ble industri-

stedet bygget opp rundt vannkraften og jernbanen. Dampbåten la tilsvarende grunnlaget for framveksten av Holmen og

knutepunkter i et transportsystem basert på eksport av hagebruksartikler til det store markedet i Christiania. Disse strandstedene

fikk etter hvert en voksende forstadsbefolkning og «Pappabåtene» ble et begrep. Sommerturismen knyttet til strandstedene ble

etterhvert betydelig, kommunens befolkning økte med 50 % sommerstid for 100 år siden.

Dikemark har en annen historie, basert på behovet for å etablere et hovedstadssykehus, et asyl, i landlige, helsebringende om-

givelser utenfor byen. Etableringen av Dikemark sykehus var imidlertid også basert på helhetlig areal og transportplanlegging,

idet avstanden fra Christiania, og moderne transportmidler, var en forutsetning. Med god togforbindelse til Asker, og splitter ny

Drammensvei, etablerte man Askers første bussrute mellom Asker stasjon og Dikemark. Asker sentrum, Heggedal, Holmen, Vollen

og Dikemark er idag pekt ut som kommunens fem viktigste sentre.

Etter at bilen ble allemannseie, har bosettingen spredt seg kraftig. Kommunens bebyggelsesstruktur er i dag preget av spredt

eneboligbebyggelse i et grønt villateppe. Svært mange er avhengige av bil for å få tiden til å strekke til. De siste 20-30 årene

har samfunnet gradvis erkjent at et videre spredt utbyggingsmønster ikke er bærekraftig. Satsingen på en mer konsentrert tett-

stedsutbygging rundt transportknutepunktene fikk et stort fokus i Asker, primært med utviklingen av Asker sentrum fra slutten

av 1980-tallet. Asker sentrum er blitt over tre ganger så stort på disse årene. Fra 1990 ble også Vollen satt på den kommunale

dagsorden, med ønske om reetablering av stedet som møteplass, servicesenter og knutepunkt. Med konstruktive og viljesterke

næringskrefter og en fylkeskommune som igjen satte fjordbåten i drift, er Vollen blitt en attraktiv møteplass, et allsidig service-

senter, og et transportknutepunkt.

I 1993 kom regjeringens rikspolitiske retningslinjer om samordnet areal og transport. I 2006 vedtok Asker kommune «langsiktig

areal og transportstrategi», der man fastsatte kommunens senterstruktur:

Asker sentrum, kommunesenter

Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark, lokalsentre

Ca. 15 nærsentre

Denne senterstruktur ble lagt inn i kommuneplanen 2007-2020. I det pågående plansamarbeidet Oslo Akershus om areal og

transport, reflekteres tilsvarende Askers senterstruktur/knutepunktstruktur.
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Videre utvikling av senterstrukturen
De fem større tettstedene i kommunen, Asker sentrum, Heggedal, Holmen, Vollen og Dikemark, skal videreutvikles som lokale
service- og møteplasser, og defineres som lokalsentre. Her skal vi finne privat- og offentlig service, kultur- og rekreasjonstilbud, ar-
beidsplasser og boliger. Lokalsentrene vil utvikle seg svært ulikt. Det blir viktig og framheve stedenes identitet og egenart, basert
på de naturgitte forhold, kulturhistorien, og stedenes rolle i lokalsamfunnet. Rammene for videre fysisk utvikling av lokalsentrene
fastsettes i første rekke gjennom arealplaner.

De ulike lokalsentrene får en stadig større betydning i arbeidet med å skape samhold, tilhørighet og lokale nettverk. I en verden
i endring, endringer som også berører oss lokalt, vil oversiktlige, trygge lokalsamfunn, med godt etablerte sosiale nettverk og
kontakt og nærhet mellom kommunale aktører, lokalbefolkning, frivillige og næringsliv, ha betydning. Lokalsentrene blir våre
viktigste arenaer for lokalt samspill. Lokalsentrene kan betraktes som områdesentre for sine delområder av kommunen.

Kommunen stiller i denne sammenheng med helt sentrale samfunnsfunksjoner. Skolen er den viktigste. Skolen må være en
betydelig bruker og bidragsyter i lokalsenteret. Men også barnehager, kulturvirksomheter, sykehjem og institusjoner er sentrale
aktører i lokalsenteret. Et eksempel på en spennende utvikling finner vi i Vollen, med Oslofjordmuset, Sjøskolen, vellet og ven-
neforeninger som viktige fundamenter for videre stedsutvikling.

Nærsentrene i Asker er små servicesentre hvor vi får dekket de daglige servicebehovene, så som dagligvarer, kiosk og andre
småbutikker, frisør, lege tannlege etc. Nærsentrene vil også være møteplasser, med en utvendig oppholdsplass, og gjerne en kaffi.
Mange av nærsentrene ligger til en jernbanestasjon eller viktig busslinje. Disse nærsentrene må sikres et innfartsparkeringstilbud,
for bil og sykkel. Derved vil også nærsenterstrukturen bygge opp om prinsippene for samordnet areal og transport. I kommunepla-
nen av 2007 var det definert 15 nærsentre. Med bakgrunn i vedtatt kommunedelplan for Holmen-Slependen er antallet økt ti117.

Følgende nærsentre er vist i kommuneplanen:

Sted Status

Nesøya senteret Etablert senter, buss, skole

Slependennundekroken Etablert senter, buss

Billingstad stasjon Etablert senter, tog, pendlerparkering

Berger Dagligvarebutikk, buss

Nesbru Etablert senter, bussrHvalstad stasjon Tog, pendlerparkering

Vakås stasjon Tog, dagligvarebutikk, pendlerparkering, barnehage

Høn stasjon Tog, pendlerparkering

Vettre Dagligvarebutikk, buss, hotell

Bleiker Etablert senter, barnehage, skoler, idrettsanlegg

Bondibroen Utik næringsvirksomhet, buss

Gulthella Dagligvarebutikk, bamehage

Bjerkås Dagligvarebutikk, buss, barnehage

Gjellum Dagligvarebutikk, buss, skole

Borgen Skole, buss, barnehage, idrettsaMegg

Rønningen Etablert senter, buss, skole

Vardåsen Etablert senter, buss, barnehage, skole

Reguleringsplaner for Vettre og Borgen nærsentre er nylig vedtatt, og disse sentrene står foran en nødvendig videre utbygging. I
forbindelse med eierskifte forventes også en utvikling av nærsenteret på Bondibroen.
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Innbyggertorg
For Asker kommune er det viktig å bidra til etablering av attraktive møteplasser, tilrettel.agt for ulike befolkningsgrupper ute og

inne. Dette innebærer i første rekke utbygging av torg og parkanlegg. Det kan også innebære etablering av innvendige felles-

skapsarenaer; bibliotek, seniorsentre, nærmiljøsentraler, innbyggertorg etc. I Heggedal er det gjennomført et pilotprosjekt der

man har sett på samlokalisering, sambruk og samhandling mellom de kommunale tjenestene og mellom kommunen og aktører

innen næringsliv, frivillighet og lokalbefolkning. Pilotprosjektet vil kunne være modell for tilsvarende tenkning i andre tettsteder.

Både i Asker sentrum og i Heggedal er iMen om utviklingen av «Innbyggertorg» lansert. Innbyggertorgets innhold er ikke entydig

definert. I Asker sentrum er det satt av areal til formålet på Føyka. Det er beskrevet som et særpreget bygg, et aktivitetshus som

skal gi rom for samhandling mellom askerbøringer, mellom generasjoner, kulturer og interesseområder, mellom skole, idrett,

organisasjonsliv, næringsliv etc. I Heggedal er prosjektet langt mer konkret definert som et fellesskapslokale for seniorsenter,

bibliotek, helsestasjon, fritidsklubb og nærmiljøsentraL Torget tenkes inneholde kaffi, sitteplasser, lesehjørne med boksamling,

informasjon/servicetorgfunksjon, utstillingsmuligheter, auditorium/foredragsareaL friskvern (fotpleie/frisør), møtelokaler og ar-

beidsrom til lekser, stillerom, administrasjon og lager.

Illustrasjon: Føykatorget med Innbyggertorget
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Prioritering av tettstedene
Det er ressurskrevende å utvikle små bystrukturer både når det gjelder planlegging, infrastruktur, veianlegg, torg og parker, servi-

cetilbud, fritidstilbud etc. Asker kommune må dermed prioritere ressursfordeling og innsats.

Asker sentrum, kommunesenteret er desidert det største og viktigste sentrumsområde. De største utbyggingsprosjektene ligger i

og omkring Asker sentrum, og utviklingen her vil bli prioritert i årene som kommer.

Heggedal er midt inne i en storstilt utvikling. Både kommunale, regionale og statlige instanser prioriteter Heggedal, noe også

utbyggerne gjør. Det er viktig at kommunen opprettholder fokuset på Heggedal de neste årene.

Holmen står foran omfattende endringer. Her er imidlertid utviklingen avhengig av at private grunneiere og utviklere kommer

i gang. Med unntak av behovet for nytt badeanlegg og ny ungdomsskole, vil Asker kommune avvente situasjonen på Holmen.

Vollen har vært gjennom en kraftig utvikling de siste 10 år. Tettstedet har fått sin form og sitt innhold. Innen en overskuelig tids-

horisont vildet neppe være behov for vesentlig kommunal ressurstilførsel til

Dikemark sykehus legges ned, planene for utviklingen av et nytt lokalsenter vil etter hvert ta form, og i løpet av noen år vil ny

utvikling komme i gang. Asker kommune er sentrale i denne prosessen og etterhvert vil kommunens innsats måtte tilta.

Askersentrum
I Asker sentrum vil utviklingen fortsette. Viktige fellesskapsarenaer som Asker torg, Askerelva og Galleri Trafo vil kreve ressurser.

Hovedfokuset framover vil imidlertid være knyttet til Føyka/Elvely, et område som vil kunne øke Asker sentrums utbyggingsom-

fang med 50 og gi rom for forretninger, spisesteder, hotell, kontorer, boliger, nytt fotballstadion, og attraktive parker og plasser.

Det antas at første spadestikk kan skje i løpet av 2017, og at utbyggingen, på over 100.000 m2, vil skje over mange år, kanskje

en ti-års periode. Det er allerede tilrettelagt reguleringsmessig for utbygging av ulike mindre kvartaler i dagens sentrum og på

Alfheim, slik at dagens samlede utbyggingspotensiale i Asker sentrum ivaretar behovet de neste 10-15 år med sentrumsutvikling.

Utviklingen av Asker sentrum som næringsområde er sikret for mange år framover gjennom regulerte arealer både mot sør og mot
vest Det er også betydelige arealer for boligutvikling rundt sentrum, men her gjenstår en rekke reguleringsmessige avklaringer,

både knyttet til arealbruk, utnyttelse og rekkefølger. Trafikkavviklingen, både på E18, på Drammensveien og Røykenveien blir sta-
dig mer anstrengt. En videre bymessig utvikling av Asker sentrum kan ikke skje uten at man også oppgraderer berørt infrastruktur
tilpasset et økt transportbehov. På lenger sikt er utviklingen av Asker sentrum således ikke avklart. De største utviklingsområdene

ligger mot sør og sørøst. E18 ligger imidlertid som en barriere mot sør. Det er helt avgjørende for videreutvikling av Asker sentrum

at man finner en løsning for E18, og at ny E18 blir gjennomført. I Nasjonal transportplan 2014-2023 er behovet for ny E18 gjen-

nom Asker påpekt, men ikke finansiert

Statens vegvesen, i samarbeid med Asker kommune, utarbeider i disse dager forslag til kommunedelplan for E18 gjennom Asker,

inklusive det overordnede veisystemet rundt Asker sentrum. Planen forventes vedtatt årsskiftet 2014/2015. Det forventes at

denne kommunedelplanen vil legge til rette for videre utvikling av Asker sentrum. Imidlertid vil planen ikke synliggjøre hvordan

Asker sentrum skal videreutvikles. Det blir derfor nødvendig å igangsette arbeidet med en egen kommunedelplan for Askers sen-

trum så snart E18 planen er vedtatt. En kommunedelplan for Asker sentrum må avklare utbyggingsretninger, utbyggingsomfang,

vernehensyn, grønnstrukturer, behov for og valg av transportløsninger, arealformål sett i et langsiktig perspektiv, sannsyntigvis

i et 20-30 års perspektiv. En kommunedelplan for Asker sentrum må omfatte de store utbyggingsområdene rundt sentrum. En
foreløpig vurdering av planens avgrensning tilsier at den må omfatte området fra Høn i øst til Drengsrud i vest og fra Asker kirke

i nord, til Bondibroen i sør.

Den videre utviklingen av Asker sentrum medfører samtidig behovet for ny vann/avløpsplan for sentrumsområdet.
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Heggedal
Heggedal står foran en omfattende utbygging. Jernbanestasjonen er bygget om, omlegging av det sentrale gate- og veisystemet

vil være på plass i 2015. Heggodden ferdigstilles med 100 nye leiligheter i løpet av vinteren 2014, og det forventes at da kommer

man i gang med Sentrumstomta. De neste 5-10 år vil Heggedal sentrum gjennomgå store endringer, med ny forretningsbebyg-

gelse, kontor og rundt 140 leiligheter, til sammen rundt 60.000 m2. Asker kommune vilfølge opp denne utviklingen med utbyg-

ging av torg, plasser og parker. Heggedal torg blir den viktigste uteplassen i Heggedal, sammenknyttet med parkanlegget ned

mot Kistefossdammen. Innbyggertorget forutsettes integrert i forretningsbebyggelsen på Sentrumstomta, med direkte kontakt til
Heggedal torg. På lenger sikt fortsetter sentrumsutviklingen med utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker, også her

med forretning, kontor og bolig.

Asker kommune vil vurdere etablering av omsorgsboliger i forbindelse med sentrumsutbyggingen. Kommunen planlegger etter

hvert nytt sykehjem, omsorgsboliger og barnehage på Kistefosstomta, sør for Heggedal fabrikker.

Jernbaneverket jobber videre med utbedringen av jernbanesystemet langs Spikkestadlinjen. Dette omfatter bl.a sanering av flere
planoverganger sør for Heggedal stasjon. Dette arbeidet må koordineres med Røyken kommune. Fra kommunens side vil det bli

lagt vekt på bedret reisetid for togpendlerne retning Oslo.

Holmen
Kommunedelplan for Holmen —Slependen er vedtatt. De overordnede rammene for en sentrumsutvikling i Holmen er fastsatt

Holmen skal videreutvikles som møteplass for østre Asker med boliger, handeL marina, idrett og friluft. Med ny E18 på plass,

forventes en dreining av trafikken, slik at E18 tar hovedandelen av biltrafikkbelastningen, mens Slemmestadveien og Fekjan

etableres som hovedtrasé for buss og sykkel.

Holmen preges i dag av store trafikkanlegg. En ombygging av veisystemet frigjør arealer til sentrumsutvikling, samtidig som kon-

takten for myke trafikanter mellom de ulike deler av Holmenområdet, samt mot fjorden, blir bedre. Fjorden, friområdene og den ma-

ritime tilknytning skal fortsatt prege Holmen. For å sikre en god planprosess for Holmen, vil kommunen arrangere en arkitektkon-

kurranse. Denne vil danne grunnlag for videre detaljplanlegging. Den videre planprosessen på Holmen er avhengig av et samordnet

grunneierinitiativ. Asker kommune vil i mellomtiden prioritere nytt badeanlegg på Holmenskjæret og ny Landøya ungdomsskole.
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Vollen
Vollen har vært gjennom en kraftig utbygging de senere år. Ombyggingen av Stemmestadveien med miljøgate, utbyggingen av

sentrum og en rekke nye boligfett har vært utfordrende for handetsstanden, beboerne og trafikantene. Med etableringen av Osto-

fjordmus&t er Vollen nå i all hovedsak ferdig utviklet for overskuelig tid. Noen ombygginger og fornyelser i det gamte sentrum er

annonsert av ny eier av Handetsstedet, og det arbeides for å få potarskuta «Maud» hjem tit Vollen.

Utviklingen av lokalsenteret Vollen vil i årene som kommer primært handle om å videreutvikle virksomheten i Handelsstedet,

utvikle museumskonseptet og kanskje utvide antall avganger i båtforbindelsen mot Oslo.

Dikemark
På Dikemark er sykehusvirksomheten i ferd med og nedlegges. Sykehusbygningene er fredet etter kulturminneloven, og mange

av de øvrige bygningene er bevaringsverdige. Dikemark skat utvikles til et godt lokalsenter med service og småskata næring, i et

nabolag hvor det tilrettelegges for inntit nye 1200 boliger.

Dikemark eies i all hovedsak av Oslo kommune og Osto universitetssykehus. Sammen med Asker kommune har partene igangsatt

et omfattende utrednings- og analysearbeid, i den hensikt å legge til rette for videre plantegging. Eierne har utarbeidet en egen

mulighetsstudie som er fremmet som planforstag til kommuneplanen. Samtidig har partene lansert Dikemark som kandidat i

Europan 12, en internasjonal arkitektkonkurranse for yngre arkitekter. Konkurrentene ble bedt om å se på helhetlig utvikling av

Dikemarkområdet, med boliger og næring, og med et eget fokus på dagens sentratområde ved Administrasjonsbygget som lokat-

senter. Det er kommet inn mellom 40 og 50 forstag som kan legges til grunn i det videre planarbeidet når kommuneplanen er

vedtatt. Asker kommune vil engasjere seg aktivt i dette videre planarbeidet. Når sykehuset er awiklet, og planer for utviklingen

av det fremtidige Dikemark er fastsatt i løpet av 3-4 år, kan det være aktuelt for Asker kommune å ta en mer aktiv rolle også i

forhold til selve stedsutviklingen.
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Innledning
Under følger en beskrivelse av de 56 arealbruksendringene som er foreslått i kommuneplan for Asker 2024-2026.

46 av disse er konsekvensvurdert. Alle de 56 forstagene har et referansenummer (romertall). Dette referer seg tit kartbilagene som

følger på s.93 til 99, der alle de 56 forstagene er kartfestet.

Boligområder- transformasjon

Blakstadmarka26 (I)
Gbnr. 61/560 og 61/464 på tit sammen 6 dekar—er i dag regulert og bygget ut til næringsformål kontor/industri i en plan fra

1993. Eiendommene foreslås omdisponert til boligformål for bygging av ca. 30 leiligheter i maks. 3 etasjer.

Konsekvensvurdering:

ROS —Området har en bratt skråning i bakkant. Dersom det vurderes å bygge i denne, må det gjøres grunnundersøkelser/

prøveborringer så ikke fjell raser ut Eiendommen kan bebygges setv om skråningen eventuelt må holdes fri for nybygg.

Natur/miljø —Det er ikke registrert spesielle naturverdier på eiendommen.

Kulturminner —Det er ikke registrert kutturminner på eiendommen.

Vei/trafikksIkkerhet/støy — Et bette på ca.25 meter tangs Btakstadmarka har høyere støybelastning enn hva som kan

tillates for uteoppholdsarealer. Støyutredning og titpasning av bygninger i forhold tit støyskjerming må gjøres i regule-

ringsplan. Fortau er regutert frem til Røykenveien, men ikke bygget helt frem, kan bli rekkefølgekray. Det er bratt gangsti

(trafikksikker) til Baglerveien/Blakstad skole.

Vann og avløp — Kapasitet på kommunat spitlyannstedning til området er ukjent Et stykke nedstrøms (Blakstadelva),
ligger et veldig betastet overløp, som sannsyntigvis vil bli påvirket i negativ retning av økt belastning. Den kommunale

vannforsyningen i området har grei kapasitet.

Skote/bamehage —Tithører Blakstad barneskole og Hovedgården ungdomsskole som begge har kapasitet til flere barn.

600m til barnehage på Gulthetta.

Landbruk —Landbruksinteresser blir ikke berørt.

Frituftstiv/tek/grønnstruktur —Søndre del av eiendommen er det av en grønn skråning som danner et markant skille i

bebyggelsesstrukturen og såtedes utgjør et eksponert og bevaringsverdiglandskapsdragsom fortsetter nordøstover mot

Stemmestadveien. Bør reguleres tit grøntstruktur.

Klima/solforhold — Eiendommen er nordvendt, men har i en viss høyde utsikt mot sjøen. Utsikt og solforhold både i

forhold til egne kvaliteter på eiendommen, men også i forhold tit å ivareta naboeiendommers kvaliteter, må utredes nøye

gjennom reguteringen.

Det vurderes ikke at en omdisponering og utbygging/ombygging til boliger vil ha negative konsekvenser for miljø og

samfunn.
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Dikemark(II)
Dikemark skal videreutvikles med senterfunksjoner, nye boliger (ca.1000 på sikt), næringsliv, sykehjem, muser m.m. Alt sammen

gjelder videreutvikling av allerede bebygde områder. En helhetsplan for området i form av kommunedelplan eller områderegule-
ring skal utarbeides før tiltak kan igangsettes. Virkninger på miljø og samfunn vil bli utredet i helhetsplanen. Et av de eksisterende

boligområdene som foreslås fortettet/utviklet selv om det er noe langt fra kollektivnettet, er boligområdet i Dyringveien. Dette

gjøres i tråd med planprogrammet som åpner for at det skal bygges nye boliger også i noen mer perifere områder.

Solstadveien/ACEM(III)
Gbnr.33/18 - Solstadveien/Johs. Hartmannsvei på Hvalstad er på ca. 20 dekar. Eiendommen var opprinnelig en internatskole og

rommer i dag et asylmottak i henhold til gjeldende regulering, som viser allmennyttig formål/institusjon. Eiendommen foreslås

transformert til boligblokker når mottaket legges ned. Foreslås utbygd med tilsammen 100 leiligheter helt i slutten av kommu-

neplanperioden (2025).

Konsekvensvurdering:

ROS - Kommunen er ikke kjent med at det er spesielle risikofaktorer knyttet tit eiendommen.

Natur/miljø - Området er ikke utsatt for trafikkstøy, men jembanestøy må utredes nærmere gjennom regulering. Hele

området er kultivert og bebygget og har ingen stor naturverdi.

Kutturminner - Flere av de mindre bygningene er SEFRAK-registrerte og verneverdien må utredes nærmere under regu-
leringsarbeidet.

Vei/trafikksikkerhet - Adkomst fra btindvei uten stor trafikk. Fortau mot stasjonen og skolen bør tikevel vurderes som
rekkefølgekrav.

Vann og avløp - Kapasiteten på spillvann er ukjent men den kommunale vannforsyningen er god, dog noe lav kapasitet

på brannvannsdekning i forhold tit leitighetsbygg.

Skole/bamehage - Hvalstad skote har begrenset kapasitet i dag, men er plantagt utvidet Stor bamehage ved siden av

skoten.

Landbruk - Landbruksinteresser berares ikke.

Friluftsliv/lek/grønnstruktur - Deter av området er parkmessig opparbeidet med store trær. Trærnes verneverdi må do-

kumenteres i reguleringsarbeidet.

Klimautslipp - Området ligger bare 360 meter fra Hvalstad stasjon og har således et godt kollektivtilbud som minsker

behovet for transportarbeide.

Kort gangavstand til både skole og barnehage (200-250 m i luftlinje).

Det vurderes ikke at en transformasjon av området vil ha negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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Askerlia (IV)

Gbnr.6/732 og 734. Etgarasjesameietilhørende blokkene i Huldreveien,der man ønskerå bygge tre nedslitte garasjehusom til
leilighetsbygg med garasjerunder.Rådmannenforeslår at inntil 100 nye boligenheter kan byggesmot slutten av planperioden
(2022-2024).

Konsekvensvurdering:

ROS —Kommunen kjenner ikke til spesielle risikofaktorer knyttet til området, men utgraving av større mengder masser,
vil kunne skape utfordringer [forhold til eksisterende beboere i området, samt miljømåt om massebalanse. Deponering et
annet sted innen området er foreslått, men må vurderesnærmere.Viktig å sikre anleggstrafikk og unngå nattarbeid. Må
fanges opp i regulering.

Natur/mIljø —Det er ikke registrert spesielle naturforekomster i området. Mesteparten er kultivert, men noen mindre
områder mellom blokkene har naturtig vegetasjon og bør forsøkes bevart som Lekeområder og visueR oppbryting av
btokkområdet.

KulturmIrtner —Det er ikke registrerte ku fturminner innen det aktuette byggeområdet.

Vei/trafikksikkerbet/støy —Ligger i blindvei, er regutert som A-vei med fortau, men fortau er ikke utbygget, så det må
stitles rekkeføLgekravtil fortau. Ikke støyutsatt.

Vannog avløp —Spillvannsledningforbi området har grei kapasitet og den kommunale vannforsyningen i området er go
Overvann må håndteres

Skole/bamehage —Tithører Hagaløkka og Rønningen barneskoter, beggehar grei kapasitet. Barnehage på Søndre Borgen
ca. 400m unna.

Landbruk —Landbruksinteresser berøres ikke

FrituftslIv/lek/grønnstruktur —Viktig å ta vare på småskogen mellom garasjebyggene, bør sikres bevart gjennom regu-
tering.

Klimautslipp —Kortavstandtil to togstasjoner,dermed grunntag for lite utslipp.

Det vurderes ikke at en utbygging/ombygging til boliger vil ha negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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Liahagen (V)

Gbnr.92/2. Etområdeeiet av kommunenpå 58 dekarsom i dager regulert til industriområdeog avsatt som næringsformåli kom-
muneplanen.Haren noe vanskelig adkomst som næringsområde.Ved å avsette plasstil et massedeponilangs E-18,som senere
reguleressom støyvoll, vil området bak kunne egne seg som boligområde.Foreslåsmed ca. 50 boliger i rekkehusform.Området
er betjent med to ulike bussermed til sammenen bussfrekvenspå 8 ganger i timen.

Konsekvensvurdering:

ROS - Kommunen kjenner ikke tilspesielle risiko - og sårbarhetsfaktorer i områdetannet enn de som folger av trafikken

på E-18. Med rekkeføtgekrav tit støyvoll før utbygging av boliger, vit området skjerrnes både mot støy og mulige utykkes-

hendelser (eksplosjoner/brann i større kjøretøyer).

Natur/miljø - Det er ikke registrert noen viktige naturforekomster innen dette arealet, men det er et vilttrekk på tvers av

E-18som går gjennom sørlige del av området.Et myrområdemå dreneres. Veldig støyutsatt, rekkefølgekrav om støyvoll

må inn i reguleringen.

Kulturminner - Ikke registrerte kutturminner innen området.

Vei/trafikksikkerbet - Fortaumangter langsen del avliahagen, må byggesgjennom rekkeføtgekrav.Det er G/S-vei langs

Drammensveien til Vardåsen skote.

Vann, avløp, renovasjon - Ingen spesiette merknader, overvann må håndterestokatt

Skole/bamehage - 900 meter tit Vardåsen barneskole som har grei kapasitet 650m tit Vardåsen barnehage.

Landbruk Jordbruksinteresser blir ikke berort, men noe skogvirke vil forsvinne for godt.

Friluftsliv/lek/grønnstruktur - Godeturvei-forbindelsermot undergangunder E-18,må sikresog gis mulighet for skitøy-

pepreparering. Enket titgang tit friområde rundt Svarputtmå ogsåreguteresinn senere.

KlimautstIpp - Relativt nær buss tit Askersentrum med god frekvens,men langt til togstasjon (ca.3km) gjør at området

vil få negativ effekt på ktimagassutstipp.

Det vurderes at en utbygg ing/ombygging til botigervil ha små negative konsekvenserfor miljø og samfunn.
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Langenga-boliger,velodromog sykkelsenter(XXXVI)
Gbnr. 55/323 og 744 er i dag regulert til industri/lager og noe kontor. Kombinasjon av vanskelig marked og at nattlig arbeid/
transport gir støyplager for naboer, gjør at området foreslås omdisponert til en kombinasjon av idretts —og næringsformål og

botigformåL Idretts —og næringsområdet skal romme en sykkelvelodrom og diverse aktiviteteter tilknyttet denne, mens øvre del

av området, ca 30 mål avsettes for boliger. Foreløpige anslag tilsier plass for 120-150 leiligheter. Området er litt langt fra Asker

stasjon og busspå Slemmestadveien til å karakteriseres som kollektivnært (bussen i Langenga har for dårlig frekvens). Men områ-

det har likevel såpassgod beliggenhet i forhold til andre fasiliteter at det anbefales utbygd med boliger. Inngår som et av de mer
perifere boligområdene som arealstrategien slår fast det skal åpnes for.

Konsekvensvurdering:

ROS — Det ble gjort en ROS-analyse forområdet i forbindelse med regulering av området i 2011. Grunnforhold tilsier
motfylling til regulert g/s-vei som sikkerhet mot utglidning og at bygg må peles direkte på fjell grunn). Det er

ingen registreringer av forurenset grunn. Ellers ingen store fare —og risikomomenter i området

Natur/miljø — Einedammen inneholder liten salamander, ellers er ingen truete elter spesielt verdifulle arter registrert.

Håndtering av avløpsvann blir viktig i anleggsfasen for ikke å forurense Einedammen. Høyspentledning i området forutset-

tes lagt i kabel.

Kulturminner —Einedammen er en gammel isdam. Det er også registrert to ganite hoppbakker i området, men med liten

verneverdi.

Vel/traffkksikkerhet/støy —Det vil stilles rekkefølge krav til å bygge regulert g/s-vei opp til Krillåsveien. Selve Langenga

må også legges noe om i svingen før Krillåsveien. Breddeutvidelse må vurderes mellom bensinstasjonen og Bleikeråsen.

Mye av området ligger i gul sone og nye boliger må støyskjermes.

.Vann, avløp, renovasjon —Eksisterende brannvannsforsyning er noe clårlig, mens avløpsnettet har god kapasitet.

Skole/bamehage —Bondi skole med god kapasitet ligger ca. 1 km unna. Fem bamehager ligger innenfor 1 km fra.

landbruk —landbruksinteresser blir ikke berørt, lenge siden området var et jorde/eng.

Fril.uftstiv/lek/gronnstruktur — Risenga idrettspark 600 m unna, har tlibud innen diverse idretter også for uorganisert

aktivitet Små skoger og ballbinger finnes i gangavstand. Fine sykkelveier til sjø —og badeplasser (Konglungen).

Klimatlipasning og utslipp Økte utslipp må påregnes pga for dårlig kollektivdekning. Et bekkedrag går i dalen, men

området har mye avrenning på bakken pågrunn av tett leirig grunn og fjell. Det er trolig en del fordrøyning under oppfylt
parkeringsplass. Utbygging vil gi økt andel tettere ftater. Økt fordroynig bør planlegges og avrenning mot Einedammen

bør forsinkes.
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Skanseløkkavest/Gml.Drammensvei(VI)
Gbnr.3/150 —En6 dekarstor eiendom beliggende mellom Gamle Drammensveiog E-18vest for Skansetøkka.Halveer regulert
til bolig og halve til næringsformål,hele er ubebygget.Dendelen som er regulert til næringforeslåsomdisponert til boligformål.
Eiendommenhar regulert adkomst. Områdeter betjent med bussto ganger i timen, dette ansessom noe dårligere tilknytning til
kollektivknutepunkt enn det transport —og arealstrategienleggeropp til, men er tatt med som et av områdenemed mer perifert
beliggenhet.

Konsekvensvurdering:

ROS—Kommunen kjenner ikke til spesiette risiko —og sårbarhets faktorer i området

Natur/miljø —Det er ikke registrert verdtfulle naturforekomster på eiendommen. Vitttrekk går ca. 50 meter tenger vest.

Kulturminner —Ingen kulturminner er registrert på 3/150.

Vei/trafikksIkkerhet —GIS-vei er bygget langsGmLDrammensveipå dennestrekningen stik at skoteveiener trygg. Mye
støy fra E-18,må skjermes.

Vann og avløp —Det er ok kapasitet på spittvannstedningi Gml. Drammensveiog kommunal vannforsyning i området
har tiEstrekketig kapasitet.

Skole/barnehage —Drengsrud barrteskole er 1400 m unna, grei kapasitet. 750 m å gå tit barnehage på Brendsrudtoppen,

1400m tit Annerudtoppen.

Landbruk —Landbruksinteresser blir ikke berørt.

Friluftstiv/tek/grønnstruktur— Turveimot Svartputtog et stort tekeområdeer regutert i nærhetenog det er kort vei tit
Høgåsturområde.

Klimautslipp— Dårligfrekvenspåbussi GamteDrammensveiog langttit togstasjon,menområdetharbareplasstilnoen
få boliger som neppefører til mer transportarbeideenn det en næringsvirksomhetville gjort (slik dagensreguteringåpner
for).

Det vurderes ikke at en utbygging/transformasjon fra næringsformål tit boligformåt vit ha negative konsekvenserfor miljø
og samfunn,

72 I Kapittel 8: Konsekvensutredning Del 3 —Kommuneplanens analyse, med konsekvensutredning



Trollstua (VII)

Gbnr. 2/3 —Trollstua (nr. 70 på kart over Borgen)

Frelsesarmeens eiendom på ca. 30 dekar ved Drammensveien/Brendsrudtoppen som i dag er regutert til særskilt atmennyttig

formål, og består av både skolebygg, boliger, barnehage og kontorer. Eiendommen egner seg både for kommunale boligbehov og

ordinære boliger. Deler av eiendommen foreslås transformert til nye omsorgsboliger/BOSO-titpassete boliger og noe areat åpnes

for leiligheter for det frie marked. Mulighet for totalt 60-70 leiligheter innen 2020.

Konsekvensvurdering:

ROS Kommunen kjenner ikke til spesielte risiko —og sårbarhetsfaktorer i området

Natur/mitjø —Området er i sin hethet kultivert og bebygget. Ligger ca. 80m fra Svartputt som er en kalksjø, men bebyg-

gelsen antas ikke å påvirke denne.

Kulturminner — Et bevaringsverdig hus er igjen på eiendommen: Stumsøstrenes hvilehjem. Resten av de opprinnetige

bygningene er revet.

Vel/trafikksIkkerhet/støy — Grei adkomst fra Drammensveien via Brendsrudtoppen som er klasse A2-vei med fortau.

Areatet nærmest Drammensveien er i gut/orange støysone og må skjermes ved ny utbygg ing.

Vann,avløp, renovasjon —Mangler kommunal spittvannstedning til området. Litt dårlig brannvannsdekning ved utbyg-

ging av leilighetsbygg.

Skole/bamehage —Kort vei tit Vardåsen skole, barnehage innen området.

Landbruk —Btir ikke berørt.

FrituftslIv/tek/grønnstruktur — Flotte rekreasjonsmuligheter i friområdet rundt Svartputt(badevann), kort vei tit marka

(400m på sti)og battbaner ved Vardåsen skote og Oppsjømarka (700m). En liten (ptantet ?) skog står i midten av området

og noe av denne må reguteres til felles parkområde/tekeområde.

KtImautstIpp —Ligger ved koltektivakse med hyppige bussavganger tit Asker stasjon (3km unna) morgen og ettermiddag.

Ansees derfor som relativt transport —og miljøvennlig.

Det vurderes ikke at en utbygging/transformasjon fra altmennyttig formåt til boligformal vit ha negative konsekvenser for

miljø og samfunn.
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HolmenYachtverft(VIII)
Gbnr. 39/10 - Holmen Yachtverft, Mellom-Nes. Ca. 4 dekar av eiendommen som i dag er regutert til næringsvirksomhet foreslås

utbygget med boliger. Østre det av verftet er fredet og beholdes som næringsareaL Tung utbygging kan ikke anbefales av hensyn

til avstand til kollektivakse, men det foreslås å åpne for ca. 20 nye boliger i maks 3 etasjer mot slutten av planperioden (2022).

Utbyggingen bør sees i sammenheng med boligeiendommer i hia på nordsiden av verftet og kyststi må innpasses. Området har

noe dårligere tilknytning til kollektivknutepunkt enn det transport - og areatstrategien legger opp tiL men er tatt med som et av

områdene med mer perifert beliggenhet, slik planprogrammet gir føringer for i noen tilfeller.

Konsekvensvurdering:

ROS - Kommunen kjenner ikke til spesielle risiko - og sårbarhets faktorer i området. Arealet er i dag på kote 5 og skal
ikke være utsatt for springflo.

Natur/miljø - Området er kultivert og utbygget. Et grøntbelte bør bevares i skråningen nord for verftet,

Kulturminner- Denne delen av verftet er ikke ansett som bevaringsverdig, men nærheten til de fredete bygningene/

antegget er kort og bør hensyntas i den nye boligarkitekturen som veLges.

Vel/trafikksikkerhet - Nesbukta via verftet må være adkomstvei. Er regulert med fortau frem tit Steinerskoten, fortau må
reguteres og bygges helt frem.

Vann, avløp, renovasjon- Dårlig kapasitet på spidvanstedning nedstrøms og pumpestasjonen er hardt belastet Uten
oppgradering kan utbyggingen føre til mer forurensning via overløpet. Vannforsyning er OK. Overvann dreneres i dag rett
i sjøen. Må renses.

Skole/bamehage - Kapasiteten på barneskolen, som er Mellom-Nes, er sprengt. Utbygging må awente nye skoteløsning.
Barnehage på nabotomten.

Landbruk Landbruksinteresserblir ikke berørt.

Friluftsliv/tek/grønnstruktur- Flott nærhet til sjøen, men likevel langt tiL badeplass. Ny kyststitrase bør integreres i
verftområde. Langt til ofFentlige friområder og marka. Nye Lancløya skole må tilby offentlige grøntområder (særtig bal-
tøkke)fornærområdet.Bilfri forbindelse til Holmenskjæret og Grønntia bør prioriteres gjennom ny kyststitrase.

Klimautslipp - Ikke gunstig beliggenhet, men 20 boliger forventes ikke å gi mer utslipp enn det forskjetlig virksomhet

på et næringsareat her ville gjort.

Det vurderes ikke at en utbygging/transformasjon fra næringsformåt tit boligformål vil ha negative konsekvenser for miljø

og samfunn.
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Endringaveksisterende
boligområder

Rødsåsen øvre felt (IX)

Gbnr. 96/1 m.fL, tillates bygget ut mer konsentrert enn da-

gens regulering åpner for. Avstanden til Heggedal stasjon er

noe lang for at dette kan forsvares i forhold til areal — og

transportstrategien, men viktigheten av å få ført frem til-

strekkelig infrastruktur i området (gi økonomisk grunnlag for

dette) er så stor at dette velges som et av de perifere bolig-

områdene som planprogrammet åpner for. Gir mulighet for

rimeligere boliger.

Landåsjordet, vest (X)

Gbnr. 2/34 og 2/232 er allerede avsatt som boligområde i

kommuneplanen, men som et fremtidig område. Med bak-

grunn i prosessen med makeskifte med Hønsjordet endres

statusen til et felt som kan bygges ut i løpet av planperioden.

Regulering awenter planer for ny E18, sett i forhold til ad-

komst, og spørsmålet om skolekapasitet

Edelvoldveien (XI)

Del av Gbnr. 71/21 (ca.2,6 dekar) ligger i dag som eksisteren-

de boligområde, men er dyrket mark som grunneier ønsker

å beholde som et jorde. Arealet ville også hatt et problem

med adkomstløsning om det skulle bygges flere boliger her

(krysset Edelvoldveien/Slemme-stadveien er for dårlig). Det

foreslås derfor å tilbakeføre dette arealet til LNF-formål.

Galeasen (XLII)

Gbnr. 39/98 på Landøya. Eiendom på 11.5 dekar som er vist

som boligformål i kommuneplanen i dag og også er regu-

lert til boligformål. Ny regulering er under utarbeidelse, det

legges opp til en fortetting av eiendommen med 6 —8 nye

boenheter i form av eneboliger, evnt. tomannsboliger. Sikring

av fri ferdsel i strandsonen, må innbakes i planen.

Diverseandreformål
somendres

Føyka (XII)
Utbyggingsområdet på Føyka utvides noe vestover. Det ar-

beides med en helhetsplan for området som vil vise hvordan

de ulike formålene skal plasseres (boliger, handeL idrett, of-

fentlig funksjoner). Konsekvenser utredes i regulering.

Nordre Bondi (XIII)
Boligformål rundt Nordre Bondi (gjenværende tun på gbnr.

52/1 og 52/84) og brannstasjonen utvides med tanke på

fremtidig sentrumsutvidelse. Noe av det offentlige formålet

reduseres. Få konsekvenser for miljø og samfunn.

«Kelnerhjemmet» i Bleikerfaret

(XIV)

Gbnr. 54/48, tidligere Øvre Bleiker gård. Eiendommen er på ca.

30 dekar, nå eiet av Asker kommune. To større og noen mindre

bygninger på eiendommen. Eruregulert, men vist som offentlig

formål i kommuneplanen. Endel av eiendommen skal reguleres

til ulike kommunale boligtyper, som omsorgsboliger og spesi-

alboliger. Denne delen vises fortsatt som offentlig institusjon.

Den andre delen skal bygges ut med barnehage og forblir rød

(offentlig formål), men utdypes med underformål barnehage.

Utfartsparkeringer på Solliog i

011edalen(XV)
Dagens utfartsparkering på Solli er tenkt utvidet. Dette arbei-

det er det varslet reguleringsoppstart for, som del av regule-

ringsplanen for nytt skianlegg på Solli. Departementet har

gitt tillatelse til å regulere innenfor Marka. Det planlegges

ett nytt nivå med p-plasser, på nedsiden av dagens med plass

til ca. 150 stykker. Også opp til ønsket skiarena må det an-

legges ny vei og en parkeringsplass for 50-100 biler. Dette vil

inngå i samme reguleringsplan som skiarenaen og utvidelse

av dagens utfartsparkering.

I 011edalen, langs veien inn til skytebanene, er det også satt

i gang et reguleringsarbeid med en utfartsparkering. Her vil

det være snakk om 50-100 plasser. Alle de tre områdene vi-

ses som fremtidige samferdsels-og eller parkeringsanlegg i

kommuneplanen. KU-vurderinger er gjort i søknaden til de-

partementet om å få regulere i Marka og gjentas ikke her.

Alle tre områdene har imidlertid utfordringer i forhold til kul-

turminner. Dette ivaretas gjennom reguleringsplanarbeidet

og dialog med fylkeskommunen.
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Boligområder- nye utbyggingsområder

Bondilia(XVI)
Gbnr.51/29 —Bondilia eller «Kunstnertia».Ca.20 dekaruregulert eiendom (LNF)med verneverdiggammel kunstnerbolig.Betig-
gende mellom Bondivannog Røykenveien.Foreslåsbebygget med 100 nye Leiligheterfrem mot 2020, som en fortengelse av
Bondistranda(reg.planBondibroenNord),og adkomstgjennom det nye teilighetsområdet.

Konsekvensvurdering:

ROS—Kommunen har ikke kjennskap tit spesiette risiko —eller sårbarhetsfaktorer i området annet enn «vantig» fare
knyttet tilveier med høytrafikkbelastning (Røykenveienlangsøstsidenav eiendommenlog drukningsfare ved vann (Bon-

divann Langshete vestsidenav eiendommen).Vit kunne løsesenkelt ved støyskjermerog gjerder.

Natur/miljø Bondivannsomeiendommengrenserinntil,er karakterisertsomen rik kulturtandskapssjømed ftere rød-
listearter. HarverneverdiA, sværtviktig,men børkartleggestedre da potensialefor ftere verdifulte arter er stort. Selve
landområdet som ikke er spesiett undersøkt bestårav blandingsskogog noe kulturmark/gammet hage.Fremmedearter
(kjempebjørnekjeks)har vært et problem på nabotomten og evnt. bestandog bekjempeLsenav denne må utredesnøye
før byggestart.

Kulturminner —Gammel kunstnerbolig nord i områdeter bevaringsverdig og må følges opp medegnevemebestemmelser
i reguteringen. Gammelt atelier må ogsåvurderes.

Vei/trafikksikkerhet/støy Det er forestått adkomst til området fra syd, gjennom det nye blokkområdet. Dette vil gi
utfordringer i forhold til sikkerhet, støy —og stovplager for eksisterende beboere,særtig anleggstrafikken med tunge

kjøretøyer.Nærmereutredninger av adkomstproblematikkenmå krevesved reguteringsarbeidetfør adkomstløsningblir
valgt. Naboer har allerede kLagetpå forstaget

Vann og avlop —Antatt OK kapasitet på spillvannstedning.Kommunalvannforsyningog brannvannsdekninger bra.

Skole/barnehage—Bondi barneskoleligger bare300 m fraområdetog hargodkapasitetogttyggskoLevel.Det er regu-
tert barnehagetomtved Leikvollstetta400 rn unna og bamehageer i ferd medå reguleresinn ved Granerudbakken600 m
i sør. Nærmestebarnehagei drift er NedreBLeikerBamehus(690 m unna).

Landbruk—landbruksinteresserblir i liten grad berørL ingen dyrket mark, men noe skogvirkeav varierendekvalitet må
tas ut.

Frituftsliv/tek/grønnstruktur—Kortvei til Risenga idrettspark med mangetyper antegg.Grøntdraglangs hele Bondivann

blir beholdt. Badeptassved Bondivann500 m unna.

Klimautslipp—Nærhettil Bondivannstasjon er god (300m), men adkomstvei for gående over jernbanetinjen er bratt
og vanskelig og vil reduseretogbruken. Ved mange nye botiger bør rekkefølgekravtil ny adkomst/ny perrongvurderes.
Matbutikk er også under plantegging i gangavstand. Viktig at sammenhengende turveiforbindelse tR sentrum (1,3 krM

ferdigstilles samtidig med blokkene. Totalt ventes klimautslippøkningen å bti moderat dersom nevnte forhold følges opp.

Det vurderes ikke at en utbygging til botigformålvit ha særtigekonsekvenserfor miljø og samfunn.
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Hanevold/Solliveien(XVII)
Del av landbrukseiendommen gbnr. 13/3-Hanevold Vestre, beliggende langs Solliveien. Inneklemt av boliger på 3 kanter foreslås

ca. 900m2 omdisponert fra LNF-formål til en ny boligtomt. Har vært vist som boligformål i tidligere kommuneplan.

Konsekvensvurdering:

ROS —kommunen kjenner ikke til spesielle risiko —og sarbarhetsfaktorer for dette tille området.

Natur/miljø —Området er dyrket mark med tite mangfold.

Kulturminner — Ingen kjente innen området elter i umiddelbar nærhet (130 m til gravhaug).

Vei/trafikksikkerhet —Utfordringer i Sottiveien knyttet tit utfartstrafikk. Reguleringsarbeide for en bedre Løsning for myke

trafikkanter, er under behandling.

Vann og avtop —Kommunate vann —og avløpsledninger i kant av tomten.

Skole/bamehage —Jansløkka barneskole ligger 1700m unna, med trygg vei 1500 av disse. ikke så god kapasitet nå,

men en ny botig betyr lite i den sammenheng. Sem barnehage ligger 600m unna.

Landbruk —Området er i sin hethet dyrket mark, rnen-har vansketig arrondering og drives ikke av grunneier selv.

Frituftstiv/tek/grønnstruktur — Kort vei tit turområder(Marka og Semsvannet), men dårtig med fetles tekeområder og

battløkker.

KlimautslIpp —Mulig nedlagt busslinje og avstand til Asker sentrum vit gi økning i klimautstipp, men beskjedent med

tanke på bare en botig.

Det vurderes ikke at en utbygging tit boligformåt vit ha negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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Kjonebråtan(XVIII)
Gbnr. 6/64 er en 13 dekar stor eiendom på Borgen som nesten i sin helhet utgjøres av et jorde som dyrkes. Er LNF-område i dag,
men foreslås omdisponert tit boligformål. Et slikt inneklemt jorde uten tilknytning til annen gårdsdrift eller bygninger er vansketig
å drive. Området ligger gunstig til både i forhold til Asker sentrum, Asker stasjon og Bondivann stasjon.

Konsekvensvurdering:

ROS- Kommunen kjenner ikke til spesielle risiko - eller sårbarhetsfaktorer for dette området

Natur/miljø - området er oppdyrket og dermed artsfattig.

Kulturminner - Det er ikke registrert kulturminner på dette jordet.

Vel/trafikksikkerhet - Området må få adkomst fra Huldreveien som har god bredde, men trenger fortau fra Borgenveien.
Rekkefolgekrav må stilles.

Vann,avløp, renovasjon- Halve området ligger i gul sone og støyskjerming må ivaretas.

Skote/barnehage TilhørerHagatøkkabarneskolemed god kapasitet 500 m unna. Bamehagepå Søndre Borgen
200 m unna.

Vann og avløp - OK kapasitet på spillvannsledning til området - bra med kommunat vannforsyning.

landbruk - 13 dekar dyrket mark må avvikles.

Friluftsliv/lek/grønnstruktur - Kort vei til vardåsmarka, alpinanlegg og Borgen skole med fotballbaner. Fine skogsstren-
ger i umiddel.bar nærhet, men dårlig med kvartalsiekeplasser.

KlImautstipp-Kort vei til Asker stasjon og sentrum med alle tilbud. Dog en markert høydeforskjell som vil minke antall
gående noe. Likevel må det kunne karkateriseres som relativt klimavennlig.

Det vurderes at en utbygging/ombygging til boliger vh ha små negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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Gullhella/Kodalen(XIX)
Gbnr. 61/15 og 61/13 —Kodalen på Gullhella. Nytt boligfelt er vist i gjeldende kommuneplan (BL2). Rådmannen ønsker å utvide

boligfeltet, mer i tråd med slik det var vist i kommuneplanen fra 2002. Dette med tanke på hvor god beliggenhet det har i forhold

til Gullhella stasjon (med hyppigere frekvens på toget) og kommunens behov for rimelige boliger. Arealet blir på 60-70 dekar

og eies av Asker kommune. Avstanden til stasjonen vil variere mellom 50-300m. Det åpnes for 100 nye boliger innen området i

planperioden frem til 2026. Deretter 100 + 200 frem mot år 2040.

Konsekvensvurdering:

ROS — Kommunen kjenner ikke til spesielle risiko —og sarbarhetsfaktorer i området. Nærhet til jernbane kan være et

faremoment, men det går ikke godstrafikk på linjen, slik at det hetter er selve krysningspunktet for turgåere, inn i lysløypa,

ca. 100 m fra boligområdet, som kan være et faremoment. Med økende befolkning i nærheten, bør behovet for yttertigere

sikring av krysningen diskuteres med jernbaneverket. Noen bratte vestvendte skråninger i området kan være rasutsatt og

bør holdes fri for bebyggelse eiler sikres spesielt.

Natur/miljø — Boligområdet kommer så vidt i berøring med et område som er viktig for biotogisk mangfold og vitt og

ikke bør forstyrres. Det er et gråor-heggeskogområde som inneholder truete naturtyper. Boligområdet bør få en avgrens-

ning som ivaretar dette området og de åpne bekkene langs jernbanen. Nærmere biologiske registreringer er nødvendig i

forbindelse med regutering.

Kulturminner —Det finnes bare et registrert kulturminne innen området, en vansketig synbar hoppbakke med lay verneverdi.

Vei/traffkksIkkerhet/støy —Adkomst må skje via Nordatsveien som har G/S-vei og titstrekkelig dimensjon. Gullhetta-

veien inn mot stasjonen må utvides og sikres for myke trafikanter. Området er ikke utsatt for trafikkstøy, togstøyen må

utredes nærmere.

Vann og avløp —antatt grei kapasitet på spittvann, bra vannforsyning.

Skote/barnehage —Tilhorer barneskoten på Blakstad (avstand 1000m i luftlinje) som har begrenset kapasitet, men det

kan vurderes å flytte skolegrensene mot Bondi (1800m i tuftlinje) som har god kapasitet 400m til barnehage i Korpefaret

og bamehage ved butikken på Gulthella. Ny bamehage vurderes også ved Granerudbakken.

Landbruk —Landbruksinteresser berøres ikke utover at noe skogvirke må fjernes.

FrItuftstiv/tek/grønnstruktur — Nærhet til marka, lystøype og alpinbakke er meget god. langt til offentlig ballbane,

det bør reguteres inn i området. Skråningen mot stasjonen bør behotdes som grøntstrukturdrag for å opprettholde sam-

menhengen mot det viktige naturområdet tenger nord. Skitøype gjennom området fra lystaypa til Eidjordene må ivaretas,

enten ved en omlegging etter ved å regutere tilturveidrag rundt denne.

Klimautslipp og tokalktima — Nærhet tit jernbanen bør bidra til at det bare blir moderat økning i klimagassutstipp. Litt

langt til butikk og barnehage er negativt for utstipp. Kaldluftdrag tangs vassdraget/jernbanen må ikke stenges, titstrek-

ketig avstand til vassdrag blir derfor viktig av flere grunner (kaldluftdrenasje, overvannshåndtering, biologisk mangfold og

bevare skråningen som grønt landskapsetement).

Det vurderes at en utbygging til boliger vil ha små negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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Heggedalskleiva (XX)

Gbnr. 78/15 på ca. 6 dekar som ligger 200 meter fra Heggedal stasjon og tettsted. Er bebygget med en bolig i dag, men er LNF-

område. Er en veldig bratt eiendom, men bør kunne egne seg for flere boliger i kort gangavstand til stasjonen og økende service-

tilbud. Utfordringen blir å finne en god adkomstløsning.

Konsekvensvurdering:

ROS — Kommunen kjenner ikke til rapporter som titsier at det er risiko —og sårberhetsfaktorer knyttet til eiendommen.

Eiendommen er imicitertid bratt og det kan være rasproblematikk for vissedeler av terrenget som bør utredes nærmere.

Natur/miljø —Eksponert skråning, men liten eiendom.

Kulturminner — Eiendommen tigger i område med rester fra omfattende steinhoggingsaktivitet, må kartlegges ved

regutering.

Vei/trafikkstkkerhetistøy —GamteHeggedalsveier adkomst i dag,men bør ikke utvides for å ta mer trafikk, da det er en

fin turvei/blindveL Begrenserantall nye boliger. Nederstedel av eiendommentigger er i gut støysoneog mesteparten av

dennedeten bør ikke bebygges.

Vannog avløp —Avløp må sannsyntigvisførestil kommunat pumpestasjoni Heggedatsentrum.Kommunalt drikkevann

bra, litt dårlig med brannvannsdekningfor leitigheter.

Skole/barnehage —Tilhører Heggedat barneskole (1300m) som er under utvidelse.550 m tit bamehage i Åmotåsen.

Landbruk —landbruksinteresser blir ikke berørt.

Frituftsliv/lek/grønnstruktur —Kort vei til turom råder,tek/idrettsantegg ved Transmator'n, i Kloppedaten og på Gjettum.

Mangel på kvartalstekeplasser i nærheten.

Klimautstipp: Beliggenhet svært nær Heggedalsentrumog Heggedatstasjongir .godeklimautslippsprognoser.

Det vurderesat en utbygging til boUger her vil ha små negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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NedreBleikergård (XXI)
Gbnr. 55/1 og bnr. 402 er tidligere tunet med omgivelser på Nedre Bleiker gård. Det er to uregulerte eiendommer på ca. 30 dekar

som er bebygget med verneverdig låve, våningshus og uthus. Området er litt langt fra Asker stasjon til å karakteriseres som kol-
lektivnært, men området har likevel såpass god beliggenhet i forhold til andre fasiliteter at det anbefales utbygd med boliger.

Inngår som et av de mer perifere boligområdene som arealstrategien slår fast det skal åpnes for. Avstand til Asker stasjon samt

verneverdige bygninger og vegetasjon tilsier ikke for tung utbygging og det åpnes for ca. 40 boenheter i form av rekkehus og

leiligheter. I tillegg kan det åpnes for boliger i låve og våningshus.

Konsekvensvurdering:

ROS —Kommunen kjenner ikke til spesielle sårbarhets —eller risikofaktorer knyttet til området, bortsett fra at sorvestre

det mot Langenga er bratt og utsatt for små utrasninger av jord og løst fjell. Bebyggelsen bør ikke trekkes ned i denne

skråningen.

Natur/mIljø —Østre del av området består av frodig hagemark og rik edettøvsskog, verdiklasse B, viktig. Store trær som

eik, alm, lind og lønn, noen er hule. Trolig også viktig vittbiotop i sammenheng med områder omkring. Bredt vegetasjons-

bette må sikres.

Kulturminner — De 4 bygningene er Sefrak-registrerte, det tigger også to automatisk fredete gravrøyser fra jernatderen

midt i aktuelt utbyggingsområde. Det er et ønske at låven og våningshuset tas vare på i form av ombygging istedenfor

riving.

Vei/trafikksikkerhet/støy —Ytterkant av området ligger i gul sone. Adkomst må skje via Bleikervangen har et dårlig kryss

med Bleikeråsen/Bleikerveien. Krysset må legges om og fortau blir aktuelt å bygge.

Vann, avlop, renovasjon —

Skote/barnehage —Bondi skole med god kapasitet ligger 600m unna. Barnehager i Morellveien (300m) og Ridderkleiva

(250m)(den atter nærmeste, Leikvoll, blir lagt ned).

landbruk — Landbruksinteresser blir ikke berørt, Nedre Bleiker har ingen jordvei igjen, att er lagt ut som tomter,

Friluftstiv/tek/grønnstruktur — Risenga idrettspark i umiddelbar nærhet med tilbud om skoyter, tennis, fotbalt, svøm-

ming, håndball, turn m.m. Baltbinger og friområder finnes også i nærheten

KlImautstipp — Bussfrekvensen i Langenga er for dårlig og Asker stasjon for langt unna (1,5km) tit å kunne si at det er

klimavennlig politikk å bygge her, selv om kort vei tit butikk og rekreasjon spiller positivt inn.

En dempet utbygging vurderes å ha små negative konsekvenser for mitjø og samfunn.
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Solbergfiellet(XXII)
Gbnr. 90/48 og 90/43 ligger som LNF-område inntil eksisterende boliger i Heggedalsveien og Solbergfjellet. God nærhet til

Solberg skole og 1000m til sentrum av Dikemark som skal utvikles til nærsenter, tilsier at rådmannen kan anbefate nedre del av

feltet for 4-6 eneboligtomter. Men området kan ikke karakteriseres som kollektivnært og kommer derfor inn under planstrategiens

åpning for å tilrettelegge for noen nye «perifere» boligområder.

Konsekvensvurdering:

ROS— Komm unen kjenner ikke til spesielle risiko —eller sårbarhetsfaktoreri området.

Natur/miljø —Det er ikke registrert viktige naturforekomsteri området Områdeter skogbevokst.

Kulturminner —Det er ikke registrert kulturminner i området.

Vei/trafikksikkerhet/støy —Solbergfjellets øvre del må reguleres med en bedre standard. Området er ikke støyutsatt.

G/S-vei langs hele Heggedalsveien.

Vannog avløp — Kommunalevann og avløpstedningerligger i vei 60 meterfra hjørnetavområdet

Skoleog barnehage— 230 m å gå til Solbergskole. 2 km tangsbilvei til nærmestebamehage(Stinatøkka).

Landbruk —iordbruksareaterblir ikke berort. Noe skogvirke må fjernes, men skogen er vesentlig lovskog med en del fjett

i dagen, det vil si dårtig bonitet.

Frituftstiv/tek/gronnstruktur —Kort vei til Vardåsmarka. Felles leke —og ballmuligheter på Solberg skole.

Klimautslipp —For dårlig bussfrekvens til at området ikke'blir bilbasert Det titsier noe økning i klimagassutslipp, men

kun 6 boliger gir ingen stor økning.

Enutbygging av noenfå botiger i dette områdetantaså ikke ha negativevirkninger for miljø og samfunn.
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Drengsrudgård (XL)
Ca. 30 dekar av gbnr. 7/1 foreslås omdisponert fra LNF-formål i kommuneplanen til boligformåL Området er i dag regulert til
spesialområde-opplevelsespark. Et belte på ca. 30 m må holdes fritt for bebyggelse ned mot nedre Drengsrudvann. Området ten-
kes regulert og bebygget med 150 leiligheter for seniorer.

Konsekvensvurdering:

ROS —Kommunen kjenner ikke til spesielle risiko —etter sårbarhetsfaktorer i området.

Natur/mRjø —Det er ikke registrert viktige naturforekomster i området. Området er skogbevokst/noe beitemark.

Kulturminner —Det er ikke registrert kufturminner i området.

Vei/trafikksikkerhet/støy —Adkomst via Drengsrudhagen som har tilfredsstillende dimensjonering og fortau. Nordøstre

del av området ligger i gul støysone og må utredes nærmere under reguleringen.

Vann og avløp —Kommunate vann —og avløpsledninger ligger rett utenfor området.

Skole og barnehage Ca. 1000 m å gå til Vardåsen skole. To nærmeste barnehager er ca. 1000 m unna —Brendsrud og
Frelsesarmeen.

Landbruk —Ettersom området allerede er omregulert tilspesialområde, vil ikke forslaget gi reduksjon i Askers totale jord-

bruksareater selv om det reelt sett blir en avgang når området bygges ut. Området brukes litt til beitedyr i dag.

FrIluftstiv/lek/grønnstruktur —Ligger inntil Vardåsmarka som er fantastisk natur —og friluftsområde, samt inntil Drengs-

rudvannene. Turvei langs sørsiden av området må reguleres inn med tilstrekkelig grøntkorridor på hver side. Ballbaner ved
Drengsrud skole 1500m unna (snarveier kan opparbeides).

Klimautstipp — Det blir 200 m til busstrase langs Drammensveien som har hyppige avganger i rushtrafikken og som

planlegges med kollektivfelt. Ikke gangavstand til togstasjon vil imidlertid gi økning i bilkjøring og klimagassutslipp.

En dempet utbygging i dette området antas å ha små negative virkninger for miljø og samfunn.

Semsveien90 (XLI)
Eksisterende eneboligeiendom, gbnr. 14/15, er i gjel.dende kommuneplanvist som INF område. Eiendommen ligger som nær-
meste nabo til Frydendalområdet og eier forestår endret formål til bolig.
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Offentligeformål—Skolerogbarnehager
Det visesareal.erforen ny barneskoleog 4 nyebarnehager.Dessutenvisesmuligheterfor barnehageknyttettil 2 eksisterende
skoler/skoletomter,Landøyaog Nyhus.I tillegggjøresFusdaltomtenomfrakombinertoffentligformåVboligformåltil rentbolig-
formålforå indikereat det ikke lengerer aktueltmedskolepådennetomten.Trebarnehagereguleringer,en i Skustadgata,en i
Bleikerveien(Leikvoll)ogen i Brusethagenanseesikke lengerå væreegnetogdisseomdisponerestil boligformål.

Ny sentrumsskole (XXIII)
Delerav eiendommene24/245 og 24/107, påtil sammenca. 35 dekarpå Hønsjordenesettesav til tomt foren ny barneskole.
Avstandtil Askerog Hønstasjonblirbeggeca.850m. Områdethartidligereværtavsatttil boligformåli kommuneplanen.

Konsekvensvurdering:

ROS—Kommunen kjenner ikke til spesielle sårbarhets —og risikofaktorer i området.Beliggende mellom jernbanenog
E-18(frasentrumavskoleområdeterdetca.200 metertil hveravdisse),vil imidlerndgodstrafikkmedbrannfarligestoffer
kunneutgjøreen vissbrann—ogeksplosjonsfare.

Natur/mRjø—Deter ikkeregistrertviktigenaturforekomsterellerfremmedearterinnenområdet.Heteområdeterdyrket
markogderforartsfattig.

Kulturminner—Toautomatiskfredetekulturminnerliggerinnenforområdet

Velltrafikksikkerhet/støy —Området har ikke adkomst i dag,dette må løsesgjennomny kommunedetplan for E-18.

Området er støyUtsatt og liggeri gul sone. Støydemping bør i størstmuliggradløsesutenforskoleområdet.

Vannog avløp Områdetmå sees i sammenheng med VA-rammeplan for Askersentrum,da det ikke er avløpsledninger

inn i området i dag og det er dårtig kapasitet påavløp nedstrøms.

Landbruk—Heleområdet er dyrketmark,mengrunneiernedriverikkejordenselv.Omdisponeringavsåmye dyrket mark

er generett uheldig.

Frituftstiv/lekigrønnstruktur—områdetharingenkvaliteteri forholdtil dettei dag,menskolenmåreguteresmedtrygge
gangveier,ogstøyskjermeteområderområderforbatIspillog lek.

Klimautslipp—Forå minskektimautslippog kjøring, bør skolen, som bbr liggende nær Askerstasjonog Hønstasjon,
titretteleggesforgodegang ogsykkeladkomster,få parkeringsplasser og små eller ingen «kissandride»områder.

Enskolei detteområdevurderesikkeå ha negativekonsekvenserformiljøogsamfunn.
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Kistefosstomta —barnehage (XXIV)

Del av gbnr. 79/1 eiet av Asker kommune og i dag regulert tit offentlig formål. Det vit ved økt utbygging i Heggedat sentrum bli
behov for ny barnehage i området Tomten, som er på ca. 7,5 mål, har god beliggenhet vest for Kistefossdammen,

Konsekvensvurdering:

ROS —Kommunen kjenner ikke tit spesielle risiko —og sårbarhetsfaktorer i området.

Natur/miljo —Kistefossdammen er registrert som en rik kulturlandskapssjø og beltet som går Langs vassdraget er også
registrert som viktig vittområde. Det må derfor beholdes et grøntbette med naturtig vegetasjon ned mot dammen i titstrek-
kelig bredde.

Kulturminner —Området inngår i et område med stort kutturhistorisk innhold, men enkeltminner er ikke registrert på

denne eiendommen.

Vel/trafficksikkerhet/støy —Veisystemet er regulert i titstrekkelige bredder, men ikke ferdig opparbeidet. Området er

ikke støyutsatt.

Vann og avløp —Kommunale vann —og avløpstedninger 60 m unna.

Landbruk —Jord —skogbruksinteresser blir ikke berørt. Området har i dag greint,tavt markdekke, tidligere beitemark ?

FriltuftstIv/tek/grønnstruktur —Kort vei til turområder i skog.

Klimautstipp —Blir liggende tett på konsentrert bebyggelse, samt gangavstand til togstasjon, noe som vit gi gå —og syk-
kelmutigheter for mange brukere, noe som igjen kan gi titen økning i ktimautstipp.

En barnehage i dette område vurderes ikke å ha negative konsekvenser tor miljø og samtunn.
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Bleikerfaret—barnehage(XXV)
Nordredel av gbnr.54/48, eiet av Askerkommune,ønskesutbygget med barnehage.Områdeter i dag uregulert,men avsatt som
offentlig institusjon i kommuneplanen.Ca8,5 dekar regulerestil barnehageformål,et arbeid som alteredeer igangsatt.

Konsekvensvurdering:

ROS—Kommunen kjenner ikke til spesielle risiko —ettersårbarhetsfaktoreri området

Natur/miljø —En gammel eik er registrert på tomten og er vernet som utvalgt naturtype.Dennebor sikres/beskjæresog
brukes aktivt som lekelement i barnehagensetvom den ikke lengerer livskraftig (kanværefjemet allerede?)Forøvrig en
del høyere vegetasjon som bør utnyttes som skjerming/buffer rundt barnehagenmot boligene rundt.

Kulturminner —Eksisterende bolig midt i område er registert i kulturrninnebasensom verneverdig(ca. 1920).

Vei/trafikksikkerhet/støy —Greiadkomst fra Keikerveien/Bteikerfaret, gangadkomstfra Bteikerhaugen.Ikke støyutsatt

Vann og avløp —Antatt OKkapasitet på spillmann,god drikkevannskapasitet

Landbruk —Landbruksinteresserblir ikke berørt.

FrituftslIv/tek/grønnstruktur —Endel mindre regutertegrontområderi nabolaget.400 m til turområde (mindreskogom-
råde ved Bårdsruddammen)

Klimautslipp —God beliggenhet med store boligkonsentrasjonerpå alle kanter,gir ikke stor økning i klimagassutslipp.

En barnehage i dette område vurderes ikke å ha negative konsekvenserfor miljø og samfunn.
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Åsløkkveien—barnehage(XXVI)
Gbnr. 38/172, 38/33 og del av 38/23 på til sammen ca.6 mål, avsettes som byggeområde for barnehage i kommuneplanen. Det

er en mindre barnehage på tomten som i dag er regulert som boligområde. Nytt reguleringsarbeid er igangsatt.

Konsekvensvurdering:

ROS —Kommunen kjenner ikke tit spesielle risiko —eller sårbarhetsfaktorer i området. Tomten er imidlertid bratt og grun-

dige grunnundersøkelser i forhold til å kartlegge sikker byggegrunn/tekniske løsninger, må gjennomføres.

Natur/miljø — Biologiske registreringer er gjort i forbindelse med reguteringsarbeidet Det er ikke funnet viktige arter
innen området men det er noe rik edelløvskog i nordvest. Kanadagultris, som er en fremmed art ble funnet i to poputasjo-

ner på tomten og masseforflytting under byggearbeidene må ta hensyn tilat denne arten ikke spres.

Kulturminner —Det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner i området.

Vei/trafikksikkerhet/støy —Adkomsten til barnehagen er vanskelig, men planlegges på nedsiden fra Bekkeveien for ikke

å trekke unødig trafikk inn i små boligveier. Vestandard er grei, kun mindre tilrettetegginger for gående blir nødvendig.

liann og avløp —Dagens bamehagebygg er allerede koblet på offentlig vann og avløp.

Landbruk —tandbruksinteresser blir ikke berørt

Frituftsliv/tek/grønnstruktur —En egen «tekeskog» inngår i reguleringen.

KlImautslIpp — Nærhet til stasjonen (200m) og god beliggenhet blant mange boliger, titsier mindre kjøring til og fra
barnehagen.

En Immehage i dette område vurderes ikke å ha negative konsekvenser for miljø og samfunn.

Nesbruveienbarnehage(XXVII)
Ny barnehage på gbnr. 39/163 er allerede regutert ferdig og bygging er igangsatt. KU-vurdering er derfor ikke nødvendig. Er vist

som boligformål i dagens kommuneplan, blir nå lagt ut med formåt som privat/offentlig tjenesteyting-barnehage, ca. 4 mål.
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Offentligeformål—sykehjem

Dikemark —sykehjem (XXVIII)
Detskal planleggeset nytt sykehjempå Dikemark.Endeligplasseringer ennå ikke bestemt,vil bli avgjort gjennom prosessenmed
helhetsplan for området. Foreløpiger 3.avdelingeller avdelingen på Vardåsenaktuelle lokaliteter. Beggeområdeneforeslåssom
kombinerte områder—bolig/offentlige —institusjon i kommuneplanen.Konsekvensvurderingerkommer gjennom helhetsplanen
(kommunedelplaneller områderegulering).

Kistefosstomta —sykehjem (XXIX)
Del av gbnr.79/1 som er regulert til offentlig formål i dagenskommuneplan,men avsatt som skoletomt. Ny skole er ikke lenger
aktuelt med denne plasseringenog formål sykehjemfor ca 120 mål av eiendommen,foreslås.

Konsekvensvurdering:

ROS—Kommunenkjenner ikke til spesielle risiko —og sårbarhetsfaktoreri området.

Natur/miljø —Kistefossdammener registrert som en rik kulturLandskapssjøog bettet som går langsvassdrageter også
registrert somviktig viltområde. Detmå derforbeholdeset grøntbettemed natudig vegetasjonnedmot dammen i tiLstrek-
kelig bredde.Områdeter også registrert som viktig viltområde. Registreringenmangler beskrivetse,men det antasat det
er et leveområdefor rådyr.

Kulturminner —Området inngår i et område med stort kutturhistorisk innhold. Engammet hoppbakkeer registrert i det
aktuelle byggeområdet

Vei/trafikksikkerhetistøy — Veisystemet er regulert i tilstrekkelige bredder,men ikke ferdig opparbeidet Området er
ikke støyutsatt.

Vann og avløp Kommunalevann —og avtopsledninger60 m unna.

Landbruk —Vesentlig skog på området skogvirket må fjernes,men antas ikke å ha høytømmerverdi.Jordbruksinteresser
blir ikke berort

Frauftsliv/lek/grannstruktur —Kort vei til turområder i skog.

Klimautslipp - Hargangavstandtil togstasjon,men en det bitbruk må likevel påregnes,vit altså gi titen økning i klima-
utslipp.

Etsykehjem i dette områdevurderestil å kun ha små negativekonsekvenserfor miljø og samfunn.
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Offentlige formål - gravlunder

Åstad gård —ny gravlund (XXX)
Gbnr.35/1 —eiesav Askerkommune.Det er behovfor ny gravtundnordi kommunenog Åstadgårder valgt ut somdet beste
alternativet.Se utredningav ulikealternativeri eget vedleggom gravlunder.Det foreslåså setteav ca. 140 dekarpå sørsiden
av Billingstadveien,samtca. 10 dekarav Aspelundjordetpå nordsidenfor driftsstasjon/parkeringsomkanvære i sambrukmed
idrettsanleggetsomliggerder.

Konsekvensvurdering:

ROS—Kommunen kjenner ikke til spesiette risiko—ogsårbarhetsfaktorer i området.

Natur/miljø —På vestsiden av Billingstad skote er skogen registrert som hagemark, det vil si gammel hagemark som er
vokst igjentil en lik tågurtskog med myeinnstag av titjekonvall og blåveis og stor trevariasjon. Gravlunden vil antagetig
bare så vidt berøre skogen, som bør kunne brukes som et naturetement tit å ramme inn gravplassene. For øvrig ingen
naturregistreringer, da store deter av området er kultivert/opodyrket.

Kulturminner—

Vei/trafIkksikkerhet/støy—Billingstadveienvit bli adkomst og denneer utbyggetmed fortau og har 5 meters kjørebred-
de, noe som antagelig vil være tilfredsstillende.Områdeter ikke støyutsatt, men veldig rolig og godt egnet for gravlunders
behov for stilthet og verdighet.

Vannog avløp—Offenttig tedningsnett erfremførttit nordenden av området.

Landbruk Landbruksinteresser berøres i sterk grad, da nesten hele gårdens produksjonsareater vil gå tapt. 95 % av
området er dyrket mark. Gården er i dag forpaktet bort til eier av nabobruket Berger, som vit kunne få driftsulemper ved
å drive i mindre skala.

FrItuftstiv/tek/grønnstruktur—Området ligger i fortengelsen av naturreservater og turområder i et flott landskapsrom
langs den gamlekirkeveien til Tanum (Skustadgata).

KtImautslipp—Det er gangavstand fra Bittingstad stasjon, men kjøreavstandfra Holmen kirke. Det må påregnes en del
økning i trafikken tit området, slik at klimautslippene isotert sett vil øke.Totalt sett vit imidlertid befolkningen nord i kom-

- munen få korterekjørevei tit gravplassene enn de har i dag, stik at klimaregnskapet likevel kan bli positivt.

Utbygging tit gravlund vil ha begrensete negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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Utvidelse av Asker kirkegård (XXXI)
Detforeslåså utvideAskerkirkegårdnordover,inni Semsvannetlandskapsvernområde.Askerkommunehareneiendompåca.40
dekari detteområdet,mensOpplysningsvesenetsFond(Prestegården)eier restenav det aktuelleutvidelsesarealet(eneiendom
påtotalt 132 dekar).Detforeslåså setteavet arealpå65-70 dekartil utvidelseav kirkegården.

Konsekvensvurdering:

ROS Kommunenkjennerikketil spesiellerisiko—ogsårbarhetsfaktoreri området

Natur/miljø —Områdetbestårfordet mesteav dyrketmarksomharLitenartsrikdom.VegetasjonsbeltetlangsAskerelva
er derimot viktigsometveskog med mange arter. Regnes som sjelden naturtype i lavtandet av indre Oslofjord. Må tas vare

på. Resten av området sominktuderer jordene,er registrertsom viktig viltområdefor rådyr, etg og mange større fuglearter.

Hete området ligger innenforSemsvannetlandskapsvernområde, forvattet av fylkesmannen.

Kulturminner—Gravrninner og gravfett fra jernalder, middetalder kirkested og fredet prestegård. Forholdet tit kulturmin-
nenemå avklaresunderreguleringsarbeidet.

Vel/trafikksikkerhet/støy —Dagenskirkegårdhargodtitgjengetighetmed biLVed utvidelsebørny adkornstfra Kirke-
veien lengernordvurderesav hensyntit gangavstanderforbesøkende.

Landbruk Landbruksinteresseneblirsterktberørtdaca.90 %av det foreståtteområdeter dyrket mark.Eiendommener
ikke privateideller eidav noensomLeverav Landbruk.

Frituftstiv/lek/grønnstruktur—Flottområdesomvit beholdesitt grøntpregved omdisponering tit gravtundog somvit

åpnes for allmennheten på en helt ny måte, i dag er det utilgjengetig.

KlImautstipp—Ligger ikke i gangavstand fra stasjon elterstørrebotigkonsentrasjonerogblirbilbasettGirøkteutslipp.

En utbyggingi foreslåttområdeviLkunnegi uheldigekonsekvenserfor naturverdierog kulturmiljøerog børutredes
nærmereførendelig avgrensning blirgjort.
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Offentlige formål —idrettsområder

Solliskiarena(XXXIII)
Etområdeved Solli legges inn som idrettsantegg(skianlegg)Endringenskjer med bakgrunn i pågåendereguleringsplanarbeidfor
skiarena i dette området. KU-vurderingerer gjort i søknadentil miljøverndepartementetom å få tillatelse til å regulere.

Vardåsenalpinanlegg
Reguleringsplanfor Vardåsenalpinanlegg vil fremdeles gjelde (ny bestemmelsetil KP).Seegen utredning om forholdet mellom
gamle reguleringsplanerog markaloven.

Askerhallen—nyishall(XXXIV)
Parkeringsplassenpå sørsidenav Askerhallen samt Leikvoll barnehage,foreslåsomdisponert til offentlig formål-idrett. Området
er i dag avsatt som trafikkområde/p-plass og offentlig område-barnehagei kommuneplanen.Bakgrunnenfor omdisponeringener
planer om å bygge ny ishall og underjordiskparkeringsanlegg.

Konsekvensuvurdering:

ROS —Kommunen er ikke kjent med spesielle risiko —eller sårbarhetsfaktorer i området.

Natur/miljø —Området er allerede nedbygget/kultivert.

Kulturminner — Ingen kulturminner er registrert.

Vei/trafikksikkerhet/støy —Bleikerveien er tilstrekkelig dimensjonert som adkomstvei og har gang —og sykkelvei fra
sentrum.

landbruk —Landbruksinteresser blir ikke berørt.

FrituftslIv/tek/grønnstruktur —Ligger i idrettspark med diverse småskoger og noen gressplener omkring.

Klima/mIljø — Busstopp rett utenfor, men litt lang gangavstand tit Asker stasjon (1300m). Energitilforsel bør komme
fra fjernvarmeanlegg i idrettsparken (biobrensel). Masseuttak fra underjordisk p-anlegg må ikke deponeres/fylles opp i
friområdene.

Ny ishall og p-kjeller i dette områdeantaså få små negative konsekvenser for miljø og samfunn.
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UtvidelseavDIF-anlegget(XXXV)
Østfor fotballbanen til Dikemarkidrettsforening ligger et jorde someiesav Oslokommune(tilhørende Dikemarksykehusområde).
Jordet ligger som LNF-områdei kommuneplan 2007-2020 og er regulert til landbruk.DIF-brukerdet til skiløyper om vinteren og
har lysløype i området.Asker kommune er i forhandlinger om å kjøpejordet som vil væreen naturlig utvidelse av idrettsparken.
Jordetforeslåsderfor omdisponert til idrettsformåL

Konsekvensvurdering:

ROS—Kommunenkjenner ikke til risiko —eller sårbarhetsfaktoreri området

Natur/miljø —Verkensvanneter en viktig kalksjøsom er leveområdefor mange dyr.Vegetasjonsbettetlangsvannkanten
er derforviktig å opprettholde.Setvejordet dyrkesopp og er derfor artsfattig.

Kulturminner —Ingen kjente kulturminner. Ligger innenfor område med høyt kulturhistorisk innhold i gjeldende kom-
muneplan.

Vei/trafikksikkerhet/støy —Områdethar adkomst fra Grobråtveien.Dersomjordet skat byggesut med fotballbaner o.l.,
børdet seespå reguleringav flere parkeringsplasserved Grobråtverenog LangsPoverudveren.Områdeter ikke støyutsatt.

Vann og avLøp—Drøyt 100 meter til koblingspunkt på kommunatevann —og avløpsledninger.

Landbruk —Ca.167 dekar med dyrket mark blir omdisponert.Dette jordet hører imidlertid ikke tIl en gård som drives
hethettig av grunneier (somp.t. er Oslokommune somvil selge hete sykehusområdet).

Frituftsliv/tek/gronnstruktur —Fantastiskflott omgivelserfor friluftsliv, både på vann og i Marka,sommerog vinter.

KlImautstipp —Hyppigebussavgavgangermellom Dikemarkog Askersentrum i rush-tiden.Greisykkelavstandfra Engels-
rudfettet der mangeav brukernebor.

Men bortelag kjøreralltid til kamper,så trafikkøkning pågrunn av flere banerog ftere kampermå påregnes.Samtidig blir
det ogsåflere hjemmekamperog bedre idrettstilbud for nærmitjøet.Totatt liten økning i ktimautstipp.

Enutbygging av jordet tit idrettsformål anseesnegativt for jordbruket i Norgemen positivt for områdetsbeboereshelse-
tilstand. Totalt Litennegativ virkning på mR.jøog samfunn.
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Næringsområder
Noen områder tas ut av planen som næringsområder. Det gjelder kommunens egen tomt i Liahagen (92/2) som foreslås omdispo-

nert til boliger og massedeponi/støyvoll. Det er Blakstadmarka 26 som omdisponeres til boligformåL det er deler av Langenga 30

som foreslås omdisponert til idrettsformål/næring og boliger og det er en eiendom i GmL Drammensvei vest for Skanseløkka som

også foreslås omdisponert til boliger. Kun ett nytt næringsområde foreslås tatt inn i planen. Det er Asker Marinas del av Tangen
i Leangbukta, gbnr. 45/14 og 45/69. Dette utfylte havneområde er vist som trafikkområde, men skal nå reguleres med tanke på

innendørs båtopplag og verksted.

Massedeponier

Jerpåsen Søndre. gbnr. 94/4 (XXXVII)
Gbnr. 94/4 —Søndre (nedre)Jerpåsen.Jorder og beiter på til sammen ca. 200 dekar foreslås avsatt til arealer for mottak av rene

masser som kan gi bedre arrondering for dyrking på jordene senere. Forutsetninger blir at området reguleres med tanke på oppfyl-

lingshøyder varighet av mottak, samt tilfredsstillende adkomst. Det blir krav om adkomst fra Liersiden/E-18 som ikke berører den

verneverdige delen av Gamle Drammensvei i Asker(Kongeveien). Forslaget innebærer omdisponering fra LNF-område til midler-

tidig anleggsområde.

Konsekvensuvurdering:

ROS —Kommunen kjenner ikke til spesielle risiko —eller sårbarhetsfaktorer i området.

Natur/miljø — Det er ikke registrert viktige naturforekomster på eiendommen. Relativt artsfattig område pga jorder og

kulturskog. Registreringer må gjøres i reguleringsprosessen da det kan være viktig kantsoner etc. å ta vare på.

Kutturminner —Ingen kulturminner er registrert.

Vei/trafikksikkerhet —Adkomst må reguleres inn fra Liersiden, kort vei til E-18. Deler av området er støyutsatt, massene

kan brukes aktivt til å skjerme gårdstunet.

Landtrruk —Landbruksinteressene blir midlertidig tilsidesatt, men mulighetene for dyrking blir på sikt bedre enn i dag.

Frituftstiv/lek/gronnstruktur —Området Ligger i et landbruksområde som også har en del skogteiger som kan bidra tit å
skjerme området.

Klimautstipp Vil bidra tit et bedre klimagassregnskap fordi masser i dag må kjøres Langt utenfor kommunen for å depo-

neres. Gir klart mindre transportarbeid.

Lokatt sett er det behov for massedeponier og det vil være samfunnstjenelig å redusere transportbehovet. På kort sikt vil

imidtertid omdisponeringen av arealet være negativt for landbruksinteressene.
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Yggeset Søndre, gbnr. 70/1 (XXXVIII)
Det foreslåså omdisponereet areal på ca. 98 dekar fra LNF-formåltil anleggsområde—massemottak.Anleggsområdetvil være
midlertidig medtilbakeføring til et bedrearrondert landbruksarealved anleggstidensslutt. Må reguleresmed høyderog adkomst
som ikke belasternærmiljøet. Rekkefølgekravtil g/s-vei /fortau langsVol.lenveien.

Konsekvensuvurdering:

ROS—Kommunenkjenner ikke til spesielle risiko —og såbarhetsfaktoreri området.YggesethavfatIsparkligger imidler-
tid ved siden av anleggsområdetog kan være et potensielt sted for utslipp av giftige gasser/røykavrenning om dagens
rensetittak bryter sammen.

Natur/miljø —Området har jorder anleggspregeteområdermed lite rik natur. Bekken i vest må imidlertid ha et tilstrek-
kelig vernebelte omkring segog avrenningfra fyIlingen må kontrolleres.

Kulturminner —Fteregravminner og gravfelt fra jernalder innenfor eiendommen.

Vei/trafikksikkerhet/støy —Adkomst via Vottenvelensom ikke har sikring av myke trafikkanter på denne strekningen.
Rekkefølgekrav bør stilles i reguleringen. Ikke støyproblerner,men støyforhold til naboermå utredes med tanke på om
nattarbeid kan tittates.

Landbruk —Landbruksinteressene vil tilsidesettes på kort sikt, men krav om tilbakeføring etter tidsbegrenset periode vil
føre til bedre arronderte landbruksarealer på lang sikt.

Friluftsliv/lek/grønnstruktur —Landbruksområdemed skiløype i nærheten. Viktig at denne traseen hensyntasgjennom
reguleringen (sikring eller ornlegging).

Klimautstipp —Vil bldra til et bedrektimagassregnskapfordi masseri dag må kjøreslangtijteflfor kommunenfor å depo-
neres.Gir klart mindre transportarbeid.

Lokalt sett er det behov for massedeponierog det vil være samfunnstjenetig å reduseretransportbehovet På kort sikt
vil imidlertid omdisponeringenav arealet værenegativt for landbruksinteressene.Forholdettil kutturminner må avklares
nærmere.

Liahagen (XXXIX)

Påkommunenseiendom gbnr.92/2 helt inn mot E-18,foreslåsdet å bygge opp en støyvoll gjennom å ta i mot masseri en be-
grenset periode.Massedeponietblir en forutsetning for utbygging av boliger på sammeeiendom lenger sør.Seeget vedlegg 12
om massedeponier.

Sekonsekvensvurderingav området lenger opp (undernye boligområder).
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Småbåthavner

Bjerkåsholmen (XXXII)
Med bakgrunn i småbåtutredningen som er taget som et vedlegg tit denne kommuneplanen, foreslås det en utvidelse av småbåt-

havnen på Bjerkåsholmen. Se nærmere beskrivelse av havnen i småbåtutredningen.

Konsekvensvurdering:

ROS —Anteggsfasen vit berøre frituftstiv. Avstengning av deler av området vil væreet alternativ som vurderes som avbø-

tende tittak.

Mulige konflikter med frituftstiv; badende og brukere av kyststien. Avbøtende tittak aktuelt som fysisk avgrensning av

badeområdet i sjøen og skille mettom kyststi og atkomstvei, parkering for båteiere samt evt. båtopplag.

Natur/miljø — Det er ftere viktige naturtypetokatiteter i nærområdet Bjerkasholmen naturminne ligger på østsiden av

Bjerkåsholmen og vit ikke bli berørt av utvidelse av småbåthavna. VEAS"anlegg vit tigge delvis under Bjerkås naturreser-

vat. I konsekvensutredningen er utbyggingen vurdert til samlet å gi middels negativ konsekvens. Det er gjort funn av en

mindre forekomst av ålegras i sjøen i området, men denne vit ikke bli berørt av utvidelsen.

Kutturminner —Kulturminnner vit ikke bli berørt.

Akershus fylkeskommune anser at det Ikke er behov for arkeologisk registrering på land.

Det foretigger rapport fra Norsk Maritimt Museum. Det er ikke funnet kulturminner under vann.

Vel/trafikkstkkerhet/støy — I anteggsperioden vil det bli støy knyttet til dumping av steinmasser i sjøen. Støy samt

forhold knyttet til trafikksikkerhet, medfører behov for å stenge av området for friluftstiv i anteggsperioden. Det vil bli en

mindre trafikkøkning etter utvidelse av småbåthavna.

Vann og avløp —Vannforsyningfra Røykenkommunes vannverk. Utvidelse av småbåthavnavit ha svært liten betydning

mht. økt vann og avløpsbehov.I forbindelse med utvidelse av VEAS vit det bli vurdert tittak for å bedre brannvannsdek-

ningen i området

Skole/bamehage — Utvidelsen av småbåthavna vil ikke betinge økt skote/barnehagekapasitet i området. Eksisterende

barnehage ved Eternittveien; Vollen kystkutturbarnehage, vit kunne bli berørt av økt trafikk og støy i anteggsperioden for

utvidelse av VEAS sitt antegg. Utvidelse av småbåthavna vit føre tit noe trafikkøkning. Aktuelt med avbøtende tittak v

bamehagen som f.eks. støyvoll/stayskjerm.

Landbruk —Landbruksinteresser blir ikke berørt.

Frituftstiv/tek/grønnstruktur —Utvidelse av småbåthavnen vit i noen grad begrense det åpne vannspeilet utenfor stren-

dende i Tåjebukta. Dagens kyststien går forbi eksisterende småbåthavn og vil inngå i områdeptanen for utvidelse av VEAS.

Etter opparbeiclingen vit det, hvis alternativ i blir valgt, bli en bedret situasjon for dem som ferdes på kyststien, det vil bli

en egen trase for kyststien og bilveier/åpne arealervit bli bedredefinert og innstrammet/opparbeidet_
Det er regutert kvartalslekeptass på flaten vest for eksisterende småbåthavn. Denne er ikke opparbeidet og er regulert i til-

knytning til framtidige boligområde A 15 i kommuneplanen. Vil barebli berørt ved utvideLsenav VEAS dersom alternativ 2

blir valgt og vurderes omregutert i dennesammenheng.Hvis alternativ 1 blir valgt, vil lekeplassenbli berørt ved fremtidig

utvidelse av småbåthavn mht. noe økt trafikk og støy, men trafikken til og fra VEAS vit forsvinne.

Grunnforhold —Det er ikke foretatt undersøkelser av grunnen med tanke på utfylting av steinmasser. Kartlegging i forbin-

delser med tidligere utfyllinger og erfaringer fra disse,tilsier at en kan forvente noe setninger.

Klima/solforbold —Godesolforhold. Sjeområdet vindutsatt, behov for anleggetse av ny molo.
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Tobakkshullet (XLIII)

Eksisterende småbåthavn på Nesøysiden av Hestesund, er søkt utvidet. Gjennom vurderinger gjort i småbåtutredningen, foreslås

havnearealet i kommuneplanen utvidet slik at eksisterende bryggeanlegg dekkes.

Slependrenna (XLIV)

Småbåthavnen på Slependen er vist med en utvidelsesmulighet i kommunedelplanen for Holmen - Slependen. Det viser seg at

dette området er et viktig ålegressområde, og utvidelsesmuligheten fjernes derfor fra kommuneplanforslaget, som etter vedtak vil
gjelde foran kommunedelplanen der det er uoverensstemmelser.

Samferdselsanlegg

Kollektivfelt

lokalveinettet er nær kapasitetsgrensen i morgen - og ettermiddagsrush, noe som gjør at bussene blir forsinket. Plankartet viser

definerte strekninger hvor fremkommelighet for buss må sikres:

Slemmestadveien (Vettre-Hvalsveien)

Slemmestadveien (Holmen-E18)

Drammensveien (Ånnerudveien-Asker sentrum)

Røykenveien (Gulthella-Lensmannslia)

Fekjan (Halvard Torgersens vei-Billingstadveien)

Nesøyveien (Otto Blehrs vei-Billingstadsletta) inkl G/S-vei under bro til Grønsundveien

Ny Røykenvei
Trase for ny Røykenvei, jfr vedtatt kommunedelplan datert 1998 er vist på plankartet, imidlertid må ny plan utarbeides på grunn

av nye sikkerhetskrav til tunneler.

El 8

Statens vegvesen er i gang med utarbeidelse av kommunedelplan for E18 mellom Holmen og Drengsrud. Planene omfatter også
ny bussterminal i Asker sentrum, kollektivvei og sammenhengende sykkelvei med fortau.

Statens vegvesen har nå besluttet å utvide kommunedelplanen for E18 til å omfatte også strekningen Slependen-Holmen. Eget

planprogram vil bli utarbeidet med krav til konsekvensutredning.

Turveier
Forbindelse mellom boligområder og grøntområder/ lekeplasser/ rekreasjonsområder skal kartlegges i kommende planprosess.

Følgende traseer vil bli prioritert i kommuneplanperioden:

Turvei langs Spikkestadbanen mellom Heggedal og Asker sentrum
Turvei langs Askerelva mellom Blakstad og Semsvannet

Turvei langs Neselva mellom Holmenog Kjærlighetsstien/ Vestmarka

I tillegg skal det arbeides videre med en sammenhengende kyststi mellom Holmen og Slependen, langs Landøystranda og
Hestesund.

96 I Kapittel 8: Konsekvensutredning Del 3 - Kommuneplanensanalyse,med konsekvensutredning
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MIDDELTHUNS GATE 15 OG 17, GNR 215, BNR 228 OG 226 
VARSEL OM IGANGSETTING AV ARBEID MED 
DETALJREGULERING 
 
 
 
 
Ansvarlig søker L.O.F. Arkitekter AS har på vegne av tiltakshaver M 17 Utvikling AS varslet 
naboer, rettighetshavere, regionale myndigheter og offentlige instanser om igangsetting av arbeid 
med detaljregulering for Middelthuns gate 15 og 17.  
 
Planområdet er på ca 12900m2 og omfatter eksisterende kontorbygg i Middelthuns gate 17, 
eksisterende bygg i Middelthuns gate 15 og Fonteneplassen. 
 
Gjeldende regulering:  
Middelthuns gate 15 omfattes av reguleringsplan S-2255, Byggeområde for bolig, U=1,0 – 1,5. 
Tillatt byggehøyde inntil 5 etasjer. Middelthuns gate 17 omfattes av reguleringsplan S-2607, 
byggeområde for kontor – spesialområde bevaring, U maks 1,75. 
Fonteneplassen er regulert til fellesområde (opphold, lek åpent for allmenheten) i S-3723. Det er 
sikret rett til uteareal for eksisterende barnehage med 350 m2 på Fonteneplassen samt rett til 
snumulighet for Middelthuns gate 17. Flere offentlige gangveier er regulert i området. 
 
Planområdet, som omfatter Middelthuns gate 15 og 17 samt Fonteneplassen, ønskes omregulert til  
Byggeområde for kombinert bebyggelse bolig/forretning/offentlig eller privat tjenesteyting, gang- 
sykkelvei, uteoppholdsareal, m.m. Forslaget tar sikte på å rive eksisterende bygningsmasse i 
Middelthuns gate 15 og 17 og erstatte den med ny bebyggelse som kan tilfredsstille dagens krav til 
bokvalitet, tilgjengelighet og tekniske forskrifter. Den nye karrébebyggelsen foreslås å trappe seg 
opp fra 6 til 12 etasjer med et frittstående høyhus på Fonteneplassen på ca 20 etasjer. Forslaget 
innebærer at ca 200 m2 av arealet på Fonteneplassen omdisponeres. Dette foreslås kompensert 
andre steder i anlegget, og søker opplyser at det totale uteoppholdsarealet for planområdet blir 
større. 
 
Det ble avholdt oppstartmøte 12.06.2013. Til dette møtet forelå det innspill fra Byniljøetaten og 
Byantikvaren.  
Bymiljøetaten peker på en rekke miljømessige og trafikale forhold som må 
utredes/dokumenteres/ivaretas. Dette gjelder f eks støy, luftforurensning, gangtrafikk, 
grøntstruktur/bevaringsverdige trær, sol- og skyggeforhold samt krav til torg- og møteplasser. 
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Byantikvaren fraråder foreslått riving av eksisterende bygning i Middelthuns gate 17, og peker på 
at også Middelthuns gate 15 har bevaringsverdi, selv om den ikke er så høy at antikvaren vil 
motsette seg riving. Byantikvaren anser at høyden for et eventuelt nybygg mot Frognerparken må 
holdes innenfor eksisterende høyder mot Middelthuns gate, og varsler at høyder utover dette vil 
medføre at Byantikvaren oversender saken til Riksantikvaren for vurdering. Byantikvaren fraråder 
sterkt foreslått tårnbygning på Fonteneplassen.  
 
Plan- og bygningsetaten anbefaler etter oppstartmøtet en omregulering til bolig på planområdet. 
Det anbefales også en mindre andel kontor i bebyggelsen og lokaler for utadrettet virksomhet mot 
Middelthuns gate og mot Fonteneplassen. 
Plan- og bygningsetaten aksepterer ikke ny bebyggelse på Fonteneplassen som er regulert til 
fellesareal for omkringliggende bebyggelse og åpen for allmennheten.  
Etaten peker på at eksisterende gangforbindelser må videreføres.  
Etaten antar at forslaget innebærer mer enn 100 leiligheter, og at det dermed skal innpasses en 
barnehage i området. Plan- og bygningsetaten aksepterer en barnehage med 4 avdelinger, og peker 
på at barnehagen må plasseres slik at utearealet blir stort nok, av god kvalitet og godt skjermet for 
støy og forurensning. 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, bestillerenhet for barnehager har gitt følgende innspill 
til saken: 

Med bakgrunn i nye befolkningsprognoser fra mai i år vurderer vi at Bydel Frogner totalt 
sett har behov for nye plasser fra og med 2017 og behovet er sterkt økende utover i 
perioden. Da er igangsatte utbyggingsprosjekter og avvikling av midlertidigheter tatt med i 
beregningen.  
Når det gjelder dette spesifikke prosjektet, så fremkommer det ikke hvor mange boliger som 
planlegges. I boligprosjekter på over 100 leiligheter skal barnehage vurderes inn i 
prosjektet. Av økonomiske og driftsmessige hensyn anbefales det at barnehager planlegges 
for minimum 4 avdelinger. 

 
Forslagsstiller har orientert om planforslaget i Mibu-møte 17.09.2013, hvor representanter for 
unge var spesielt invitert. 
 
Innspill til oppstart av planarbeid merkes 201306201 og sendes L.O.F. Arkitekter AS, 
firmapost@lof.no samt postmottak@pbe.oslo.kommune.no innen 14.11.13. Søker er orientert om 
at vedtak kan foreligge først etter bydelsutvalgets møte 19.11.2013. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Bydelsutvalget ønsker å komme med følgende innspill til oppstart av planarbeid for eiendommen 
Middelthuns gate 15 og 17, gnr 215 bnr 226 og 228.   
 
Bydelsutvalget støtter omregulering av området til bolig, næring og barnehage, men går imot 
forslag til bebyggelse på Fonteneplassen.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at eksisterende juridiske bindinger i gjeldende regulering, f eks krav til 
gangveier og snuplass, videreføres i den foreslåtte bebyggelsen, samt at eksisterende registrerte 
trær blir ivaretatt. 
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Bydelsutvalget er opptatt av at uteareal til eksisterende barnehage sikres, samt at ny barnehage 
med gode utearealer innpasses i bebyggelsen. 
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HENRIK IBSENS GATE 90, GNR 211, BNR 38 
OVERSENDELSE TIL BYDEL FROGNER FOR UTTALELSE 
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SØKNAD OM TILSKUDD FRA OSLO KOMMUNE OG BYDEL 
FROGNER TIL BYGGING AV KNS SEILSPORTSENTER 
 
 
 
 
Kongelig Norsk Seilforening søker om kommunal støtte til bygging av nytt seilsportsenter på 
Bygdøy. Anlegget skal erstatte nåværende senter ”Ulabrand” på Bygdøy ved Bygdøy sjøbad, mot 
Killingen. Området eies av Statsbygg, og KNS har 75 års leiekontrakt. Byggearbeidene er 
påbegynt og det forventes full drift i løpet av 2014. 
 
KNS viser til vedlegg 1 – prospekt, som gir detaljinformasjon om hvorfor KNS ønsker å investere 
i et nytt seilsportsenter. Nåværende anlegg er nedslitt og er ikke lenger funksjonelt for å dagens 
behov. KNS har i de siste årene hatt en stor økning i aktivitetene for barn og unge. Spesielt viktig 
vurderes det å anpasse anlegget for tilbud i samarbeid med aktivitetsskolene (AKS) på skoler som 
naturlig grenser til Bygdøy distrikt. Sommerskoletilbudet SommerMoro trenger også mer plass og 
andre løsninger enn de som kan tilbys med dagens anlegg. Det er i tillegg igangsatt et prosjekt for 
ungdom i alderen 12 til 19. 
 
KNS søker om kommunal støtte til prosjektet med inntil 1/3 av anleggskostnaden, til sammen kr 
10 mill. Søknaden er sendt til Rådhuset med kopi til Bydel Frogner, samt til Bymiljøetaten og 
Oslo idrettskrets. Søker viser til vedlegg 3, finansiering, hvor det fremkommer at KNS som 
organisasjon og de enkelte medlemmer legger en stor egenkapital i anlegget. KNS håper at en 
kommunal støtte kan bidra til å redusere den lånefinansierte delen av anleggskostnaden.  
 
KNS opplyser at det aktuelle prosjektet fremkommer i Plan for idrett og friluftsliv i Oslo 2013 – 
16, under prioriterte forslag fra Idrettens Samarbeidsutvalg i Bydel Frogner. Anlegget er der 
oppført som rehabiliteringsanlegg, men dette opplyses å være korrekt kun for bryggeanlegget. 
Klubbhuset er å anse som et nybygg. 
 
Anlegget planlegges oppført i tre deler. Gammel fastbrygge rives delvis og erstattes med en større. 
Det legges en flytebrygge på utsiden av fastbryggen. Til slutt bygges et klubbhus med garderobe, 
verksted/båthus og felleslokaler. Det planlegges også offentlig toalett i forbindelse med 
fastbryggen. 
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Til bygging av klubbhus er det gitt forhåndsgodkjenning av Bymiljøetaten og prosjektet er 
godkjent for søking av tippemidler og momsrefusjon av anleggskostnader. Søker opplyser at det 
foreligger ramme- og igangsettingstillatelse for anlegget   
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er orientert om søknad om inntil kl 10 mill. som tilskudd fra Oslo kommune til 
oppføring av nytt KNS Seilsportsenter. 
 
Bydelsutvalget mener det arbeid som utføres blant barn og unge er et viktig bidrag som fortjener 
støtte. Bydelen disponerer ingen midler til slike formål, men anbefaler sentrale organer i Oslo 
kommune å vurdere et tilskudd. 
 
Bydelsutvalget merker seg at det er planlagt et offentlig toalett i forbindelse med utbyggingen. 
Denne funksjon har bydelsutvalget tidligere anbefalt i behandling av rammesøknaden. 
Bydelsutvalget mener det i forhold til allmennhetens bruk av friarealene på Bygdøy og kyststien er 
særs viktig med et offentlig toalett på dette sted.  
 
Bydelsutvalget ser det som naturlig at KNS søker Statbygg om tilskudd til offentlig toalett. 
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LILLE HERBERN, GNR 2, BNR 92 
BESTILLING AV OPPSTARTMØTE VIDERESENDT BYDELEN 
 
 
 
 
Plan- og bygningsetaten har mottatt bestilling av oppstartmøte vedrørende ovenstående eiendom 
fra firma Skaara Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller Oslo Seilforening. Saken kan studeres i 
etatens saksinnsyn med nummer 201314083.  
 
Oslo Seilforening eier øya Lille Herbern, som i dag er uregulert. Planområdet er på  
ca 169 000 m2. 
 
Lille Herbern ligger på østsiden av Bygdøy og inngår i den blågrønne strukturen i Oslo. Øya er 
bilfri. Adkomst er med ferge fra brygge i enden av Herbernveien, eller med privat båt. 
Restauranten og uteområdene er åpen for allmennheten, mens bruk av bygningsmasse for øvrig og 
båtplassene er tilknyttet Oslo Seilforenings virksomhet. Øya har potensial til å inngå i en kyststi 
rundt Bygdøy. 
I dag er det syv hus på øya, som er tilknyttet driften av seilforeningen. Småbåthavnen har ca 190 
plasser. Det har tidligere gått molo til Lunkeskjær med brygge, men denne er nå erodert bort. De 
siste årene har det pågått arbeid med sikring av stier og støttemurer som flere steder på øya står i 
fare for å vaskes ut. 
 
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for idretten og foreningens virksomhet, og spesielt arbeidet for 
barn og unge. Videre er det ønskelig å sikre øya og seilerne med tiltak i sjøen for å forebygge 
skade fra bølger og båttrafikk, samt å tilrettelegge bedre for aktiviteter på vannet.  
 
Lille Herbern ønskes regulert til hovedformål idrettsformål og småbåthavn, med underformål 
bevertning og overnatting. Planforslaget viderefører dagens bruk, og legger til rette for seilsporten 
og foreningens drift. Adkomstsituasjonen beholdes som i dag, men det legges til rette for anløp av 
rutebåt. Det er ønske om å oppgradere restaurantbygningen, etablere nytt klubbhus, og erstatte 
bifunksjonene med et servicebygg med bl a lager, verksted, kontor, overnattingsmulighet og 
sanitærfunksjoner. 
Nytt klubbhus er planlagt på øyas østside, og nytt servicebygg med fellesfunksjoner vil erstatte 
flere mindre hus på øyas vestside. Servicebygget vil også inneholde mulighet for overnatting ved 
seil- og sommerskoler for barn og unge. Utvidelsen mot havnen med ca 20 plasser vil være en 
videreføring av eksisterende bryggeanlegg. 
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Søker ber om en avklaring av rammer for ønsket nybygg og utvidelse/endring/rehabilitering av 
eksisterende anlegg og bygningsmasse. Det ønskes i tillegg en avklaring på muligheten for 
utvidelse av bryggeanlegg med ca 20 plasser, økning av seilingsdybden ved mudring, 
sikringstiltak som molo og landgjenvinning på øyas ytterside, sikring av adkomst fra brygge på 
fastlandet gjennom regulering samt regulering av sjøområdene. 
 
Det er utarbeidet en temarapport (COWI, vedlagt saken) som tar for seg naturmangfold, 
samferdsel, støy og trafikk. Rapporten har registrert bløtbunnsområder som viktig, men det 
opplyses at Fylkesmannen 28.06.2010 har uttalt at området rundt Lille Herbern ikke lenger har 
marinbiologiske verdier av nasjonal eller regional verdi. Det er rødlistede fuglearter i området. har 
har ingen større partier med opprinnelige plantesamfunn. Undersøkelser viser forurensning av 
sjøbunnen. Planområdet grenser til hovedfarled. Ved siden av Lille Herbern ligger øya Store 
Herbern som er naturvernområde. Kart fra Bymiljøetaten viser et støynivå på 50-54 dB. 
 
Parkering skjer på offentlig parkeringsplass i Bygdøynesveien. Det er ønskelig med utvidelse av 
havnen med 20 plasser. Dette vil være gjesteplasser og vil derfor ikke øke behovet for 
parkeringsplasser.  
 
Det antas at forslaget utløser konsekvensutredning. 
 
Planer for utvikling av anlegget er forelagt Bymiljøetaten, Fylkesmannen, KLIFT og Oslo Havn. 
Oslo Maritim Museum, Redningsselskapet Ung og Bærum Seilforening er forelagt planene og er 
positive til planer og molo. 
 
Bymiljøetaten er sterkt negativ til planforslaget, og har følgende merknader i saken: 
 

• Etaten nevner viktige bløtbunnsområder, grus- og steinstrand og skjær med særegen 
kalkbergvegetasjon. 

• De foreslåtte tiltakene samt skisserte tiltak som offentlig badestrand og eksternt fergeanløp 
vil bety en vesentlig forringelse av naturverdiene. 

• Etaten fraråder omsøkte tiltak, og peker på at en begrensning av antallet båtplasser er 
viktig også for sjeldne fuglearter 

 
Av etatens materiale synes å fremgå at siste feltkontroll ble foretatt i 2001. 
 
Fylkesmannen viser i sin tilbakemelding til Statlige retningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen og forventer at disse legges til grunn for planleggingen. Indre delen av 
fjorden er et viktig friluftsområde og samtidig viktig for sjøtrafikk. Her finner vi også store 
naturverdier. I en eventuell reguleringssak vil Fylkesmannen legge vekt på at det gjøres en 
omfattende kartlegging av naturverdier og at et eventuelt tiltak ikke reduserer viktige naturverdier. 
Det forutsettes en kartlegging av forurensningssituasjonen. Ev forurenset sjøbunn må håndteres i 
plansaken. Videre må allmennhetens ferdsel sikres på en tilfredsstillende måte både i sjø og på 
land. 
 
Rapporten fra COWI behandler deler av Fylkesmannens kommentarer. 
 
Oslo Seilforening har tidligere søkt om tillatelse til å bygge molo for å beskytte havneanlegget for 
bølger. Søknaden ble trukket etter klager fra naboer og innvendinger fra Fylkesmannen.  
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Bydelsutvalget gikk i møte 30.05.2007 inn for tillatelse til bygging av molo i en redusert utgave i 
forhold til det omsøkte forslaget. Bydelsutvalget forutsatte i sin uttalelse at moloen ikke skulle 
medføre en økning av antallet båtplasser. 
 
Forslaget som nå ligger til grunn for det bestilte oppstartmøtet fremgår av Skisse for oppstartmøte 
med perspektiv (vedlagt saken). Det fremgår av de to tegningene at det er omfattende tiltak som 
det nå søkes om – både oppfylling på østsiden av Lille Herbern fram til Skurven, molo fra 
Skurven til bryggen på Sjøfartsmuseet og fornyelse av bebyggelsen. Det omsøkte tiltaket vil gi 
Lille Herbern en sterkt endret fremtoning, og få stor innvirkning på natur- og kulturmiljø.  
 
Bemerkninger til planforslaget merkes med saksnummer 201314083 og sendes Plan- og 
bygningsetaten postmottak@pbe.oslo.kommune.no  
 
 
Forslag til vedtak: 
Bydelsutvalget er invitert til å komme med konkrete innspill til oppstartmøtet vedrørende 
eiendommen Lille Herbern, gnr 2, bnr 92. 
 
Bydelsutvalget viser til tidligere vedtak i samme sak - sak 104/07 -  30.05.2007 og sak 124/08 – 
13.05.2008 (vedtak følger vedlagt).   
 
Bydelsutvalget står fast ved tidligere vedtak og anbefaler bølgedemping av havneanlegget til Oslo 
Seilforening ved Lille Herbern gnr 2, bnr 92 ved hjelp av bølgebrytende brygge.  
 
Bydelsutvalget forutsetter at avstand til eksisterende eiendommer på Bygdøy ikke reduseres ved 
forslag til endring av Seilforeningens brygger, og at mulighet for passasje opprettholdes. 
 
Bydelsutvalget forutsetter at allmennhetens adgang til Lille Herbern sikres, og at antallet 
båtplasser er uendret 
 
Bydelsutvalget anbefaler ikke den foreslåtte strukturendringen av eksisterende bebyggelse, men en 
utbedring og varsom supplering av eksisterende bebyggelse. 
 
Bydelsutvalget fraråder den foreslåtte oppfyllingen på østsiden av Lille Herbern. 
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FORSKRIFT OM ÅPNINGSTIDER FOR SERVERINGS- OG SKJENK ESTEDER I 
BYDEL FROGNER – FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRING - HØR ING  
 
 
Bakgrunnsopplysninger til saken: enkeltvedtak versus forskrift  
 
Vedtak er en fellesbetegnelse på enkeltvedtak og forskrift. Det følger av forvaltningsloven § 2 b 
og c at det som avgjør om et vedtak er et enkeltvedtak eller en forskrift, er om avgjørelsen gjelder 
(en eller flere) ”bestemte personer” eller ”et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer”.  
 
I Norsk Lovkommentar ved Jan Fridtjof Bernt er det redegjort for at en typisk forkrift vil regulere 
med sikt på fremtiden og for mange under ett, slik at disse blir ensartet behandlet og den enkelte 
får sitt forhold bedømt etter en forut eksisterende norm, på samme måte som etter en lov. 
Enkeltvedtak regulerer derimot en bestemt fastlagt foreliggende situasjon – ofte med detaljer 
nettopp med sikte på den konkrete sak, slik at borgerne får myndighetenes avgjørelse når det 
aktuelle, individuelle tilfelle foreligger.  
 
Utgangspunktet for grensedragningen mellom enkeltvedtak og forskrift er den formelle 
utformingen av vedkommende avgjørelse. Er avgjørelsen etter ordlyden rettet til en eller flere 
bestemte personer, er det enkeltvedtak. Er den rettet mot en ubestemt krets, er det en forskrift.  
 
Grensen mellom forskrift og enkeltvedtak får betydning etter lovens § 3 fordi et større antall, 
spesifikke krav til saksbehandlingen, herunder klagerett, gjelder dersom det er et enkeltvedtak, enn 
dersom vedtaket er en forskrift. Ved tvilstilfeller vil rammen for hva som skal regnes som 
enkeltvedtak kunne trekkes noe videre enn ordlyden av definisjonen i § 2 første ledd bokstav b 
skulle tilsi. Dette ble understreket av Stortingets justiskomité ved lovbehandlingen, jf. Innst. O. II 
(1966-67) s. 3-4. Det kan også etter forholdene være rimelig å bruke enkelte av bestemmelsene om 
enkeltvedtak analogisk, ut fra allmenne krav om forsvarlig saksutredning, ved behandling av 
forskrifter som etter sitt innhold og virkninger ligger nær opp til enkeltvedtak.  
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”Dersom vedtaket bare har faktisk og rettslik betydning for en helt begrenset krets av personer 
som uten særlig praktiske problemer kunne ha være individualisert, kan reelle hensyn tilsi at det i 
realiteten må anses som et enkeltvedtak, til tross for ordlyden. Dette gjelder særlig der vedtaket er 
et resultat a en individuell og konkret bedømmelse av forholdene til den eller de personer det like 
gjerne kunne vært gitt som et enkeltvedtak overfor”. Jf. Woxholth.  
 
 
Vurdering: Et forslag om å endre forskriften vedr. Landgangen 1 er et enkeltvedtak. Endringen 
gjelder indirekte ett bestemt og konkret angitt sted.  
 
 
Hvordan kan det foretas endringer slik at det blir en forskriftsbestemmelse  
 
Forslaget må formuleres generelt, slik at alle eksisterende og fremtidige etablissementer innenfo 
det angitte området blir omfattet.  
 
I en tidligere juridisk utgreiing til en annen bydel i 2012 er det advart mot detaljert regulering helt 
ned til enkelteiendommer/enkeltadresser. Fra utgreiingen gjengis: ”Bystyrets vedtak gir bydelene 
fullmakt til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være ”på ulike områder i egen bydel”.  
§ 5 og § 7 i utkastet til forskrift innebærer imidlertid at bydelen foretar en nokså detaljert 
regulering helt ned til enkelteiendommer/enkeltadresser. Avhengig av størrelsen på og 
plasseringen av aktuelle eiendommene/adressene, vil en så detaljert forskriftsregulering reelt sett 
kunne utgjøre en direkte regulering av åpningstidene til det enkelte serverings- eller skjenkested, 
som da ikke vil være en forskrift, men et enkeltvedtak. I så fall kommer det inn andre krav til 
saksbehandlingen, klagerett etc. I den grad de speifiserte eiendommen hver for seg eller sammen 
utgjør naturlig avgrensede områder i bydelen må imidlertid at bruken av forksrift være en tillatt 
fremgangsmåte”.  
 
Fra lovavdelingens uttalelser, inntatt i Woxholth Forvaltningsloven 2006, s. 95, kan det vises til 
saksnummer 1999/1073 E AS som gjelder et tilfelle hvor det fremheves at saksbehandlingsreglene 
for enkeltvedtak unntaksvis kan få anvendelse for vedtak som er utformet som en forskrift. Særlig 
gjelder det for vedtak som er et resultat av en konkret og individuell vurdering av forholdene til 
den eller de personer forskriften vil få betydning for. Den aktuelle saken gjelder fylkesmannens 
myndighet etter åpningstidsloven 26. juni 1998 nr 43 § 3 første ledd nr 4 til å bestemme at område 
skal regnes som ”typisk turiststed”, med den følge at lovens bestemmelser om åpningstid ikke 
gjelder. Mot å anse bestemmelsen som forskrift var det overfor Lovavdelingen anført at det 
aktuelle området ga liten plass for nye etableringer. Lovavdelingen viser imidlertid til at 
fylkesmannens avgjørelse vil ha betydning for nye etableringer og for nye eiere av igangværende 
virksomheter, og legger til grunn at vedtaket er å anse som en forskrift, samt at 
saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak ikke gjelder.  
 
 
Vurdering: 
Følgende formulering er å anse som et enkeltvedtak ettersom bestemmelsen gjelder 
enkelteiendommer fulgt av en konkret adresse, og i første strekpunkt gjengis i tillegg stedets navn:  
”Særskilte åpningstider gjelder for enkelteiendommer som ligger fysisk med inngang ve/på/fra 
følgende områder: (Eksempel)  

- Holmene: Dronningen og Herbern med åpningstid inne til kl. 0300 og ute til kl. 2300 
- Frognerstranda 4 med åpningstid inne kl. 0330 og ute til kl. 2400” (etc.)  
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På bakgrunn av ovennevnte gjøres det oppmerksom på at § 5 siste ledd i Bydel Frogners 
åpningstidsforskrift vil bli foreslått endret i en senerer sak i samsvar med ovennevnte.  
 
Når det gjelder ønsket forskriftsendring av åpningstider på Tjuvholmen gjøres det oppmerksom på 
at Astrup Fearnley Museet Tjuvholmen, med adresse Strandpromenaden 2, har fått avslag på 
søknaden om utvidet åpningstid. Museet ligger like ved Landgangen 1. Serveringsstedet fikk 
avslag på søknad fordi det ikke var hjemmel i Bydel Frogners åpningstidsforskrift til å innvilge.  
 
Vurdering:  Det anbefales at et forslag til forskriftsendring for Tjuvholmen foretas på bakgrunn av 
en helhetlig vurdering av Tjuvholmen. I vurderingen bør det tas stilling til hvilke områder som i 
fremtiden skal anses som et sentrumsområdet. En slik helhetlig vurdering vil være mer forutsigbar 
både for beboerne og næringen, enn hyppige endringer av forskriften. Det følger også av Revidert 
alkoholpolitiske handlingsplan, jf. Bystyrets vedtak av 15.02.2012 sak 52, jf. byrådsvedtak av 
05.06.2012 sak 1052 punkt 6.5 at muligheten til å gi utvidet tid til områder i bydelene er tiltenkt 
bydelssentre. Tanken gjenspeiles også i ordlyden i delegasjonsvedtaket til bydelene, jf. Bystyrets 
vedtak av 15.02.2012 sak 52 hvor det står at: ”Forsøksordningen med at bydelsutvalgene 
delegeres fullmakt til å avgjøre hvordan åpningstidene skal være på ulike områder i egen bydel 
utvides til å omfatte alle bydeler.” (vår kursiv)  
 
Bydelsutvalgene ivaretar rollen som lovpålagt høringsinstans som sosialtjeneste, jf. alkoholloven  
§ 1-7 andre ledd. Næringsetaten minner om at bydelsutvalgene i høringsprosessen er oppfordret til 
spesielt å være oppmerksomme vedrørende erfaring med støy og uro ved stedet, konflikt med 
beboerinteresser og eventuell annen kunnskap om drift og eierskap, jf. Fornyelsen 01.07.2012- 
30.06.2016 – Kommunale salgs- og skjenkebevillinger i Oslo – Byrådssak 275 av 22.12.2011, tatt 
til orientering 15.02.2012, punkt 2.5.1. Kravet om at det skal legges vekt på beboerinteresser 
følger også av Revidert alkoholpolitisk handlingsplan punkt 6.5. hvor det står at bokvaliteten til 
Oslos innbyggere skal ivaretas. Vider bemerkes det i handlingsplanen at Oslo kommune har en 
differensiert åpningstid basert på områdets beliggenhet opp mot beboerinteresser. Hensynet til 
beboerinteresser bør således følges opp i bydelens åpningstidsforskrift, ettersom en 
åpningstidsforskrift helhetlig regulerer alle bydelens områder.  
 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK:  
Frogner bydelsutvalg foreslår en endring av forskrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel Frogner. Det legges et nytt punkt til § 5 i bydel Frogners forskrift til 
serverings- og skjenkesteder i bydel Frogner. Forslag til endring av gjeldende forskrift sendes på 
høring til berørte og interessenter innen utgangen av november d.å.  
 
§ 5 Særskilte åpningstider gjelder for serveringssteder på Tjuvholmen som ligger fysisk med 
adkomst mot sjøen/kanalen, fra Strandpromenaden 2 til og med Landgangen 1, inkludert Skjæret.  
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FROGNERSTRANDA KRO, FROGNERSTRANDA 4 – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Nye 
Frognerstranda Kro ANS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Fognerstranda 
Kro, Frognerstranda 4.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet har Frognerstranda 4, en eiendom som iht Forkrift om åpningstider for serverings- og 
skjenkesteder i Bydel rogner § 5, hvor det fremkommer hvilke enkelteiendommer som er gitt 
særskilte åpningstider.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Nye Frognerstranda Kro ANS gis serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.  
Eiendommen, Frognerstranda 4 er en enkelteiendom som er gitt særskilt åpningstid. 
Åpningstider reguleres av egen forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

1399

Dato:28.10.2013

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASAB-2013-02257 Mala,Evy 01722

SØKNADOMBEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra NYE FROGNERSTRANDA KRO ANS om
serverings- og skjenkebevilling eierskifte ved Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- qg ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 ukerinnen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslåttber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventueltbydelsutvalgetsbegrunnelsehvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Evy Mala
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 0050
inngangØvreslottsgt. Intemett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 01722

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Frognerstranda Kro

Telefon

Gateadresse

Frognerstranda 4

Postnr.

0250

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

NYE FROGNERSTRANDA KRO ANS

Organisasjonsnr/Personnr søker

957259723

Selskapsform

ANS

Postadresse

Frognerstranda 4

Postnr.

0250

Poststed

OSLO

Telefon

39 04 84

Søknad om

Serverings - og skjenkebevilling eierskifte

Beskrivelse

Søknad om eierskifte

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

0330

Skjenketid inne

0300

Åpningstid ute

2400

Skjenketid ute

2330
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JOKER BYGDØY ALLÉ, BYGDØY ALLÉ 65 – NY SALGSBEVILLI NG  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Sinsen Kolonial 
AS om ny salgsbevilling ved Joker Bygdøy allé, Bygdøy allé 65.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at salgsbevilling ikke bør innvilges 
ved Joker Bygdøy allé, Bygdøy allé 65.  
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at søknad fra Sinsen Kolonial AS om salgsbevilling ved 
Joker Bygdøy allé, Bygdøy allé 65 innvilges.  

 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Joker Bygdøy allé, Bygdøy allé 65  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak@bfr.oslo.kommune.no

Dato:31.10.2013

Deresref.: Vårref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
SLNY-2013-02287 Reed,Terese 05181

SØKNADOMBEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra SINSEN KOLONIAL AS om ny salgsbevilling
ved Joker Bygdøy allé, Bygdøy allé 65.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.

Med bakgrunn i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 ukerinnen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslåttber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventueltbydelsutvalgetsbegrunnelsehvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Terese Reed
saksbehandler

fl
Næringsetaten Adresse: Telefon:02 180 Org.nr:979594887

Tollbugata27,3. etg. Telefaks:2346 00 50
inngangØvreslottsgt. Internett:www.nae.oslo.kommune.no
Postboks745Sentrum E-post:postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106OSLO



DETALIER OM SØKNAD OM SALGSBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

1Saksnr: 05181

BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Joker Bygdøy aU

Telefon

Gateadresse

Bygdøy a» 65

Postnr.

0265

Bydel

Frogner

SøKER
Firma/organisasjon/navn

SINSEN KOLONIAL AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

915852467

Selskapsform

Postadresse

Postboks 20 Vollebekk

Postnr.

0516

Poststed

OSLO

Telefon

22 656580

SØKNADSDETALJER
Søknad om Beskrivelse

Ny salgsbevilling

Godkjent og ekspedert elektronisk



 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

BU-sak         352/13 
 
         HUSK-sak    163/13 
 
 
Møtedato: 19.11.13 
 
 
 
 
 
 
RESTAURANT KONTRAST, PARKVEIEN 78 – EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Restaurant 
Kontrast AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Restaurant Kontrast, 
Parkveien 78.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Restaurant Kontrast, Parkveien 78.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Restaurant Kontrast AS gis serverings- og 
skjenkebevilling etter eierskifte ved Restaurant Kontrast, Parkveien 78.  
Eiendommen, Parkveien 78 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Restaurant Kontrast, Parkveien 78  



Oslo kommune
Næringsetaten

Bydel Frogner
postmottak(cibfr.oslo.kommune.no

Dato: 30.10.2013

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode:
ASAB-2013-02207 Sjønnesen, Inger 03879

SØKNAD OM BEVILLING

Det vises til vedlagte detaljskjema vedrørende søknad fra Restaurant Kontrast AS om Serverings-
skjenkebevilling Eierskift ved Restaurant Kontrast, Parkveien 78.

I h.h.t. alkohollovens § 1-7 a kan kommunen ved vurderingen av om bevilling bør gis bl.a. legge vekt på
antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige
forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.

Oslo kommune har ikke satt begrensninger i antall serverings- og skjenkesteder, eller fastsatt
områdebegrensninger eller regulert konseptvurderinger.

Det vises til alkoholloven § 1-7 og det bes om at bydelen, som utøver av kommunens helse- og
omsorgstjenester, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3, jf. Folkehelseloven § 5, 1. ledd c), uttaler seg
om stedets karakter og oversender kopier av eventuelle klager på støy og uro.

Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven er ikke
relevant i forhold til vurdering av alkoholloven §§ 1-7 og 1-7 a.
Med bakgruim i det ovenstående ber vi om at bydelsutvalget så snart som mulig og senest 3 uker innen
mottakelsen av dette brev avgir en uttalelse i forhold til søknaden.

Der bydelsutvalget anbefaler søknaden avslått ber etaten om at det vedlegges kopi av saksprotokollen,
eventuelt bydelsutvalgets begrunnelse hvor den ikke fremkommer av protokollen.

Med hilsen

Sjønnesen, Inger
saksbehandler

DETALJER OM SØKNAD OM SALGS- ELLER SKJENKEBEVILLING VED FORESPØRSEL OM
SOSIALTJENESTEN / BYDELSUTVALGETS UTTALELSE

Saksnr: 03879

Adresse: Telefon: 02 180 Org. nr:979 594 887
Tollbugata 27, 3. etg. Telefaks: 23 46 00 50
inngang Øvre slottsgt. Intemett: www.nae.oslo.kommune.no
Postboks 745 Sentrum E-post: postmottak@nae.oslo.kommune.no
0106 OSLO

Næringsetaten



BEVILLINGSSTEDET
Stedets navn

Restaurant Kontrast

Telefon

93465946

Gateadresse

Parkveien 78

Postnr.

0254

Bydel

Frogner

SØKER
Firma/organisasjon/navn

Restaurant Kontrast AS

Organisasjonsnr/Personnr søker

912196836

Selskapsform

Aksjeselskap

Postadresse

Bygdøy a» 33A

Postnr.

0262

Poststed

OSLO

Telefon

Vedlegg: Plantegning for lokalene / serveringsområdet det søkes bevilling for, kan evt ettersendes

Godkjent og ekspedert elektronisk

Søknad om

Serverings- skjenkebevilling Eierskifte

Beskrivelse

Skilles ut fra Carlton hotell

SØKNADSDETALJER

Åpningstid inne

01.00

Skjenketid inne

00.30

Åpningstid ute Skjenketid ute
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 Oslo kommune 
 Bydel Frogner 

  Bydelsadministrasjonen 
 

BU-sak  353/13 
 
 
 
Møtedato: 19.11.2013 
 
 
 
 
 
ØKONOMIRAPPORTERING MED PRODUKSJONSTALL  31.10.2013 
 
 KOSTRA-rapportering:  
Funksjons Budsjett Korrigert Budsjett- Regulert Prognose Prognose- Avvik Avvik 

område hittil i år regnskap avvik budsjett 2013 avvik øremerk. ordinær drift 

    hittil i år hittil i år 2013     midl   

FO1 110 851 107 410 3 441 127 070 122 570 4 500   4 500 

FO2A 286 403 302 494 -16 091 322 654 319 854 2 800   2 800 

FO2B 69 124 73 147 -4 023 83 188 86 348 -3 160   -3 160 

FO3 465 422 473 172 -7 750 557 988 556 028 1 960   1 960 

FO4 61 390 65 561 -4 171 73 713 77 713 -4 000   -4 000 

Bydelen totalt 993 190 1 021 784 -28 594 1 164 613 1 162 513 2 100 0 2 100 

 
Resultatenheter:  

 Resultatenhet 
Regnskap hittil i 

år (1000) 

Budsjett 
hittil i år 
(1000) Avvik (1000) 

Budsjett Dok 3 
2013 (1000) 

Justert 
budsjett 2013 

(1000) 
Prognose 

2013 (1000) 
100 Fellestjenester 56 949 70 778 13 830 82 991 84 031 12 250 
101 NAV kommune 53 625 52 811 -814 51 460 60 000 -1 400 
102 Økonomisk sosialhjelp-kvalifisering 65 343 60 9 81 -4 361 72 804 73 239 -4 000 
103 Frivilligsentraler 989 951 -39 1 250 1 269 0 
104 Psykiatri 8 426 10 676 2 250 12 487 12 802 1 200 
105 Legetjeneste 1 477 1 448 -30 1 323 1 619 0 
200 Kommunale barnehager 103 034 104 742 1 708 120 234 124 359 1 000 
201 Kommunale barnehager, lokaler 20 349 20 371 23 20 428 21 039 0 
202 Private barnehager 163 555 142 051 -21 505 152 016 155 329 -2 000 
203 Barneparker 458 99 -360 22 22 0 
204 Ungdomstjenesten 7 591 7 780 189 7 976 9 606 -260 
205 Helsestasjon 14 207 14 641 434 16 524 17 138 0 
206 Pedagogiske tjenester 11 099 11 736 637 12 122 13 671 500 
207 Barnevern 49 618 44 500 -5 117 52 618 53 564 -3 300 
300 Bestillerkontor 20 345 19 103 -1 242 22 094 22 406 -1 100 
301 Bestillerkontor - praktisk bistand 49 293 49 48 9 196 60 126 60 126 4 650 
302 Bestillerkontor - hjemmesykepleie 72 287 56 282  -16 005 67 784 67 784 -16 940 
303 Bestillerkontor - støttetjenester 36 176 38 357  2 181 46 366 46 496 1 900 
304 Bestillerkontor - institusjon 206 499 207 661 1  162 267 174 265 948 4 900 
305 Seniorsentre 3 993 3 993 0 4 510 4 745 0 
310 Praktisk bistand- utøvende 6 196 2 925 -3 272 3 917 3 974 -2 000 
311 Hjemmesykepleien- utøvende 3 720 2 017 -1 704 3 083 3 162 2 000 
312 Samlokaliserte boliger 66 554 69 799 3 245 61 84 9 62 285 4 700 
  1 021 785 993 190 -28 595 1 141 158 1 164 613 2 100 

 
Vurderinger som er lagt til grunn i prognosen - resultatenheter.  
 
100 – Fellestjenester: 
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Innføring av nytt HR system har krevd ekstra ressurser, som utgjør 0,9 mill. Innsparing ellers i 
administrasjonen gjør at de totale lønnsutgifter meldes med et merforbruk på -0,25 mill. Tilskudd til 
private fysioterapeuter ser ut til å gi 0,6 mill i mindreforbruk. Utgifter til AFP 62-64 år samt 
midlertidig uførepensjon meldes med 1,3 mill i mindreforbruk.  Det ble avsatt 12,165 til lønnsoppgjør 
i budsjettet. Oppgjøret ble lavere enn forventet og 3,457 ble ”tilbakebetalt” bykassa og den resterende 
differansen 4,8 mill meldes som et mindreforbruk, fordelt på de ulike kostrafunksjoner.   
Mindreforbruket fra 2013 utgjør 5,8 mill. Totalt mindreforbruk på 12,25 mill. 
 
101 – NAV kommune 
Det har vært et merforbruk på lønn som utgjør – 0,6 mill. I tillegg har det vært en økning i bruk av 
rusplasser som gir et merforbruk på -1,9 mill. I tråd med budsjettjusteringssaken som ble behandlet i 
BU i september er forventet flyktningetilskudd lagt inn med en merinntekt på 0,4 mill. Merinntekt 
husleie i Norabakken bolig og Frognerveien 54 rapporteres med  +0,7 mill. Totalt merforbruk på -
1,4 mill.  
 
102 – Økonomisk sosialhjelp - kvalifiseringsprogram: 
Sosialhjepsutbetaling har hatt en veldig økning i september og oktober og prognosen endes med 
ytterligere 2 mill i merutgifter som gir totalt et merforbruk på -9,0 mill. og + 5,0 mill for KVP. Totalt  
-4,0 mill. 
 
104 – Psykiatri 
Resultatet for kjøp av tjenester i psykiatriboliger viser et mindreforbruk på 1,2 mill.   
 
200 – Kommunale barnehager 
Det meldes en samlet innsparing på kommunale barnehager på 1,0 mill. 
 
202 – Private barnehager 
Totalt ser det ut til at driftstilskudd til private barnehager vil gå i balanse forutsatt at bydelen får 
kompensert fullt ut de nye plassene for 2012 og 2013.  Merforbruket som meldes skriver seg til en 
klagesak fra 2010 og 2011 som først nå er blitt avklart og utbetalt med til sammen 3,0 mill. Totalt 
meldes et merforbruk på -2,0 mill 
 
204 – Ungdomstjenesten 
Merforbruket som meldes gjelder husleie som ved en inkurie ikke har blitt budsjettert.  Det meldes et 
merforbruk på -0,26 mill. 
 
206 – Pedagogiske tjenester 
Utgifter til pedagogiske tjenester i barnehage meldes med et mindreforbruk på 0,5 mill . 
 
207 – Barnevern 
Planlagt nedtrapping til 2011 nivå fra 2. halvår 2013 har ikke vært mulig, men ut fra dagens aktivitet 
og planlagt avvikling av saker, vil vi nå målet innen utgangen av året. Det meldes et merforbruk på  
-3,3 mill.  
 
300 – Bestillerkontor 
Merforbruk på lønn meldes med -1,1 mill. 
 
301 – Bestillerkontor – praktisk bistand: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Praktisk bistand og Brukerstyrt personlig assistent (BPA) sees i sammenheng og inngår i denne 
resultatenheten.  Utførte timer praktisk bistand har en liten forbedring og meldes med 1,0 mill i 
mindreforbruk. Egenbetalingen er høyere enn antatt og meldes med 0,65 mill i merinntekt. BPA 
meldes med et mindreforbruk på 3,0 mill p.g.a. reduserte timer, tilbakebetalt ubrukte lønnsmidler og 
mottatt stimuleringstilskudd. Totalt meldes det mindreforbruk på 4,65 mill.  
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302 – Bestillerkontor – hjemmesykepleie: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Det utføres et mye høyere antall timer i hjemmesykepleien enn budsjettert.  Fra januar til november i 
2012 ble det utførte ca 7200 timer hver måned. Gjennomsnitt antall timer i 2013 er 9595 timer, en stor 
økning fra 2012. Den meldes et merforbruk på 16,94 mill.  
 
303 - Bestillerkontor  – støttetjenester: 
Nedgang i antall vedtakstimer på dagsenterplasser, samt mindreforbruk på TT-kjøring er årsaken til et  
mindreforbruk på 1,9 mill.  
 
304 – Bestillerkontor – institusjon: 
Måltallet for institusjonsplasser er 500 plasser ved utgangen av 2013. I budsjettet er det tatt høyde for 
en nedtrapping fra 516, som vi antok antallet ville være i januar 2013, og endte opp med 500 på slutten 
av året. Nedtrappingen har gått mye raskere en budsjettert og gjennomsnittstallet for hele året er på 
494 plasser. Institusjonsplasser meldes med et mindreforbruk på 7,2 mill. I tillegg meldes det 1,5 mill i 
merinntekter betaling for opphold i institusjon og nedleggelse av Spesialisert korttidsenhet ved 
Diakonhjemmet gir +1,2 mill.  Antall utskrivningsklare derimot har hatt et betydelig antall flere enn 
budsjettert og meldes med -5,0 mill i merforbruk.  Totalt gir dette et mindreforbruk på 4,9 mill.   
 
310 – Praktisk bistand – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Utøvende tjeneste har driftet dyrere de siste månedene og meldes med -2,0 mill over innsatsstyrt 
finansiering. 
 
311 – Hjemmesykepleien – utøvende: 
(Se eget oppsett for praktisk bistand og hjemmesykepleie) 
Hjemmesykepleien drifter til en noe lavere pris enn innsatsstyrt finansiering og meldes med et 
mindreforbruk på 2,0 mill. 
 
312 – Samlokaliserte boliger: 
Tilskudd til ressurskrevende brukere for 2012 gir bydelen en merinntekt på 3,5 mill. I tillegg er 
endringer i ytelser redusert med 0,9 mill. Økte husleieinntekter er korrigert med +0,2 mill. Totalt 
meldes et mindreforbruk på 4,7 mill. 
 
 
Spesifisert oversikt praktisk bistand og hjemmesykepleie: 
Resultat ordinær hjemmesykepleie       

    Utførte/ Antall      

Bestillerkontoret 
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett til disp jan-okt 779 7253 10 56 500 870   

Resultat kommunal 768 8589 10 65 963 520   

Resultat privat 721 1006 10 7 253 260   
Gj.snitt resultat 
priv/komm 763 9595  73 216 780   

Resultat pr oktober 11 -2342   
-16 715 

910 -16 940 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 768 8589 10 65 963 520   

Resultat 779 8589 10 66 908 310   

Resultat pr oktober -11 0  -944 790 -944 790 

        

Prognose innsatsstyrt 768 8500 2 13 056 000   

Prognose rest av året 770 8500 2 13 090 000   
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Prognose rest av året -2  0  -34 000 -34 000 

Sum prognose utfører.     1 800 000 

Gj.snitt timepris 2013 778      

        Totalt -15 140 000 

      

Resultat ordinær Praktisk bistand       

Søknadskontoret bestiller: Utførte/ Antall      

  
Pris pr 
time vedtakstimer mnd Resultat Prognose 

Budsjett 543  6759 10 36 701 370   

Resultat kommunalt 541 4886 10 26 433 260   

Resultat private 512 1959 10 10 030 080   
Gj.sn resultat 
privat/komm 533 6845  36 463 340   

Resultat pr oktober 10 -86   238 030 1 000 000 

Utførerenheten:   Antall     

  
Pris pr 
time Utførte timer mnd Resultat   

Resultat, innsatsstyrt 541 4886 10 26 433 260   

Resultat 605 4886 10 29 560 300   

Resultat pr oktober -64 0  -3 127 040 -3 127 040 

        

Prognose innsatsstyrt 541 4700 2 5 085 400   

Prognose rest av året 600 4700 2 5 640 000   

Prognose rest av året -59 0  -554 600 -554 600 

Sum prognose utfører.     -2 000 000 

Gj.snitt timepris 2013 604      

        Totalt -1 000 000 

 
 
Institusjonsplasser: 

TOTAL OVERSIKT Resultat Status Status Status Status Status Status Status Måltall 

INSTITUSJONSPLASSER 31.12.12 30.04.13 31.05.13 30.06.13 31.07.13 31.08.13 30.09.13 31.10.13 2013 

SOMATISK 1,00 346 331 325 321 326 328 324 320 328 

SKJERMET 1,24 81 83 85 85 85 81 83 84 82 

FORSTERKET 1,42 13 13 13 12 13 13 13 15 13 

X-TRA FORSTERKET 1,79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

KORTTIDSPLASSER 1,05 32 33 31 31 32 33 33 33 35 

INTERMEDIÆR/REHABPL 1,11 7 6 6 7 5 6 3 3 8 

VENTEPLASSER 1,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ALDERSHJEMSPLASSER 0,79 4 3 3 3 3 4 4 4 3 

SUM "SYKEHJEMSPLASSER" 486 472 466 462 467 468 463 462 472 

                    

PSYKIATRIPLASSER 21 21 21 20 20 20 20 20 21 

ANDRE HELDØGN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

AVLASTNBOL OG BARNEBOLIG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

SUM ANDRE PLASSER 28 28 28 27 27 27 27 27 28 

          
TOTAL ANTALL 
INSTITUSJONSPLASSER 514 500 494 489 494 495 490 489 500 

          

Vederlagsplasser 470 456 452 446 452 451 449 448 452 

 
Vurdering: 
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Sosialhjelpen har de 2 siste månedene fortsatt og øke og prognosen er endret med ytterigere 2 
mill i merforbruk. Det er store muligheter for at resultatet blir ennå dårligere da det ofte er 
høyere utbetalinger i desember i forbindelse med julen. 
 
I Barnevernet har den planlagte avviklingen av tiltak tatt lengre tid en tidligere antatt.  Det 
gjør at det tar lengre tid å komme ned på det utgiftsnivå bydelen hadde før 2012.  Prognosen 
har tatt høyde for samme utgiftsnivå frem til november – desember. Det ser imidlertid ut til pr 
oktober at dette ikke er realistisk.  Mye tyder på at det negative resultatet blir høyere. 
 
Driftstilskudd til private barnehager ser ut til å bli høyere enn det som ble meldt før 
sommeren.  Det er foretatt etterbetaling for 2010 og 2011 og 2012 til en barnehage som utgjør 
ca 7 mill. Dette er resultatet av en klagesak som har dratt ut i tid å få avklart. Bydelen vil søke 
byrådsavdelingen om å få dekket deler av beløpet. Med en prognose på -2 mill er det en 
forutsetning at bydelen får kompensert alle nye plasser fullt ut. 
 
I hjemmesykepleien er aktiviteten fortsatt mye høyere enn budsjettert, mens det kjøpes færre  
institusjonsplasser.    
 
 
 
 
 
Vedlegg:  BFR Resultatrapport pr. funksjon 2013 
  Rapportering NAV kommune 
  Risikoanalyse   
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2013
Rapportering fra sosialtjenesten til EST - månedlig innen 12. i påfølgende måned.

MÅNED: oktober

BYDEL: Frogner Kontaktperson / telefonnr: Heidi Damengen / Kay Holmen

Kort veiledning:
--  Bydelene setter inn tall i de hvite feltene.
--  I de gule feltene framkommer det automatiske summeringer. Gule og grå felt er sperret for inntasting.
--  Uttak av data fra OSKAR: det finnes detaljert forklaring/veiledning til tabellene 1-4 i egne arkfaner. 

1.1 Aktive klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp. 
      NB! Klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR

2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012 2012 2013

endring 
2013 vs 

2012

januar 47 56 9 412 422 10 459 478 19 459 478 19
februar 51 67 16 409 424 15 460 491 31 606 630 24
mars 39 74 35 417 457 40 456 531 75 698 741 43
april 37 81 44 398 447 49 435 528 93 766 834 68

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 44 70 26 409 438 29 453 507 55
mai 44 83 39 432 472 40 476 555 79 837 916 79
juni 51 65 14 379 459 80 430 524 94 884 985 101
juli 37 61 24 338 449 111 375 510 135 921 1 057 136
aug 43 65 22 375 448 73 418 513 95 970 1 108 138

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 44 69 25 381 457 76 425 526 101
sept 46 72 26 382 484 102 428 556 128 1 023 1 182 159
okt 58 74 16 386 524 138 444 598 154 1 085 1 250 165
nov 68 415 483 1 150
des 65 411 476 1 219

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 59 73 14 399 504 106 458 577 119
gj.snitt pr måned hittil i år 49 70 21 396 459 62 445 528 83

Akkumulert antall klienter                  
hittil i årUngdom 18-24 år 25 år og eldre Klienter totalt
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1.2 Nye klienter med utbetalt økonomisk sosialhjelp.
      NB! Nye klienter som kun har KVP-stønad skal ikke inngå.

        Data hentes fra: OSKAR 
Antall 

ungdom 
18-24 år

Antall     
25 år og 

eldre

Nye 
klienter 
totalt

januar 2 26 28
februar 7 29 36
mars 15 26 41

arpril 11 32 43
mai 7 45 52
juni 6 38 44
juli 8 43 51
august 12 35 47
sept 15 42 57
okt 13 41 54
nov
des

2. Behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp: antall vedtak og sakbehandlingstid 
    Saksbehandlingstid: andelen av vedtak i løpet av rapporteringsmåneden som ble fattet innen 2 uker etter søknad (både innvilgelser og avslag).
    NB! Søknader om KVP skal ikke inngå

     Data hentes fra: OSKAR

Antall 
saker med 

vedtak 
siste 

måned

Andelen 
vedtak 
som er 
fattet 

innen 2 
uker etter 

søknad

januar 826 90 %
februar 686 90 %
mars 761 90 %
arpril 838 86 %
mai 784 83 %
juni 859 84 %
juli 894 88 %
august 668 89 %
sept 733 88 %
okt 962 86 %
nov
des
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3. Bruk av døgnovernattingstilbud - personer knyttet til registrerte utbetalinger til døgnovernatting i løpet av måneden

      Data hentes fra: OSKAR

Antall 
barn 

(under 18 
år)

Antall 
voksne 

(over 18 
år)

Personer 
totalt

Antall 
personer 

med 
opphold 
under 1 

mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 1 og 
inntil 3 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold 
fra 3 og 
inntil 6 
mnd

Antall 
personer 

med 
opphold i 

6 mnd 
eller 

lengre

Antall 
personer 
på steder 

MED 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 
på steder 

UTEN 
kvalitets-

avtale

Antall 
personer 

med alter-
native 
planer

januar 0 2 2 0 0 0 1 1 2VARSEL: En eller flere inntastinger henger ikke sammen med verdien i 'Personer totalt'
februar 1 5 6 5 1 0 0 0 6 6
mars 0 3 3 2 1 0 0 0 3 3
april 0 8 8 5 3 0 0 1 7 8
mai 1 8 9 7 2 0 0 4 5 9
juni 2 9 11 5 5 1 0 7 4 11
juli 0 11 11 10 1 0 0 10 1 11
aug 7 13 20 17 2 1 0 7 13 17
sept 6 17 23 13 9 1 0 9 14 23
okt 6 15 21 13 8 0 0 7 14 21
nov
des

Eventuelle kommentarer:
Var ikke plass på steder med kvalitetsavtale eller egnet oppholdssted grunnet brukere med barn
ang barn: 2 familier har 6 barn. 

Pers. totalt fordelt påPersoner totalt fordelt på
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4. Brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp (bidrag og lån)  -  i henhold til anvisninger i OSKAR
    NB! KVP-stønad skal ikke inngå i beløpene

      Data hentes fra:  OSKAR    Oppgis i hele 1000 kr

2012 2013 2012 2013

januar 4 382 4 978 9 547 10 414
februar 4 317 4 908 9 385 9 996
mars 4 925 5 143 10 800 9 685
april 3 845 5 613 8 839 10 630

gj.snitt pr mnd (hittil i) 1.tertial 4 367 5 160 9 651 10 178

mai 5 160 5 561 10 840 10 019
juni 3 844 5 082 8 940 9 699
juli 3 869 5 812 10 317 11 397
aug 3 981 5 049 9 524 9 843

gj.snitt pr mnd (hittil i) 2.tertial 4 214 5 376 9 920 10 231

sept 4 198 5 848 9 808 10 518
okt 4 688 6 521 10 559 10 905
nov 5 284 10 940
des 5 088 10 689

gj.snitt pr mnd (hittil i) 3. tertial 4 815 6 185 10 518 10 718
gj.snitt pr måned hittil i år 4 465 5 452 10 034 10 317

Sum brutto utbetalt hittil i år 53 581 54 516

Om den automatisk beregningen av gjennomsnittlig utbetaling pr klient:
   -- Gjennomsnitt for den enkelte måned:  blir beregnet ved at "Sum brutto utbetaling" divideres med antall klienter med stønad - hentet fra Tabell 1.1 kolonnen "Klienter totalt".
   -- Gjennomsnitt pr måned (hittil i) tertialet / hittil i år:  det blir tatt utgangspunkt i de ulike gjennomsnittene pr måned - som vektes i forhold til antall deltakere i den enkelte måned 

Sum                       
brutto utbetaling pr 
måned (1000 kroner)

Gjennomsnittlig      
utbetaling pr klient 
pr måned (kroner)
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5. Budsjett- og regnskapstall for F276 Kvalifiseringsprogrammet - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839
Bydelens årsbudsjett 22 839 22 839 22 839 22 839 22 839 22 794 22 794 22 794 22 794 22 794
Omdisponert 0 0 0 0 0 45 45 45 45 45

Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år 397 1 937 3 403 4 817 6 407 7 631 9 393 11 105 12 821 14 435
Avledet mekanisk årsprognose * 4 764 11 622 13 612 14 451 15 377 15 262 16 102 16 658 17 095 17 322

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 18 075 11 217 9 227 8 388 7 462 7 532 6 692 6 137 5 699 5 472
Bydelens egen årsprognose 22 839 22 839 16 264 19 839 19 839 19 794 17 794 17 794 17 794 17 794

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 6 575 3 000 3 000 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F276 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F276 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:

6. Budsjett- og regnskapstall for F281 Økonomisk sosialhjelp - oppgis i hele 1000 kr

     Data hentes fra: Agresso     Oppgis i hele 1000 kroner 

januar februar mars april mai juni juli august september ok tober november desember
Eksternt tildelt budsjett (bystyrets vedtak, jf Dok. 3): 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539
Bydelens årsbudsjett 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539 50 539
Omdisponert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år 3 619 8 492 12 979 19 040 24 042 29 198 34 294 39 108 44 627 51 126
Avledet mekanisk årsprognose * 43 428 50 952 51 916 57 120 57 701 58 396 58 790 58 662 59 503 61 351

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 7 111 -413 -1 377 -6 581 -7 162 -7 857 -8 251 -8 123 -8 964-10 812
Bydelens egen årsprognose 50 539 50 539 50 539 50 539 52 039 52 039 57 539 57 539 57 539 59 539

=>avvik fra Bydelens årsbudsjett 0 0 0 0 -1 500 -1 500 -7 000 -7 000 -7 000 -9 000

* Avledet mekanisk årsprognose: beregnes ved at "Sum Netto driftsutgift F281 hittil i år" divideres med antall måneder hittil i år, og multipliseres med 12

Beskrivelse av omdisponeringer fra/til F281 i forhold til bevilgningen i Dok. 3:
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7. Beskrivelse av bydelens iverksatte og planlagte korrektive tiltak:

8. Andre kommentarer fra bydelen:

slutt slutt
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Bydel Frogner – Omstilling og Risikostyring  
(Risk management) 2013 

             R=Regnskap B=Budsjett 
TILTAK HVA GJØRES RISIKOVURDERING 

H=høy, M=middels, 
L =lav risiko 

RISIKO – 
SAMMENLIGNING 
BELØP - 
KONSEKVENSER 

PROGNOSE PR 
31.10.2013 

100 Fellestjenester     

IKT-utgifter:  
Fremskrevet utgifter i 2012. Den 
planlagte omfattende utskifting av PCer 
i 2012 ser ut til å bli utsatt til 2013. 

Det ryddes kontinuerlig i e-
post adresser og IKT 
arbeidsplasser holdes på et 
minimum. 

IKT utgifter ikke blir 
høyere enn 
budsjettert (M) 

R 2011 – 10,4 mill 
R 2012 – 11,0 mill 
B 2013 – 12,0 mill 

 

Lønnsoppgjør 2013 

Det er avsatt midler til lønnsoppgjøret i 
tråd med den prosent som FIU har gitt. 

Avsatte midler er fordelt på 
KOSTRAfunksjoner  

Resultatet av 
forhandlingene (L) 

R 2011 – 5,3 mill 
R 2012 – 7,8 mill 
B 2013 – 12,2 mill 

+4,8 mill 

Innføring nytt HR-system 

Bydelen gikk over til nytt HR system i 
november 2012. 

Det er lagt ned et enormt 
arbeid i forbindelse med nytt 
HR system og det har vært 
behov for ekstra ressurser  

Det er stor 
arbeidsbelastning 
på de ansatte og 
oppgavene krever 
god kjennskap til 
lønn og lønnsystem 
(H) 

Utløst ekstra 
lønnsutgifter.  

-0,9 mill 

Mindreforbruk fra 2012    + 5,8 mill 
Pensjon:  
AFP 62-64 år, samt engangsbeløp til 
midlertidig uførepensjon. 

Arbeidstakere blir nøye fulgt 
opp ved sykemeldinger, og 
med tilrettelegginger. Tiltak 
iverksettes for å redusere 
overgang til midlertidig 
uførepensjon ved max-dato.  

Antall arbeidstakere 
som ønsker AFP 62-
64 år, og antall på 
midlertidig uføre-
pensjon etter max-
dato, er 
uforutsigbart. (M) 

AFP 
R 2011 – 1,7 mill 
R 2012 – 1,5 mill 
B 2013 – 1,3 mill 
UFØRE 
R 2011 - 2,3 mill 
R 2012 – 2,5 mill 
B 2013 – 2,7 mill  

+1,3 mill 

Utleie av gategrunn:  
Utleiesatsene er økt med deflator, 3,3 
%. Vedlikehold og utbedring av bl.a. 
Bogstadveien har gitt lavere inntekter i 
2012  

Oppfølging av inngåtte avtaler 
og kontroll med ulovlig bruk av 
gategrunn.  

Det forutsettes en 
noe høyere aktivitet 
på utleie enn i 2012 
og høyere 
utleiepriser (L) 

R 2011 – 4,6 mill 
R 2012 – 4,1 mill 
B 2013 – 4,0 mill 

 



Driftstilskudd til private 
fysioterapeuter:  
Ny ordning hvor en større del skal 
finansieres gjennom driftstilskudd 

Det utbetales driftstilskudd 
etter den nye ordningen. 
Ledige hjemler brukes på 
Oscarshus 

Det forutsettes 
lønnsøkning i 
samsvar med 
prognosen. (L) 

R 2011 – 13,1 mill 
R 2012 – 12,3 mill 
B 2013 – 13,4 mill 

+ 0,6 mill 

Ingen opplæringsmidler Det gjennomføres kun lov- og 
forskriftsmessig opplæring og 
kurs. 

Kan gi manglende 
kvalitetsutvikling i 
tjenesten. 

R 2011 – 0,7 mill 
R 2012 – 0,3 mill 
B 2013 -  0,0 mill 

Pr. september er det 
regnskapsført 
272 000 i kurs og 
opplæringsutgifter 
som dekkes av 
ordinær drift. 

101 NAV –kommune     
Introduksjonsordning: Det er 
budsjettert med det antall flyktninger 
det forventes at bydelen skal motta. 

Videreføring av driften Det forutsettes at 
bydelen vil motta 
Bosettingstilskudd 
flyktninger på 3,5 
mill (M) 

R 2011 – 8,0 mill 
R 2012 – 9,4 mill 
B 2013 – 11,2 mill 
 

Bosetting er i rute 
med 29 bosatte til 
nå. 

102 Økonomisk sosialhjelp – 
kvalifiseringsprogram:  

    

Økonomisk sosialhjelp – 

kvalifiseringsprogram: 
Budsjettet er lagt i tråd med tildelt 
ramme. 

 Det forutsettes at 
statlig tilskudd til 
kvalifiseringsprogra
m og tildelt 
sosialhjelp skal 
være tilstrekkelig 
(M). 

R 2011 – 65,2 mill 
R 2012 – 66,6 mill 
B 2013 – 73,4 mill 

KVP + 5,0 mill 
Sosialhjelp – 9,0 mill 

200 Kommunale barnehager     
Oppholdsbetaling: Budsjettert med 
85 % av høyeste sats. 

Kontroll og oppfølging av 
kundereskontro både i 
barnehagene og i 
økonominettverket. 

Det forutsettes at 
oppholdsbetaling i 
gjennomsnitt er  
85% av høyeste 
sats.(L)  

R 2011 – 20,8 mill 
R 2012 – 22,8 mill 
B 2013 – 22,6 mill 

 

Nye barnehageplasser: Ny ordning 
fra 2013 gir kun kompensasjon for 
plasser etablert og meldt 15.12.2012. 
Bydelen ser muligheter for å opprette 
plasser 1. halvår 2013 som etter ny 
ordning ikke kompenseres. 

Forhandler med KOU om måter 
å få kompensert/finansiert nye 
plasser opprettet i løpet av 
2013. 

Høy risiko dersom 
nye plasser ikke blir 
kompensert (H) 

Mottar kompensasjon 
etter differanse av 
antall plasser fra året 
før. 

 



202 Private barnehager     
Driftstilskudd: Det er avsatt 
budsjettmidler etter dagens aktivitet.  

Oppfølging av private 
barnehager, kontroll av 
regnskap.  Holde oversikt over 
nye plasser. 

Nye private plasser 
som ikke 
kompenseres/finansier
es.(H) 

R 2011 – 140,0 mill 
R 2012 – 145,9 mill 
B 2013 – 152,0 mill 

Redusert til -2,0 mill 

205 Helsestasjon     
Øke med en helsesøsterstilling Styrke 

helsesøstervirksomheten i 
videregående skole.  

 R 2011 – 13,4 mill 
R 2012 – 15,5 mill 
B 2013 – 16,9 mill 

 

206 Pedagogiske tjenester     
Spesialpedagogisk hjelp til 
førskolebarn: 
Videreføre aktiviteten som i 2012 

Tett samarbeid mellom 
barnehage og pedagogisk 
fagteam for å ivareta behov til 
funksjonshemmede barn. 

Usikkert med 
hensyn til hvor 
mange nye barn 
som trenger 
spesialpedagogisk 
hjelp. (M) 

R 2011 – 12,0 mill 
R 2012 – 11,7 mill 
B 2013 – 13,2 mill 
Salg av tjenester til 
andre: 
R 2011 – 2,2 mill 
R 2012 – 1,9 mill 
B 2013 – 2,0 mill 

Reduserte 
lønnsutgifter +0,5 
mill 

207 Barnevern     
Barnevern:  
Økt med 0,3 stilling. Det har vært et 
stort merforbruk i 2012. Tiltak som er 
iverksatt vil også utløse store utgifter i 
2013. 

Det er en målsetning å 
redusere utgiftene i løpet av 1. 
halvår tilbake til 2011 nivå. 
Budsjettet er økt i samsvar 
med målsettingen. 

Barnevernet verken 
kan eller skal avstå 
fra nødvendige 
tiltak når barn er i 
en situasjon som 
faller inn under 
lovverket. Ofte ut-
løses tiltak av andre 
instanser, f.eks. 
barnevernsvakten, 
fødeklinikk eller 
politiet (H) 

R 2011 – 38,7 mill 
R 2012 – 63,4 mill 
B 2013 – 52,6 mill 

Merforbruk -3,3 mill 

300 Bestillerkontoret     
Økt med 2 stillinger på bestillerkontoret Samhandlingsreformen krever 

at pasientene blir fulgt opp 
allerede ved innleggelse på 
sykehus.  

Ressurser til å 
ivareta de som 
utskrives fra 
sykehus og gi den 
riktige 

R 2011 – 16,1 mill 
R 2012 – 19,8 mill 
B 2013 – 22,1 mill 

Merutgifter -1,1 mill 



behandlingen.(M) 
301 Bestillerkontoret – 
praktisk bistand 

    

Praktisk bistand: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 6 759 pr mnd til en 
timepris på kr 592.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett.  

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

Utførte timer pr mnd 
R 2011 – 7577(7292) 
R 2012 – 7137 
B 2013 - 6759 

 
Regnskap/Budsjett 
R2011 – 39,1 mill 
R 2012 – 37,4 mill 
B 2013 – 48,0 mill 

+0,65 mill økt 
inntekt egenbetaling. 
 
 
 
 
+1,0 mill 

BPA: Begrense antall vedtakstimer til 
4685 pr mnd. 

Revurdering av tidligere 
vedtak og regulere antall 
vedtakstimer i samsvar med 
budsjett. 

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(L) 

R 2011 – 17,8 mill 
R 2012 – 15,8 mill 
B 2013 – 20,1 mill 

+3,0 mill 

302 Bestillerkontoret – 
hjemmesykepleie 

    

Hjemmesykepleie: Begrense utførte 
timer til i gj.snitt 7 253 pr mnd til en 
timepris på kr 858.  

Regulere vedtaksmengden i 
samsvar med budsjett. 

Kontinuerlig 
oppfølging av 
vedtakspraksis. 
Risiko både i antall 
timer og timepris. 
(M) 

Utførte timer pr mnd 
R 2011 – 7796 (7599) 
R 2012 – 7686 
B 2013 – 7253 
 

Regnskap/Budsjett 
R2011 – 63,4 mill 
R 2012 – 75,8 mill 
B 2013 – 74,7 mill 

-16,94 mill 

303 Bestillerkontoret – 
støttetjenester 

    

Støttekontakt: Holde antall timer på 
dagens nivå – ca 800 timer pr mnd 

Videreføre og opprette flere 
støttekontaktgrupper, som 
ivaretar brukerens behov for 
sosialt samvær og stimulerer 
til deltakelse og 
selvstendighet.  

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (M) 

R 2011 – 1,9 mill 
R 2012 – 1,9 mill 
B 2013 – 2,1 mill 

 



Trygghetsalarm: Dagens aktivitet 
videreføres. 

Kontroll og oppfølging av 
alarmer som ikke lenger er i 
bruk.  Oppsigelse. 

Alle over 70 år har 
rett på 
trygghetsalarm. (L) 

R 2011 – 1,1 mill 
R 2012 – 0,8 mill 
B 2013 – 1,3 mill 

Utg for nov og des 12 
er ført I 2013. 
Resultatet for 2012 
ville da blitt 1,2 mill. 
Resultatet for 2013 
vil bli tilsvarende 
høyere (0,4 mill) Vi 
velger allikevel å 
melde prognosen i 
balanse da ny 
leverandør ser ut til å 
gi en rimeligere 
tjeneste. 

Transporttjenesten TTBudsjettet er 
økt tilsvarende merforbruk i 2012. 
Siden 2010 er utgiftene økt med 3,8 
mill. 

Holde antallet på dagens nivå. Utgiftene utløses 
når brukerne 
benytter TT-kort. 
(H) 

R 2011 – 13,4 mill 
R 2012 – 14,6 mill 
B 2013 – 15,7 mill  

+ 1,0 mill 

Aktivisering av eldre og 
funksjonshemmede: Det er 
budsjettert i tråd med dagens aktivitet.   

Holde antall timer på dagens 
nivå. 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (M) 

R 2011 – 10,1 mill 
R 2012 – 10,0 mill 
B 2013 – 11,1 mill  

+1,0 mill 

304 Bestillerkontoret – 
institusjon 

    

Måltallet er lagt på 516 i januar og en 
nedtrapping til 500 ved utgangen av 
året. Gj.snitt 506 plasser. 

Videreføre tiltak fra 2012. 
Innsatsteam, nært samarbeid 
med hjemmesykepleie og 
praktisk bistand, ingen på 
vurderingsplasser. 

Det forutsettes at 
nedtrappingsplanen 
holdes. (H) 

R 2011 – 359,0 mill 
R 2012 – 360,4 mill 
B 2013 – 354,9 mill 

+7,2 mill 

Ferdigbehandlet: Holde antall døgn 
med betalingsplikt på sykehusene nede 
og innenfor budsjetterte midler 

Innsatsteamet gjennomfører 
daglig vurderingsbesøk på 
sektorsykehuset, for 
planlegging av tiltak.  Bruker 
og pårørende trygges på at de 
vil få den hjelp de trenger når 
de kommer hjem. 

Det forutsettes 
kontinuerlig 
oppfølging i 
samhandling 
mellom 
innsatsteam, 
hjemmetjeneste og 
bestillerkontoret. 
(H) 

R 2011 – 0,8 mill 
R 2012 – 1,5 mill 
B 2013 – 1,5 mill  

-5,0 mill 

Vederlag for institusjonsbeboere og 
dagsenterbrukere beregnes i forhold til 

Innhente inntektsopplysninger, 
beregne vederlag og fatte 

Endring i inntekt, 
skatt, renter gir 

R 2011 – 85,9 mill 
R 2012 – 89,8 mill 

+1,5 mill 



antall institusjonsbeboere, og det 
foretas etterberegning av samtlige når 
skatteoppgjør foreligger. 

vedtak så snart som mulig 
etter innleggelse. Foreta 
etterberegning så snart 
skatteoppgjøret foreligger. 

utslag på 
vederlaget. (L) 

B 2013 – 89,2 mill 

310 Praktisk bistand - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av praktisk bistand til 
prismodellen i brukervalgsordningen 

Regulere arbeidskraften i tråd 
med aktivitet, samarbeid med 
hjemmesykepleien 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (H) 

Se eget oppsett i 
økonomirapporten 

-2,0 mill 

311 Hjemmesykepleie - 
utøvende 

    

Tilpasse driften av hjemmesykepleien 
til prismodellen i brukervalgsordningen 

Nært samarbeid med 
innsatsteam og praktisk 
bistand 

Nærværstid i tråd 
med brukervalg (M) 

Se eget oppsett i 
økonomirapporten 

+1,8 mill 

312 Samlokaliserte boliger     
Redusere utgifter til heldøgns omsorg 

og pleie (botiltak) for sterkt 
funksjonshemmede. Kjøp av 
tjenester. 

Vurdere kjøp av tjenester i 
konkurranse 

Det forutsettes 
samme aktivitet 
som i 2012 (H) 

R 2011 – 19,9 mill 
R 2012 – 20,9 mill 
B 2013 – 22,7 mill 
mill  

+4,5 mill hvor 3,5 
gjelder merinntekt 
tilskudd til 
ressurskrevende 
brukere. 

Egne boliger: Redusere antall vedtak, 
omhjemle, samordne tjenestene. 

Prosjekt ”Boligkabalen” – 
revurdering og endring av 
vedtak. 

Endring av beboere 
kan gi endring i 
ressursbruk.(M) 

R 2011 – 33,7 mill 
R 2012 – 37,5 mill  
B 2013 – 39,2 mill 

 

H= meget høy risiko mht anslått aktivitet, hvilket betyr fare for merforbruk 
M= det er risiko forbundet med gjennomføring av aktiviteten, hvilket betyr fare for merforbruk 
L= det er liten risiko forbundet med gjennomføringen 
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Møteplan 2014 
 
1. halvår:       

  JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI 

AU kl. 16.30 14. 4. 11. 2. 13. 3. 
MIBU-komiteen kl. 18.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
HUSK komiteen kl. 17.30 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
Seniorrådet kl. 10.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
Rådet for funksjonshemmede 
Kl. 16.00 20. 10. 17. 7. 19. 11.* 
AMU kl. 14.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
MBU kl. 14.00 21. 11. 18. 8. 20. 10. 
Ungdomsrådet kl. 16.00 22. 12. 19. 9. 21. 11. 
Bydelsutvalget kl. 18.00 28. 25. 25. 29. 27. 17. 

 
 

2. halvår:      
  AUGUST SEPTEMBER OKTOBER  NOVEMBER  DESEMBER 
AU kl. 16.30 12. 9. 14. 11. 2. 
MIBU-komiteen kl. 18.00 19. 16. 21. 18. 9. 
HUSK komiteen kl. 17.30 19. 16. 21. 18. 9. 
Seniorrådet kl. 10.00 19. 16. 21. 18. 9. 
Rådet for funksjonshemmede 
Kl. 16.00 18. 15. 20. 17. 8. 
AMU kl. 14.00 19. 16. 21. 18. 9. 
MBU kl. 14.00 19. 16. 21. 18. 9. 
Ungdomsrådet kl. 16.00 20. 17. 22. 19. 10. 
Bydelsutvalget kl. 18.00 26. 23. 28. 25. 16. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
BU vedtar ovenstående møteplan for de politiske utvalg, råd og komiteer for 2014.  
 
 
 
 
Wenche Ørstavik   

bydelsdirektør   

 







2013 - Praktisk bistand - oversikt over brukernes v alg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 636 638 638 631 635 637 632 623
Hjtj. for døve og døvblinde (kommunal) 0 0 0 0 0 0 0 0
ASOR AS 22 22 22 24 23 22 22 23
Attendo Care AS 8 8 8 8 8 8 8 8
CityMaid AS 53 53 54 54 54 52 54 52
Kamfer AS 39 41 40 41 40 38 37 38
Omsorgsspesialisten AS 77 77 76 77 78 71 70 69
Oslo Helse og Omsorg AS 64 64 65 62 61 61 61 61
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0 0
Seniorstøtten AS 6 7 8 8 8 8 7 7
Ny leverandør fra 1.4.13 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 27 27 29 30 30 29 28 30
Unicare Omsorg AS 30 29 29 29 30 32 34 30
Sum komm.utfører 636 638 638 631 635 637 632 623
Sum private utførere 326 328 331 333 332 321 321 318
Sum alle utførere 962 966 969 964 967 958 953 941

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 7095:18 6360:26 7041:37 6511:33 6846:12 6902:13 7212:16 7019:63
Privat 2554:06 2388:43 2691:49 2606:58 2704:31 2589:05 2808:07 2792:10
Sum vedtakstid 9649:24 8749:09 9733:26 9118:31 9550:43 9491:18 10020:23 9812:13

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 11:09 09:58 11:02 10:19 10:46 10:50 11:24 #VERDI!
Private utførere 07:50 07:16 08:07 07:49 08:08 08:03 08:44 08:46
Timer og minutter



Sept Okt Nov Des
615 606

0 0
23 23
8 9

53 53
37 37
68 66
59 59

0
8 8

0
30 32
32 32

615 606 0 0
318 319 0 0
933 925 0 0

6797:12 159888:00
2650:36 2644:55
9447:48 9306:56 00:00 00:00

11:03 263:50 #DIV/0! #DIV/0!
08:20 08:17 #DIV/0! #DIV/0!



2013 - Hjemmesykepleie - oversikt over brukernes va lg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel: Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 671 690 662 647 656 651 647 620
ASOR AS 5 5 5 6 6 6 6 6
Kamfer AS (fra 1.4.2013) 2 3 5 6 7
Oslo Helse og Omsorg AS 9 9 7 6 7 6 8 7
Prima Omsorg AS 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Helseservice AS 7 10 9 11 12 10 9 10
Unicare Omsorg AS 7 8 7 7 6 5 8 9
Sum komm.utfører 671 690 662 647 656 651 647 620
Sum private utførere 28 32 28 32 34 32 37 39
Sum alle utførere 699 722 690 679 690 683 684 659

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 11690:16 10385:28 11759:1 10814:26 11352:00 10989:00 11523:07 10980:25
Privat 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 1149:12
Sum vedtakstid 1005:40 912:04 953:19 1038:57 1140:45 977:28 1063:33 12129:37

OBS OBS OBS
Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI! #VERDI!
Private utførere 35:55 28:30 34:02 32:28 33:33 30:32 28:44 29:28
Timer og minutter



Sept Okt Nov Des
620 619

6 6
8 11
7 7
0 0

11 11
9 8

620 619 0 0
41 43 0 0

661 662 0 0

10001:26 10213:44
1214:39 1322:12

11216:06 1322:12 00:00 00:00

#VERDI! #VERDI! #DIV/0! #DIV/0!
29:37 30:44 #DIV/0! #DIV/0!



2013 - Hjemmesykepleie natt - oversikt over brukern es valg
Rapport til Helseetaten innen den 7. hver måned.

Bydel:Frogner

ANTALL BRUKERE
Leverandør Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug
Kommunal utfører 34 36 39 40 44 41 40 43
ASOR AS 3 3 3 3 3 3 3 3
Sum komm.utfører 34 36 39 40 44 41 40 43
Sum private utførere 3 3 3 3 3 3 3 3
Sum alle utførere 37 39 42 43 47 44 43 46

Totalt vedtakstid alle brukere ved utgangen av måne d:
Kommunal 605:09 558:57 642:06 651:47 685:42 720:24 748:06 757:59
Privat 55:21 50:00 56:27 57:28 59:22 57:28 59:22 59:22
Sum vedtakstid 660:30 608:57 698:33 709:15 745:04 777:52 807:28 817:21

Gjennomsnittlig vedtakstid pr bruker i perioden:              
Kommunale utførere 17:47 15:31 16:27 16:17 15:35 17:34 18:42 17:37
Private utførere 18:27 16:40 18:49 19:09 19:47 19:09 19:47 19:47
Timer og minutter



Sept Okt Nov Des
36 43
3 3

36 43 0 0
3 3 0 0

39 46 0 0

540:19 534:46
57:28 59:22

597:47 594:08 00:00 00:00

15:00 12:26 #DIV/0! #DIV/0!
19:09 19:47 #DIV/0! #DIV/0!



Deres ref:

Dato: 18.10.2013

Vår ref (saksnr):Saksbeh:Arkivkode:

201300003-109Hege B. Kristoffersen, 23 43 30 15204

FROGNERHJEMMET - RAPPORT FRA TILSYNSBESØK AUGUST 2013

Det vises til rapport fra tilsynsbesøk ved Frognerhjemmet i august 2013.

Daglig leder ved Frognerhjemmet har gitt tilbakemelding om at de minste avdelingene på 12 og
13 beboere har to pleiere på dagvakt, mens den største avdelingen på 15beboere har tre pleiere
på dagvakt. Ved behov hjelper en av pleierne på den største avdelingen også til ved de andre
avdelingene. I tillegg er det autorisert sykepleier. En assisterende avdelingssykepleier har
videreutdanning i aldring og eldreomsorg.

I følge daglig leder ved Frognerhjemmet er antallet beboere med demens i tilsynsrapporten
ukorrekt. Det er i følge han bare noen få pasienter med hoveddiagnosen senil demens, mens
flere av beboerne har kognitiv svikt i en eller annen grad og kategori.

Daglig leder ved Frognerhjemmet oppfordrer tilsynsutvalget til å henvende seg til
avdelingssykepleier eller assisterende avdelingssykepleier når de er på tilsynsbesøk ved
Frognerhjemmet.

Sykehjemsetaten tar for øvrig tilsynsrapporten til orientering.

Oslo kommune
Sykehjemsetaten

Administrasjonen

Bydel Frogner
v/ Tilsynsutvalget

Postboks 2400 Solli
0201 OSLO

Med vennlig hilsen

Morten Gohn
områdedirektør

Sykehjemsetaten
Administrasjonen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 02 180
Postboks 435, Sentrum Nedre Slottsgt. 3 Telefaks: 23 43 30 09
0103 Oslo Bankkto.: 1315.01.03295

E-post: postmøttak@sye.oslo.kommune.no







 

  
 Oslo kommune 
 Bydelsutvalg Frogner 

   
 

  
    
Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  02180 Bankkonto: 1315.01.00032 
Besøksadresse: Postboks 2400 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Sommerrogaten 1, inngang 0201 Oslo   
Henrik Ibsens gate  E- post: postmottak@bfr.oslo.kommune.no  

 
 

 

 

BU-sak   358/13 
 
         HUSK-sak 167/13 
 
 
Møtedato: 19.11.13 
 
 
 
 
 
 
SKANSKA KANTINE V/COOR SERVICE MANAGEMENT, DRAMMENS VEIEN 60 – 
EIERSKIFTE  
 
Bydelsutvalget skal behandle vedlagte søknad i kraft av å være helse- og sosialstyre i lovens 
forstand ved nye bevillinger og eierskifte. Det innebærer å vurdere følgende forhold: stedets 
karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig.  
 
Bydelsutvalget skal på bakgrunn av denne vurderingen avgi sin høringsuttalelse. Hvis det har vært 
klager på støy og uro har disse klagene blitt oversendt Næringsetaten fortløpende.  
 
Forhold som reguleres av plan- og bygningsloven er ikke relevant i forhold til Bydelsutvalgets 
høringsuttalelse.  
 
Bydelsutvalget vil være høringsinstans som helse- og sosialutvalg knyttet til følgende områder:  
Innenfor ”skjenkeblekkspruten”, nåværende Sentrum slik Bystyret har definert området.  
Bydelsutvalget vil også være høringsinstans som helse- og sosialstyre på NYE saker som ellers 
faller inn under bydelsutvalgets områder som er forskriftsfestet vedrørende åpningstider.  
 
 
Det vises til vedlagte detaljskjema fra Næringsetaten i forbindelse med søknad fra Coor Service 
Management AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte ved Skanska kantine v/Coor 
Service Management, Drammensveien 60.  
 
 
Beskrivelse av området 
Stedet ligger i et boligområde.  
 
 
Kommentar  
Bydelsadministrasjonen er ikke kjent med forhold som tilsier at serverings- og skjenkebevilling 
ikke bør innvilges ved Skanska kantine v/Coor Service Management, Drammensveien 60.  
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FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

Frogner bydelsutvalg anbefaler at Coor Service Management AS gis serverings- og 
skjenkebevilling ved Skanska kantine v/Coor Service Management, Drammensveien 60.  
Eiendommen, Drammensveien 60 ligger i et boligområde. Åpningstider reguleres av egen 
forskrift som forvaltes av Næringsetaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om bevilling – Skanska kantine v/Coor Service Management, Drammensveien 60  
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