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1.  INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Grunneierne i Bergerveien vest for broen over Neselva har over noe tid arbeidet med planer for sine 
eiendommer. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at eksisterende eiendommer med 
kontor og lager skal kunne utvikles til boliger med nærsenter.  
 
Asker kommune ønsker at det utarbeides en områdereguleringsplan for området. Etter avtale med 
kommunen tar grunneierne ansvaret for å utforme og finansiere områdereguleringsplanen.  
 
De aktuelle grunneierne vest for brua i Bergerveien er: 

- Bergerveien 24 AS, som disponerer landbrukseiendommen i vest som er regulert til næring 
- Aberdeen Bergerveien 12, med ABB-bygget med parkering som fortsatt benyttes til kontor 
- JM Norge AS som disponerer resten av ABB-eiendommen som har vært i bruk tidligere 
- Sandekra, som disponerer eiendommene i nord med bl.a. Ikea lager som fortsatt er i drift 

 
Asker kommune ønsker at planområdet skal utvides til å omfatte eiendommene helt frem til 
Billingstadsletta, og ønsker også vurdert om veien med kollektivfelt fra Billingstad til Nesbru og gang- 
sykkelveien kan være en del av reguleringen. Planprogrammet er innrettet på at det skal være mulig. 
 
Hver av grunneierne har engasjert egne arkitekter til å utforme forslag til bebyggelse på sine 
eiendommer. Civitas AS og Nordic Architects AS er engasjert til å lede planarbeidet, finne felles grep 
og avveie de ulike hensyn, og til å fremme områdereguleringsplanen med konsekvensutredning. 

 
Planarbeidet gjøres med forankring i kommunedelplan for Holmen – Slependen, vedtatt i 2013, den 
vedtatte areal- og transportstrategien og gjeldende kommuneplan.  I kommunedelplanen er området 
avsatt for formål bolig og kontor. Kommunen har bestemt at det for det aktuelle området skal 
utarbeides områdereguleringsplan med konsekvensutredning.  
 
Planprogrammet skal redegjøre for hvilke alternativer og hvilke konsekvenser det er aktuelt å utrede. 
Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeidet samtidig som planprogrammet legges på høring, slik at 
berørte og interesserte kan vurdere programmet og evt. komme med forslag til utredningstemaer og 
innspill til reguleringsplanarbeidet.  
 
I forbindelse med at planprogrammet ligger på høring vil det bli avholdt et åpent møte. Innspill fra det 
åpne møtet og høringsuttalelsene vil bli vurdert for å få frem et revidert planprogram som skal gå til 
politisk behandling. 
 
Godkjent planprogram ligger til grunn for selve konsekvensutredningen, som vil bli utarbeidet som en 
integrert del av saksfremstillingen til reguleringsplanen.          
 
Deler av områdereguleringsplanen gjennomføres som en detaljregulering slik at man etter at 
områdereguleringsplanen er vedtatt kan gå rett på rammesøknad.   
                                                                                                                                 

1.2 Planprosess 
Det skal utarbeides en reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser og 
konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.  Arbeidene skal samordnes, slik 
at det skal presenteres reguleringsforslag med tilhørende konsekvensutredning. Den samordnete 
prosessen har følgende faser: 
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• Oppstart av arbeidet 
o Grunneierne utarbeider forslag til planprogram for konsekvensutredningene i samråd 

med kommunen 
o Samtidig forberedes kunngjøring av oppstart av planarbeidet 

• Kunngjøring/ offentlig ettersyn 
o Bygningsrådet vedtar at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn 
o Ved avisannonse og direkte brev til berørte legges forslag til planprogram på høring 

samtidig som oppstart av reguleringsarbeidet kunngjøres 
o Frist for bemerkninger er 6 uker 

• Vedtak av planprogram 
o Etter vurdering av innkomne bemerkninger justeres/ suppleres planprogrammet før 

det legges frem for vedtak i Bygningsrådet 
• Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning 

o Grunneierne utarbeider reguleringsforslag i samråd med kommunen. I tilknytning til 
reguleringsforslaget utarbeides konsekvensutredninger i henhold til vedtatt 
planprogram 

• Offentlig ettersyn 
o Planforslag med konsekvensutredning legges til offentlig ettersyn i 6 uker. Berørte 

tilskrives direkte 
o Etter vurdering av innkomne bemerkninger gjøres evt. endringer i planforslaget og 

suppleringer av konsekvensutredningene før endelig behandling i kommunen 
• Politisk beslutning 

o Planen vedtas av kommunestyret 

1.3 Medvirkning 
Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning. 
 
Det blir avholdt et åpent møte i forbindelse med høring av planprogrammet. Behov for informasjon og 
offentlige møter utover dette vil bli vurdert fortløpende senere i planarbeidet. 
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2.  DAGENS SITUASJON 
Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av planområdet og av dagens miljø, naturressurser og 
samfunnsforhold i området og i tilliggende områder.  

2.1 Områdets lokalisering og størrelse 
Planområdet ligger på Billingstad i Asker kommune, ca. 7km. fra Asker sentrum og ca. 5 km fra 
Sandvika sentrum. 
 
Planområdet omfatter næringsområder som over tid vil kunne transformeres til boligarealer. I tillegg 
omfatter planen del av det ubebygde jordet i vest, som kommunedelplanen er avsatt til boliger, pluss 
arealer for mulige gangforbindelser mot vest, for forbindelse til eksisterende vei- og gangvei- 
forbindelser vestover. 
Planområdet omfatter et areal på 254 daa.  
 

Figur 1 Planområdets lokalisering i kommunen  
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2.2 Beskrivelse av planområdet 

 

 
Figur 2 Planområdet, med ny skolevei i sydvest og påkopling til turvei i nordvest. 
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 2.2.1 Landskap og vegetasjon 
Planområdet ligger mellom tre høydedrag. Innenfor planområdet er det tre markerte koller. En 
vesentlig del av de bebyggbare områdene vest for brua over Neselva er flate med svak helning fra vest 
og ned mot elva. Øst for Neselva heller landskapet fra markerte koller mot Billingstadsletta ned mot 
Neselva. I syd og nord er området flatt.  
 
På vestsiden av elva er store deler av planområdet i dag bebygd og har store planerte flater. 
Eksisterende H-blokk på 8 etasjer sentralt i området er godt synlig innen området. På de bebygde 
eiendommene er det sparsomt med vegetasjon, men det går et grøntdrag langs Neselva og trær 
gjennom området fra nordvest til sydøst.  Jordet lengst mot vest benyttes i dag til landbruk og på 
åkerholmen i sydvest står et flott eiketre. Den bebyggbare delen av planområdet er i liten grad 
eksponert i landskapsbildet. 
 
På østsiden av elva er området bebygd, og noe av bebyggelsen ligger på kollene og har en viss 
eksponering mot omgivelsene 
 

 
Figur 3 Landskap og topografi  
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Fig. 4 Snitt nord – sør (kfr. fig. 3) 

 

 
Fig. 5 Snitt vest – øst (kfr. fig. 3) 

 
2.2.2 Bebyggelse og parkering 
Planområdet ligger i forlengelsen av kontor- og lagerbebyggelsen på Billingstadsletta, og  
store deler av området er i dag bebygd med forskjellige kontor-, lager- og industribygninger. 
Bebyggelsen har varierende utforming, dimensjoner og høyder, fra en del større lagerbygninger med 
stor grunnflate til mer oppdelte bygninger i fire etasjer. 
 
Det er også noen enklaver med småhus, både sentralt i området og i øst mot Billingstadsletta. 
 
Området vest for brua over Neselva består av:  

- Sandekras eiendom i nordvest, som benyttes til innendørs lager for Ikea og utendørs til lagring 
av containere. Kollen syd på denne eiendommen har bolighus i 1-2 etasjer.  

- Den tidligere ABB-eiendommen midt i området har fortsatt kontorvirksomhet i H-blokken. 
Resten av kontor- og lagerbebyggelsen står tomme.  

- Vestre deler av planområdet er ubebygde og grenser mot de åpne Bergerjordene. 
 
Området øst mellom Neselva og Billingstadsletta består av  

- I nord Varnergruppens kombinasjonsbygg og Vegvesenets trafikkstasjon 
- Midt i østre områder er det næringsbygg for utleie og med enkelte bolighus 
- I syd er det utleid til matvarebutikk over 20 år 

 
Ubebygde flater benyttes i stor grad til parkering. Det er i dag totalt 1140 parkeringsplasser i området 
vest for Neselva, av disse er det 930 plasser på eiendommen Bergerveien 12.  
 
2.2.3 Kulturminner 
Det er registrert kulturminner ved arkeologisk undersøkelse som vil bli nærmere dokumentert og 
vurdert i forbindelse med planarbeidet. Det er ikke registrert nyere kulturminner. Kollen er i 
kommunedelplan for Holmen-Slependen lagt under hensynssone landskap.  
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2.2.4 Veisystem 
Området har atkomst fra rundkjøring i Billingstadsletta via Bergerveien i bro over Neselva. 
Billingstadsletta har i dag en døgntrafikk på 10.000 ÅDT. Døgntrafikken i Bergerveien vest for brua er 
1.000 ÅDT. I syd er området tilknyttet Billingstadsletta med tilgang til Halvard Torgersens vei. Fra 
området går det flere gangstiforbindelser, både mot stasjonen i nord og retning Hvalstad skole i vest. 
Gjennom området er det en gangforbindelse/ sti som følger Neselva. 
 
Det østre området er betjent av Olav Guldbergs vei med avkjøring fra Bergerveien, og den sydlige del 
av området med avkjøring fra Billingstadsletta.  
 

 
 
Figur 6 Eksisterende veistruktur (heltrukket) med gang-/ sykkelveier (stiplet) 
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Figur 7 Eksisterende stier 

 
2.2.5 Kollektivbetjening 
Området har god kollektivbetjening. 
Flere bussruter følger Billingstadsletta med stopp både ved rundkjøringen mot Bergerveien og Halvard 
Torgersens vei. Det er bussavgang hvert 5 min. i rushtiden. 
 
Det er 700 – 1200 meter med enkel gangforbindelse til Billingstad jernbanestasjon like nord for 
området. Toget har 30min rute, men fra 2014 endres det til 15min rute. 
 
Tilliggende områder 
I nordøst ligger et større kombinasjonsbygg mot Billingstadsletta, og i syd ligger Nesbru videregående 
skole. Tilliggende bebyggelse i nord og øst består ellers av boliger, og i vest ligger de åpne 
Bergerjordene der det drives aktivt landbruk. 
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2.3 Eierforhold  
Planområdet omfatter hele eller deler av en rekke eiendommer: 
Gnr. bnr. Eier 
32/ 274, 276, halvpart 275 Bergerveien 24 AS 

32/ 104 Aberdeen/ JM Norge AS 

32/ 16, 113, 120, 121, 174, 215 Sandrekra 

32/ 223 Varner 

32/ 3 Veidekke 

32/ 255 Norseth  

39/ 720, 1836 Bill-kon 

39/ 155 Gagnum Eiendom 

32/ 228 Statens vegvesen  

32/ 15, 28, 102, 185, 254, 256, 260, 273, 275,  
39/ 154, 156, 876, 877, 1005, 1017, 1018 

Diverse andre eiere 

 
 

 
Figur 8 Eierforhold  
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2.4 Planer og planarbeid i områder som berøres  
Overordnete planer gir føringer for området og tilliggende områder. Det er ikke kjent at det pågår 
detaljplanarbeid for nærområdet til planområdet.  
 
Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av planer, målsettinger og retningslinjer i de områdene 
som berøres 
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3.  FORHOLD TIL OVERORDNETE PLANER OG RETNINGSLINJER 

Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan reguleringsforslaget forholder seg til fylkets og 
kommunens overordnete planer og mål. Herunder skal det redegjøres for forholdet til: 

- Rikspolitiske retningslinjer 
- Regionale føringer 
- Kommuneplan for Asker 
- Kommunedelplan Holmen – Slependen 
- Andre kommunale føringer 

3.1 Statlige føringer 
3.1.1 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging  
Retningslinjene har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, trygge 
miljøet og bedre trafikksikkerheten. Retningslinjene tilsier høy utnyttelse i byggesonen og prioritering 
av utbygging i områder som har gangavstand til kollektivknutepunkter og kan få særlig god 
kollektivdekning, slik at behovet for biltransport kan begrenses. 
 
3.1.2 Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging 
Kommunene skal gjennom sin planlegging, myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og 
bidra til reduserte klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging. 
 
3.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen  
Retningslinjene stiller blant annet krav om at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaks-
behandlingen etter plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at anlegg 
som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare.  
 
3.1.4 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
Formålet med retningslinjene er å sikre at planlegging på alle nivåer bidrar til utvikling mot et 
mer universelt utformet samfunn. Retningslinjene skal legges til grunn ved all planlegging 
etter plan- og bygningsloven. 
 
3.1.5 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442) 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av boliger og annen bebyggelse med 
støyfølsomme formål. Videre gis anbefalte støygrenser ved etablering av nye støykilder, som 
veianlegg og næringsvirksomhet. For innendørs støy gjelder kravene i byggeteknisk forskrift til plan- 
og bygningsloven. 
 
3.1.6 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T- 1520) 
Anbefalte luftforurensingsgrenser skal legges til grunn ved ny virksomhet og bebyggelse. Det 
anbefales at luftkvaliteten kartlegges og inndeles i rød og gul sone, der rød sone angir et område der 
ny bebyggelse som er følsom for luftforurensning bør unngås, mens ny bebyggelse kan vurderes i gul 
sone.   
 
3.1.7 Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven har som mål å ivareta mangfoldet av naturtyper i deres naturlige 
utbredelsesområde. Loven gjelder i alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter. 
Alle kommunale planer skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven. 
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3.2 Regionale føringer 
3.2.1 Regional planstrategi for Akershus 
Dette er et overordnet dokument som skal være grunnlaget for videre planlegging. Strategien redegjør 
for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, og vurderer langsiktige utviklingsmuligheter.  
Prioriterte planleggingstemaer er: 

- Utdanning og kompetanse sett i sammenheng med næringsutvikling og innovasjon 
- Bomiljø, mangfold og inkludering 
- Klima og energi 
- Areal og transport 

 
3.2.2 Plansamarbeidet Oslo - Akershus 
Plansamarbeidet har som mandat å utarbeide et forslag til en regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus. Når folketallet øker, må folk bo tettere, og transportutfordringene må hovedsakelig løses 
av kollektivtilbud. 
 

3.3 Kommunale føringer 
3.3.1 Kommuneplan med areal og transportstrategi (2007 - 2020) 
I kommuneplanen er Billingstad angitt for prioritert stedsutvikling. Fjordbyen Holmen og Hvalstad er 
angitt for stedsutvikling på lang sikt. Det er ønskelig med mer boligbebyggelse i område Billingstad. 
Det er også noe ledig kapasitet på Hvalstad og Billingstad skoler. 
 
Kommuneplanen avsetter størstedelen av planområdet for områdeplan Bergerveien til eksisterende og 
ny næringsbebyggelse. En mindre del i vest inngår i et større areal til landbruks-, natur- og 
friluftsområde med kulturhistorisk innhold. 
 
Kommunedelplan Holmen Slependen ble vedtatt 29.1 2013 og baseres på nasjonale og regionale 
føringer når det gjelder samordnet areal og transportplanlegging, samt kommuneplanens anvisninger 
for konsentrert utbygging ved kollektivknutepunkt og langs kollektivstrenger. Planen vektlegger 
fremkommelighet for buss, gange og sykkeltrafikk, samt tiltak for å redusere trafikkbelastningen i 
nærområdet. Dagens veisystem er en betydelig barriere for de som bor og oppholder seg i området. 
 
Kommunedelplanen setter fokus på bokvalitet, naturkvaliteter, landskapsopplevelse og miljø. Arealene 
langs Neselva og mot fjorden forutsettes gjort allment tilgjengelige, samtidig med ivaretakelse av det 
biologiske mangfold. Grøntarealene langs Neselva og tilgjengelighet til strandsonen og marka 
forutsettes styrket. Historisk viktige miljøer og enkeltbygninger skal bevares og fremheves. Utforming 
av utearealer, bygg og anlegg skal ha høy estetisk kvalitet 
 
I forslag til ny kommuneplan for 2014-2026 er kommunedelplan for Holmen - Slependen 
implementert. Ut fra tilgjengelig skolekapasitet i dag er det antydet en begrenset utbygging i 
reguleringsområde i kommuneplanperioden. 
 
I forslag til ny kommuneplan er det vist et nærsenter ved Billingstadsletta/ Berger. Dette skal betjene 
planområdet og endelig lokalisering og utforming fastsettes gjennom reguleringsarbeidet. Se for øvrig 
kommuneplanens del 1 (teksthefte). 
 
3.3.2 Klima- og energi  
Kommunen har som mål at Askersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2050, og at utslippene skal 
halveres i forhold til 1991 innen 2030. Strategien er blant annet å: 

- legge til rette for økt bruk av fornybar energi 
- redusere transportbehovet og fremme bruk av miljøvennlig transport 
- stimulere til energieffektivitet for lokalt næringsliv og privathusholdninger 
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3.3.3 Sykkelstrategi  
Hensikten med strategien er å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle, noe som også vil stimulere 
til at sykkel i større grad blir benyttet som transportmiddel. Det er et mål å etablere sammenhengende 
sykkelveinett. 
Strategien omfatter også kart med definert hovedsykkelveinett. 
 
3.3.4 Bokvalitetsveileder 
Veilederen gir mål og anbefalinger blant annet med hensyn på ulike temaer: 

- Klima og solforhold 
- Trafikksikkerhet og parkering 
- Tetthet 
- Estetikk 
- Uteoppholdsarealer 

Veilederen gir også en oversikt over hvordan krav til ulike temaer er forankret i lovverket. 
 
3.3.5 Kommunedelplan Holmen – Slependen med bestemmelser 
Plan med bestemmelser er vedtatt 29.1.2013 og innlemmes i kommuneplan 2014-2026. 
Størstedelen av planområdet inngår i kommunedelplan Holmen – Slependen.  
 

 
Figur 9 Utsnitt kommunedelplan Holmen – Slependen  
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- Vestre del av planområde Billingstadsletta vest er avsatt til boliger, fortrinnsvis leilighetsbygg 
i 4 etasjer med en tilbaketrukket 5. etasje. Her skal det også innpasses barnehage. 

- Østre del er avsatt til næringsbebyggelse, alternativt boliger. 
- Sentralt i planområdet, fra Billingstadsletta og nordvestover, er det vist et grøntområde langs 

Neselva. Videre er det er vist grøntområde langs Neselva og en sone fra elven og vestover. 
- Overordnet støykart fra 2012 viser en smal rød støysone langs Billingstadsletta og mindre 

arealer langs denne som gul sone. 
- Ved omdisponering av dyrket mark til boligformål skal det tilstrebes en høy utnyttelse. 

 
Kommunedelplanen stiller rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav, blant annet krav til skolekapasitet, 
transportkapasitet, støyutredning og bokvalitet i boligområdene. Det angis minimumsstørrelser på 
utearealer pr. boenhet for ulike boligtyper. Videre angis krav til utforming av leiligheter.  
Parkeringsdekning skal fastsettes gjennom regulering. Det skal legges til rette for en restriktiv 
parkeringsdekning for bil, samt god sykkelparkering. 
Det skal også legges til rette for energiforsyning med vannbåren varme. 
 
3.3.6 Vei- og gatenormal 
Vegdirektoratets håndbok 17, Veg- og gateutforming, gjelder for fylkesveier. Kommunens vei- og 
gatenormal er retningsgivende for regulering av det lokale veinettet. 
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4.  PLANENS INNHOLD OG FORMÅL 

 
Planforslaget skal inneholde plankart, bestemmelser, beskrivelser, analyser, utredninger, 
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til Asker kommunes planpakke 
 
Konsekvensutredningen skal gi en beskrivelse av planforslaget med hensyn på bruk og utforming. 
Denne skal inneholde: 
• Begrunnelse for planforslaget 
• Beskrivelse av planforslaget, arealbruk og utforming 

Herunder skal beskrives: 
o Arealbruk 
o Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
o Trafikale forhold forgående, syklende og kjørende 
o Kollektivtrafikktilbud 
o Fellesarealer, plasser og lekeområder 
o Infrastruktur 

4.1 Planens hensikt 
Store deler av området består i dag av til dels noe eldre nærings- og industri-bebyggelse. Asker 
kommune ønsker å transformere området til et attraktivt og levende boligområde. Det skal innpasses 
noe næringsvirksomhet som lokalservice og dagligvare, organisert i nærsenter for betjening av 
området. Noe eksisterende næringsvirksomhet vil fortsette til det er aktuelt å transformere til bolig. 
 
I kommunedelplanen for Holmen – Slependen er planområdet avsatt til bolig- og næringsformål, og 
det åpnes således for en transformasjon av området fra næring til bolig. Det har blitt uttrykt et ønske 
fra grunneiernes side om å på sikt utvikle dette til et boligområde. For å fastsette en fremtidig 
arealbruk som sikrer en helhetlig utvikling, med mulighet for etappevis utbygging er områderegulering 
mest hensiktsmessig plantype. Planen skal gi grunnlag for styring av utviklingen og samtidig gi 
fleksibilitet i forhold til utbyggingsrekkefølge. 
 
I ny kommuneplan angis en begrenset utbygging i kommuneplanperioden. Det forventes imidlertid en 
bedring av skolekapasiteten ved utbygging av en sentrumsskole og /eller utvidelse på Hvalstad skole.  
 
Områdets kvaliteter og størrelse styrker valget av plantype. Behovet for nye fellesfunksjoner innenfor 
området fastsettes gjennom en felles plan. Dette gir en effektiv arealbruk og en forutsigbar 
kostnadsmessig fordeling av fellesfunksjonene mellom de ulike grunneierne. 

4.2 Planens innhold 
Hovedtrekkene i kommunedelplan Holmen – Slependen, inklusiv planbestemmelsene, skal legges til 
grunn og gir rammene for planarbeidet. 
 
4.2.1 Disponering og bruk  
I tråd med føringene i kommunedelplan Holmen-Slependen legges det til rette for at området kan 
utvikles med boliger, næringsvirksomhet og nærsenter.  

- Vestlige arealer vil bli lagt til rette for boliger i henhold til kommunedelplanen. 
- I de sentrale og østlige delene av området, som i dag har næringsbebyggelse, vil det bli vurdert 

utvikling til boliger over tid. Eksisterende bebyggelse mot Billingstadsletta benyttes i dag til 
utleie/næringslokaler og noen boliger. På lengre sikt kan en vesentlig del av disse 
næringsvirksomhetene også konverteres til boliger.  

- Det innpasses et grøntdrag i tilknytning til Neselva gjennom området, og videre vestover fra 
dette. 

- Avsatt hensynssone for landskap i kommunedelplanen skal ivaretas. 
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4.2.2 Utnyttelse og høyder 
Kommunedelplanen forutsetter at utnyttelse skal fastsettes gjennom regulering. Ved omdisponering av 
dyrket mark til boligformål, skal det tilstrebes høy utnyttelse. 
 
Kommunedelplanen definerer også at bruksareal, kotehøyder og evt. Gesimshøyder skal fastsettes ved 
regulering, men angir følgende utgangspunkt: 

- Generelt skal bebyggelsen ha 4 etasjer (ut fra normal etasjehøye 3 – 3,5 meter) 
- Områdene vest for Neselva kan ha 4 etasjer pluss en tilbaketrukket 5. etasje. 

 
Ved foreløpig vurderinger av utbyggingsmuligheter er det tatt utgangspunkt i at boligbebyggelsen skal 
bestå av rekkehus og blokkbebyggelse. Prinsippet for beregning av utnyttelse så langt er at 
bebyggelsen ikke skal generere mer trafikk enn det har vært tidligere med full næringsvirksomhet. I 
henhold til bestemmelser i kommunedelplanen skal det utarbeides en trafikkanalyse. 
 
I planbeskrivelsen skal boligområdene beskrives, hvordan delområdene skal fungere både hver for seg 
og sammen med resten av planområdet og naboskapet for øvrig. Beskrivelsen skal omfatte 
fellesfunksjoner, variasjoner, fleksibilitet, avhengigheter, plassering, effektiv utnyttelse og 
attraktivitet. 
 
4.2.3 Atkomst og parkering 
Området får hovedatkomst med bil fra Bergerveien, fra rundkjøring med Billingstadsletta. 
Størstedelen av bilparkeringen forutsettes lagt i underjordiske anlegg. 
 

4.3 Alternativer 

Det er et mål å legge frem ett planalternativ, som kommunen og grunneierne har utformet i samarbeid.  
 
I konsekvensutredningen skal planforslaget sammenlignes med null-alternativet, som er forventet 
utvikling dersom ikke planforslaget gjennomføres. Null-alternativet er i dette tilfellet definert som 
utvikling i henhold til kommunedelplan for Holmen – Slependen, med angitt bruk, etasjetall og 
utearealsnorm. 
 
Plan med KU skal belyse konsekvensene av eventuelle avvik fra kommunedelplanen for Holmen- 
Slependen.  
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5.  GRUNNLAGSRAPPORTER  

5.1 Foreliggende rapporter og utredninger 
Planarbeidet skal legge til grunn følgende foreliggende rapporter og utredninger: 
  
5.1.1  Rapport om kjent grunnforurensing 
«Sluttrapport for arbeidet med kartlegging av grunnforurensing i fm kommunedelplan Holmen-
Slependen», Golder Associates av 2009 konkluderer med at det ikke er registrert forurensing i 
området. Det er imidlertid registrert en stor oljetank (84.000 liter) på gnr 32 bnr 104 tilhørende ABB. 
Grunnforurensning skal utredes ytterligere i konsekvensutredningen, og reguleringsplanen vil stille 
krav om dokumentasjon i forbindelse med rammesøknad. 

 
5.1.2 Konsekvensvurdering av forslag til KDP Holmen- Slependen 1.11.2012 
Det vises til at området ligger nær god kollektivdekning og egner seg både til bolig – og 
næringsutbygging. Det vises til at både omtalte jordbruks- og næringsarealer egner seg til 
omdisponering til boligformål. 
 
5.1.3 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Holmen-Slependen av 7.5.2010 
Analysen er utarbeidet med utgangspunkt i lov om beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Som en del av KU-en skal denne legges til grunn for en mer detaljert analyse for områderegulerings-
planen. Det nevnes spesielt vurdering av flomsikringstiltak for Neselva. Ellers er det flere sårbarhets-
vurderinger som må gjennomføres i forbindelse med biologiske forekomster langs elva og ønske om 
økt urbanisering i forbindelse med boligbygging. Tiltak knyttet til trafikk og radon må vurderes. 
 
5.1.4 Planbeskrivelse for kommunedelplan Holmen Slependen 
Planbeskrivelsen angir blant annet mål og intensjoner for utvikling av kommunedelplanområdet, 
inklusive utviklingen av Bergerveien. Dette skal legges til grunn ved utarbeidelse av område-
reguleringsplan for Bergerveien. 

 
5.1.5 Naturverdier i planområde Holmen- Slependen, av juni 2009 
Bifokus gjennomførte registrering i 2009 viser at det i planområdet spesielt er Neselva som er vurdert 
som verdifull med sjøørret og rødlisteartene ål og edelkreps. Kantsonevegetasjonens betydning blir 
trukket frem som viktig. Dette skal utredes nærmere i forbindelse med områdereguleringsplanen. 
 

5.2 Registreringer som første del av planarbeidet 
Ved oppstart av arbeidet med utforming av reguleringsplanen skal det gjøres følgende registreringer: 
 
5.2.1 Områderegistrering  
Det skal lages en oversikt over dagens situasjon i området. Registreringen skal omfatte: 
- Viktige landskapstrekk 
- Bebyggelse, med angivelse av utforming og beskaffenhet 
- Infrastruktur, herunder viktige målpunkter, snarveier og stier 

 
5.2.2 Trafikkanalyse 
Før planarbeidet tas opp skal dagens situasjon i området vurderes med hensyn på: 
- Dagens trafikkløsning og trafikkvolum til og fra området 
- Kapasitet i vegnettet og i viktige vegkryss. 
- Kollektivtrafikk 
- Tilgjengelighet for fotgjengere og syklister 
- Trafikksikkerhet 
Analysen skal legges til grunn for og inngå som en del av trafikkanalysen tilknyttet forslaget.  
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6.  KONSEKVENSUTREDNING 

6.1 Innledning  
Hensikten med konsekvensutredning er å få oversikt over hvilke vesentlige konsekvenser plan- 
forslaget kan føre med seg, slik at disse er kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om 
planen. Aktuelle utredningstemaer er derfor de temaene som antas å ha vesentlig betydning for miljø 
og samfunn.  
 
For relevante temaer skal utredningene sammenlignes med null-alternativet, som er definert som 
utvikling i henhold til kommunedelplan for Holmen – Slependen.  

6.2 Stedsutvikling og landskap 
KU skal gi en kort beskrivelse av føringene ved utforming av løsningen. Følgende skal omhandles: 
• Stedsutvikling i et større perspektiv 

Det skal redegjøres for utvikling av planområdet i forhold til omkringliggende områder og dets 
rolle og betydning i aksen Slependen – Nesbru - Holmen, og hvordan området er knyttet til marka 
nordover og til fjorden sydover. 

• Stedsutvikling innen området 
KU skal gi en vurdering av løsningen ut fra fastsatte prinsipper for stedsutvikling og nærmiljøet. 
Herunder skal det redegjøres for bruk av utearealene, og for hvordan fotgjenger- og 
sykkeltrafikken gjennom området kan løses. 

• Landskap, nær- og fjernvirkning 
KU skal redegjøre for hvordan den nye bebyggelsen vil innvirke på landskapsbildet generelt og 
hvordan området vil fremstå etter gjennomføring av reguleringsforslaget. Nær- og fjernvirkning 
skal illustreres fra gitte standpunkter, og dagens situasjon bør vises fra de samme standpunktene. 

• Kulturminner og kulturmiljø 
KU skal redegjøre for om planforslagets konsekvenser for evt. bevaringsverdig bebyggelse og 
anlegg innen området og i nærområdet. 
Det skal også innhentes kunnskap om potensialet for automatisk fredete kulturminner i grunnen. 
Ut fra denne skal det gjøres en vurdering av behovet for om ytterligere registrering er påkrevet før 
det fattes vedtak om planen.  

• Grøntstruktur  
KU skal redegjøre for hvordan de overordnete grøntdragene i området opprettholdes og foredles. 

• Naturmangfold 
Det skal redegjøres for planforslagets konsekvenser for biologisk mangfold og for miljøet i elven. 
Overordnet registering (Biofokus 2009) skal suppleres med nærmere gjennomgang av 
planområdet, blant annet med registrering av situasjonen i og langs Neselva.  
 

6.3 Trafikk 
KU skal redegjøre for: 
o Referansesituasjonen  

o Trafikkapasitet og trafikkløsning til og fra området basert på tidligere næringsvirksomhet 
o Dagens situasjon 

o Dagens trafikkløsning og trafikkvolum til og fra området 
o Kapasitet i vegnettet og i viktige vegkryss. 
o Kollektivtrafikk 
o Parkering 
o Tilgjengelighet for fotgjengere og syklister 
o Trafikksikkerhet 
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• Trafikkapasitet etter gjennomføring av forslaget 

o Trafikkbelastning og trafikale konsekvenser på overordnet nivå. 
o Trafikkbelastning og trafikale konsekvenser på lokalt niv 
o Kollektivtrafikk med gjennomføring av kollektivfelt 

• Parkering 

Parkeringsnorm skal fastsettes gjennom reguleringen.  
Redegjørelse for parkeringsnorm og parkeringsløsning for området.  

• Tilgjengelighet med bil 
Redegjørelse for hvordan området kan nåes med bil i forskjellige faser av utbyggingen og etter 
gjennomføring av planen. Herunder skal det redegjøres for varelevering. 

• Tilgjengelighet for fotgjengere og syklister 
Redegjørelse for hvordan fotgjengere og syklister får prioritert atkomst til og gjennom området 
etter utbygging, jfr. områderegistrering og de definerte målpunktene.  
Herunder skal det spesielt redegjøres for: 

o Langs Billingstadsletta og Fekjan 
o Til idrett og frilusftsområdene på Nesøya 
o Til Billingstad stasjon og busstopp langs Billingstadsletta 
o Til Holmen, friluft og idrett 
o Skolevei til Hvalstad, Billingstad og Torstad skoler 
o Elvesti og tilknytning til øvrig turveinett Skustadgata/ Marka 
o Sykkelfelt langs Billingstadsletta som del av hovedsykkelveien langs E18 
o Hva nytt sykkeltilbud langs Billingstadsletta har å si sammen med områdets interne 

sykkelnett 
o Synliggjøre synergien mellom internt og eksternt gang- og sykkelveinett 

• Kollektivtrafikk 

Redegjørelse for mulige løsninger for kollektivtrafikken etter gjennomføring av planforslaget. 
Herunder skal det redegjøres for busstilbud  langs Billingstadsletta, og mulighet for kortere 
reisetid når kollektivfelt etableres. Likeledes togavgang fra Billingstad som får 15 minutters 
frekvens fra 2014. 

• Trafikksikkerhet 

Redegjørelse for trafikksikkerhet etter gjennomføring av forslaget. Trafikksikkerhet er en del av 
planen – definere tiltakene. 

6.4 Handelstilbud – utvikling av nærsenter 
Det tas utgangspunkt i gjeldende overordnete planer og legges opp til at den handel og service som 
skal utvikles i området er det som skal til for lokal betjening av ferdig utbygd planområde. 
Nærsenteret skal også være en møteplass for beboerne i området.  
 
Det blir ikke noe handelstilbud over 3000m2 og er derfor ikke behov for en handelsanalyse. I KU skal 
det redegjøres for hvordan nærsentret i planområdet vil kunne fungere sammen med andre nærsentre 
og lokalsentre øst for Asker sentrum 

6.5 Boliger og bokvalitet  

Det tas utgangspunkt i Kommunedelplan Holmen-Slependen som gir rammer for høyder, 
bokvalitet og utearealer, og ut fra en helhet og stedsegnethet foreslås høyder og utnyttelse 
som ivaretar kommunens og regionens ønske om en høy utnyttelse i områder med god 
kollektivdekning. 
 
KU skal redegjøre for:  
• Antall og type boliger som vil kunne innpasses 
• Leilighetsfordeling og krav til bokvalitet 

• Størrelse og kvalitet på utearealer. 
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6.6 Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 
KU skal redegjøre for hvordan krav til utforming og kvalitet vil bidra til utvikling av et attraktivt og 
stedstilpasset område. 

6.7 Andre miljøforhold 
KU skal omhandle følgende temaer: 
• Støy 

Redegjørelse for dagens støysituasjon og situasjonen etter gjennomføring av planforslaget. 
Utredningen må godtgjøre at støyfølsomme bruksformål kan sikres tilfredsstillende støyforhold i 
henhold til retningslinje T-1442/ 2012 både innendørs og på uteoppholdsarealer. Evt. avbøtende 
tiltak skal beskrives. 

• Utslipp 

Redegjørelse for luftkvalitet både i dagens situasjon og etter gjennomføring av tiltaket. Forholdene 
skal vurderes med utgangspunkt i forurensningsforskriftens grenseverdier. Evt. avbøtende tiltak 
skal beskrives. 

• Forurenset grunn 

Redegjørelse for foreliggende materiale om forurenset grunn, og for hvordan forurensede masser 
skal håndteres i forbindelse med gjennomføring av planen. Synliggjøre behov for ytterligere 
undersøkelser 

• Lokalklima 
Redegjørelse for om forslaget vil kunne innebære endringer av lokalklimaet. 

• Sol- og skyggeforhold 
Det må utarbeides sol-/skyggediagrammer som redegjør for forholdene over døgnet og over året. 
Spesielt skal forholdene på utearealer belyses.  

• Energiforsyning 
Ref. klima- og energiplan og TEK 

o Energibehov som følge av utbyggingen og hvilken form for energiforsyning den nye 
bydelen bør basere seg på. 

o Konsekvenser for varmesentralen med hensyn på atkomst, ferdsel og miljø 
• Grunnforhold 

Redegjørelse for grunnforhold og vurderinger av skredfare i forbindelse med Neselva.  

6.8 Sosiale og økonomiske virkninger 
KU skal omhandle: 
• Planforslagets kvaliteter og tilbud til befolkningen 

Redegjørelse for hvilke tilbud planforslaget vil gi, samt hvilke kvaliteter som tilføres nærmiljøet. 
Det skal også redegjøres for hvilket leilighetstall og hvilke leilighetsstørrelser som vil kunne 
innpasses. Dette skal vurderes opp mot kommuneplanenes mål om boligutvikling. 

• Konsekvenser for barn og unge  
Hvordan planforslaget legger til rette for barn og unge og hvordan deres interesser ivaretas. 
Lekeplasser.  

• Skole- og barnehagebehov  
Det må redegjøres for skole- og barnehagebehov som følge av utbyggingen. Det må dessuten 
redegjøres for kapasiteten i tilliggende skoler og barnehager i bydelen, og hvordan 
barnehagebehovet skal dekkes innen området.  

• Tilrettelegging for universell utforming 
Redegjørelse for hvordan bebyggelse og utearealer vil bli utformet i henhold til krav om universell 
utforming. 

• Økonomi og gjennomføring 

Redegjørelse for behovet for infrastrukturtiltak i forbindelse med etappevis utbygging, og 
avhengigheten av offentlige investeringer. 
Det skal i tillegg redegjøres for om planforslaget kan medføre behov for offentlige service. 
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6.9 ROS-analyse 
Konsekvensutredningen skal inneholde en detaljert risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).  
Herunder skal det vurderes flomfare og ivaretakelse av biologisk mangfold i Neselva med angivelse av 
tiltak. 
 
Analysen skal gjennomføres med utgangspunkt i overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse utført for 
Kommunedelplan Holmen – Slependen.  

6.10 Anleggsperioden 
KU skal gi et grovt anslag på planlagt byggetid og utbyggingsetapper.  
Ut fra dette skal det redegjøres for: 

• Anleggsarbeid og masseforflytning 

Herunder skal det redegjøres for deponering av masser. 
• Anleggstrafikk  

Det skal foreslås kjøreruter og anslås trafikkmengder. Det skal vurderes om anleggstrafikk vil 
være sjenerende for omkringliggende områder, da først og fremst boligområder. 

• Støy  
Det skal redegjøres for forventet støy fra anleggsarbeid og støy fra anleggstrafikk 

• Luftforurensning  

Det skal redegjøres for luftforurensning fra selve arbeidet og fra trafikk.  
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7.  SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 

7.1 Sammenstilling av virkningene 
KU skal gi en sammenstilling av virkningene. Videre skal det gis en sammenstilling og vurdering av 
alternativene med hensyn på virkningene og i forhold til relevante planer, målsettinger og 
retningslinjer. 

7.2 Avbøtende tiltak 
KU skal gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle skader og 
ulemper. 

7.3 Forslagsstillers anbefaling 
I KU skal forslagsstiller gi en anbefaling av valg av løsning. 
 

 
 
 


