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FORORD 

Citycon ønsker å detaljregulere Trekanten i Asker sentrum. Hensikten er å utvikle Trekanten til et 

bedre sentrumsområde. Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, og tilhørende planprogram er 

utarbeidet for å få fastsatt utredningstema og videre planprosess. Foreliggende forslag til planprogram 

er utarbeidet i henhold til plan- og bygninglovens «Forskrift om konsekvensutredning» av 01.07.2017. 

Forslaget skal legges ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker samtidig som det varsles om 

oppstart av planarbeidet. Etter høringen vil planprogrammet justeres i henhold til innkomne uttalelser 

og fastsettes av kommunen ved bygningsrådet. 

Tiltakshaver er Citycon Trekanten Eiendom AS ved Fredrik S. Myhre. COWI AS er engasjert som 

fagkyndige for å utarbeide planprogrammet og videre reguleringsplan. Dette arbeidet gjøres i 

samarbeid med SPOL Arkitekter AS. 

COWI er forslagsstiller og spørsmål og merknader kan rettes til prosjektleder. 

Petter Andersen, e-postadresse: pna@cowi.com, telefon: 911 28 626 

 

 

 

mailto:pna@cowi.com
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1 Bakgrunn og formål med planarbeidet 

1.1 Bakgrunn 

Asker sentrum er hjertet i en kommune som er preget av velstand og vekst, med en unik forbindelse til 

Oslo og omlandet, med motorveg, men viktigst som Norges 5. største kollektivknutepunkt med lokale 

og regionale togforbindelser samt flytoget direkte til Oslo Lufthavn. Asker er en velfungerende by, 

kompakt og fotgjengervennlig, men er likevel moden for å redefinere sin posisjon og vekstpotensial i 

den rivende knutepunktsutviklingen i Oslo og Akershus, et nytt bynettverk spent ut mellom Drammen, 

Moss og Jessheim/OSL Gardermoen.  

Trekanten kjøpesenter har vært, og er fortsatt en suksess. I mulighetsstudiet for Nye Trekanten, utført 

av SPOL Arkitekter AS i samarbeid med Prodecon, Vista Analyse og Norsam, er følgende 

utfordringer for Asker sentrum definert:  

› Asker ligger etter i å levere detaljhandel. 

› Asker har mye storskala handel som ligger utenfor sentrum. 

› Asker har høy handelsomsetning per innbygger, men taper detaljhandel til nabokommunene. 

› Asker har utviklet nye kontorer lokalisert hovedsakelig utenfor sentrum. 

› Asker henger etter i å tiltrekke seg kunnskapsbaserte bedrifter. 

› Asker mangler ny boligutvikling i sentrum nær transportknutepunkt. 

 

Trekanten har nå muligheten til å redefinere seg selv og Asker som en helt ny destinasjon for handel, 

byliv og et attraktivt arbeidsmiljø. Citycon er en ledende eier, forvalter og utvikler av kjøpesentre i 

Norden og Baltikum, og ønsker nå å utvikle og moderniserer Trekanten senter i Asker sentrum. 
Forslagsstiller og Asker kommune er blitt enige om å medta området rundt kjøpesenteret, med bl. a. 

kulturhus, for å sikre en felles helhetlig planlegging av byområdet som Trekanten med kjøpesenter m.m. 

inngår i.  

 

Foreliggende forslag til planprogram er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens «Forskrift om 

konsekvensutredning» av 01.07.2017. Forslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker 

samtidig som det varsles om oppstart av planarbeidet. Etter høringen fastsettes planprogrammet av 

kommunen ved bygningsrådet.  
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1.2 Mål for planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som gir mulighet for en videre utvikling 

av Trekanten. Forslagstiller mener at en utvikling av Trekanten senter vil kunne bidra til å 

opprettholde dagens attraktivitet av sentrumshandel og et godt og velfungerende sentrumsområde. Ny 

situasjon bygges på det eksisterende senter, men samtidig skapes noe helt nytt. Trekanten skal ikke 

lengre definere "kanten av byen", men bli "en del av byen". Nye Trekanten tar del i bylivet ved å 

forsterke og utvikle handel, utvide det urbane gatenettet som utgjør Asker sentrum og introdusere et 

overbygd gatenett. Galleriet, den grønne passasjen - som gjennom hele året vil være et attraktivt 

byrom. 

 Trekanten vil etter tiltakshavers vurdering bidra til at Asker blir en mulighetenes kommune, med 

følgende intensjoner:  

› Trekanten skal bidra til å gjøre Asker kommune attraktiv som bosted slik at fremtidens 

generasjoner ønsker å bli boende i kommunen. 

› Trekanten skal bidra til å sikre innovative, teknologiske og kunnskapsbaserte næringer i 

Asker sentrum. 

› Trekanten skal integreres i bystrukturen og naboskapet, med bl. a. rådhus, kulturhus, park og 

utearealer, Bakerløkka og Askers hovedgate Strøket i og i umiddelbar nærhet av 

planområdet.  
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2 Prosess og medvirkning 

2.1 Plan- og utredningsprosessen 

Vurdering om krav til konsekvensutredning  

"Forskrift om konsekvensutredninger" har til hensikt å sørge for at hensyn til miljø og samfunn blir 

tatt i betraktning under utarbeidelse av arealplaner. Hvilke planer som omfattes av forskrifta, og 

utløser krav om konsekvensutredning, fremgår av § 6, § 7 og § 8. Det er vurdert at planarbeidet utløser 

krav om konsekvensutredning, jf. § 6 punkt b): "Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og 

ha planprogram eller melding:  

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen."  

Vedlegg I nr. 24: "Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Vedlegg I nr. 25: "Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan."   

Planforslaget vil legge til rette for bygg til næringsformål, med et bruksareal på mer enn 15.000 m² og 

etablering av boliger. I tillegg vil planforslaget gi mulighet for en utbygging utover det som tidligere 

er konsekvensvurdert i overordnet plan. 

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning ved at utbyggingen av tiltaket øker arealbruken med 

mer enn 15.000 m² utover det som er tillat i dagens reguleringsplaner.  

Planprogram   

Når det stilles krav om konsekvensutredning skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Planprogrammet gir føringer for konsekvensutredningen som fremstilles sammen med 

planforslaget i neste runde av planprosessen. I tabellen under kan man se en oversikt over en antatt 

framdrift for planprosessen. 

Framdrift 

Tabell 1: Planlagt framdrift med milepæler 

Milepæler Tidspunkt 

Oppstartsmøte med Asker kommune - 11.oktober 2017 

Utarbeidelse av planprogram, høring (minimum 6 

uker), fastsettelse av planprogram (10 uker 

deretter) 

- Oktober 2017 - April/Mai 2018 

Utarbeidelse av konsekvensutredning basert på 

planprogram og høringsuttalelser, utarbeidelse av 

plandokumenter. Dialogmøter med kommunens 

planavdeling vil bli avholdt etter behov.  

- Juni 2018 – Januar 2019 
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Første gangs politisk behandling - Januar/Februar 2019 

Høring av planforslag med KU - Februar/Mars 2019 

Justering av planforslag i henhold til merknader fra 

høring og andre innspill.  

Mars/April 2019 

Andre gangs behandling og egengodkjenning April/Mai 2019 

2.2 Medvirkning 

Planarbeidet vil bli varslet om oppstart til grunneiere, 

naboer, offentlige myndigheter og andre sentrale parter i 

eget brev. I tillegg vil planarbeidet annonseres i lokal 

presse, slik at også øvrige har mulighet til å følge med 

og/eller komme med innspill til planarbeidet. 

Planprogrammet sendes på høring og offentlig ettersyn 

samtidig som varsel om oppstart. 

I tillegg til ordinær varsling planlegges det gjennomført 

blant annet medvirkningsmøte(r.) for berørte og andre 

interessenter. Prosjektet planlegger også å etablere et 

informasjonspunkt i dagens senter, hvor prosjektet blir 

presentert. Senterkontoret vil være et naturlig 

kontaktpunkt for de som er interessert i mer info om 

planarbeidet eller diskutere innspill og merknader.  

For å få en god medvirkningsprosess som inkluderer alle 

grunneiere i planområdet så vil det i planprosessen bli 

avholdt dialogmøter med de aktuelle grunneieren. Det 

vises til blant annet, Kulturhuset, Asker kommunes 

Eiendomsavdeling osv. 

 

Komplett planforslag sendes til kommunen for 1. gangs 

behandling i bygningsrådet etter dialogmøter med 

planavdelingen om innhold og utforming.  

Når planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn vil det bli 

avholdt ett åpent informasjonsmøte, hvor planforslaget blir 

presentert.  

Kommunen bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med 

pågående planarbeider, og alt planmateriale som legges ut 

til høring vil publiseres her. Adressene til kommunenes 

nettsider er: https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-

og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/  

 

 

Oppstart av reguleringsplan som 
utløser krav om KU

•Utarbeide forslag til planprogram

•Varsl om oppstart og høring av 
planprogram, 6 ukers frist

•Møter med berørte parter og 
allmenheten i høringsperioden

•Innarbeide merknader og eventuelt 
revidere planprogram

Planprogram fastsettes (vedtas) 
av  bygningsrådet

Utarbeide planforslag med  
tilhørende konsekvensutredning

1. gangs  behandling av 
planforslaget i bygningsrådet

•Planforslag legges deretter ut på 
høring med 6 ukers høringsfrist

•Møter med berørte parter og 
allmenheten i høringsperioden

•Planen revideres i hht.merknader

2. gangs  behandling av 
planforslaget i bygningsrådet før 

egengodkjenning i 
kommunestyret 

 Figur 1: Planprosessen 

 

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/
https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/
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3 Overordnede rammer og føringer 

3.1 Statlige føringer 

Videre følger utvalgte lover, forskrifter, statlige føringer og retningslinjer og temaveiledere som 

fastsetter viktige premisser i planarbeidet. Disse vil legges til grunn i videre planarbeid. 

› LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  

› LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 

› LOV-2013-06-21-61 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

› LOV-1981-03-16-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 

› LOV-2017-06-16-60 Lov om klimamål (klimaloven) 

› FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger 

› FOR-2008-06-27-742 Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre 

› FOR-1995-09-20-4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 

› FOR-2014-09-26-1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

› FOR-2009-09-04-1167 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i 

kommunene. 

› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015. 

› Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, Rundskriv T-2 /16 10.06.2016 

› Retningslinjer for behandling av støy i planlegging T-1442/2016 

› St. meld 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand   

› Temaveileder: Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven 

3.2 Regionale planer 

I planarbeidet vil også regionale planer legges til grunn for utarbeidelse av videre planforslag. I 

påfølgende underkapitler er det listet opp utvalgte planer, pågående planarbeid og temaer som kan 

være aktuelle i planarbeidet.  

3.2.1 Fylkesplaner/ regionale planer  

› Regional planstrategi for Akershus 2017-2020  

› Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025, Juni 2015  

› Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, Desember 2015 

› Regional plan for handel, service og senterstruktur, 2001. Revisjon pågår, offentlig høring er 

gjennomført 

› Regional plan for masseforvaltning i Akershus, 2016 

› Samferdselsplan for Akershus 2016-2025  

› Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo, høringsutkast oktober 2013 
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3.2.2 Pågående planarbeid regionale planer  

› Kulturplan for Akershus 2016-2023  

› Regional plan for kompetanse 

› Regional plan for klima og energi i Akershus 

3.2.3 Temaplaner 

› Mobilitetsprogram for delregionene i Akershus  

› Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo 

› Sykkelstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2030  

3.3 Kommunale planer  

Det siste nivået med føringer før man kommer til reguleringsnivå er kommuneplanen, som består av 

en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen fungerer som kommunen sitt 

overordnede, strategiske styringsdokument. Planen skal ivareta mål, interesser og oppgaver helt fra 

nasjonalt til kommunalt nivå.  

Ettersom Asker, Hurum og Røyken kommune skal bli en kommune fra 1.1.2020, vedtok 

kommunestyret en revidert planstrategi i april 2017. Det legges opp til en ny, felles kommuneplan 

etter sammenslåingen. På bakgrunn av dette er kun kommuneplanens arealdel og ikke samfunnsdelen 

revidert. Ny arealdel ble vedtatt 14. november 2017.  

3.3.1 Samfunnsdelen 

Kommuneplan for Asker 2014-2026 Del 1 – Kommunens mål, strategier og handlingsdel ble vedtatt 

av Asker kommunestyret 18.11.2014. I samfunnsdelen er kommunens visjon "Asker – mulighetenes 

kommune", og hovedmålet er at "Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune 

i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn". Planen legger opp til 

flere satsingsområder for kommunens utvikling. Planområdet er lokalisert i Asker sentrum, og ligger i 

nær tilknytning til Asker stasjon – Norges femte største kollektivknutepunkt. Videre følger en kort 

oppsummering av satsingsområdene, med tilhørende delmål og strategier, som ansees som relevant i 

forhold til planarbeidet som skal gjennomføres:  

› Vekst og utvikling 

› Lokalisere næringsutviklingen i tilknytning til kollektivknutepunkt. 

› Handels-, service- og kulturnæringene skal bidra til god tettstedsutvikling. 

› Bidra til å sikre kapasitet på teknisk infrastruktur, spesielt transportkapasitet, ved å 

videreutvikle infrastruktur og kanalisere boligvekst til områder med god 

transportkapasitet.  

 

› Areal og transport 

› Basere utviklingen på prinsippene om samordnet areal- og transportplanlegging.  

› Håndtere persontransportveksten kollektivt eller ved gange/sykkel, og på sikt redusere 

bilbruken.  

› Tilrettelegge for at boliger, arbeidsplasser, service og kultur lokaliseres kollektivnært.  

 

› Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet  
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› Asker-samfunnet skal ha et opplevelsesriktig, godt og bærekraftig miljø i lokalt og 

globalt perspektiv.  

› Folkehelse – bedre folkehelse for alle  

 

› Tettsteder og knutepunkter 

› Askers ulike sentre skal utvikles med stedenes særpreg, og betydning som servicesentre, 

trafikknutepunkt og møteplass for lokalbefolkning og lokalt næringsliv.  

› Sentrum skal videreutvikles som kommunesenter og som kommunens største tettsted og 

knutepunkt. Det skal legges særlig vekt på å utvikle sentrum som en betydelig regional 

næringsklynge.  

› Sentrum skal videreutvikles med høy utnyttelse og urbane kvaliteter. 

› Lokal- og nærsentre skal ligge i nærheten av kollektivsystemet og utvikles med stedenes 

særpreg.  

3.3.2 Arealdelen  

I kommuneplanens arealdel for Asker 2018-2030, vedtatt revidert 14.11.2017, er planområdet avsatt til 

sentrumsformål.  

 

 Figur 2:  Kommuneplanens arealdel 2018-20130, rød stiplet linje indikerer foreslått planområde for Trekanten 
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3.3.3 Kommunedelplaner 

Kommunedelplan for E18-korridoren i Asker 

Kommunedelplanen ble vedtatt 8.11.2016. Målet er å tilrettelegge for et bedre transportsystem, med 

fokus på kollektiv- og sykkeltransport langs E18-korridoren og byutvikling rundt kollektiv-

knutepunktene. Ett av delmålene er at E18 skal bidra til en aktiv byutvikling med handel, service, 

bolig og arbeidsplasser i Asker sentrum, hvor transportbehovet skal endres i favør av buss og jernbane.  

Kommunedelplan for idrett, fritlufsliv og fysisk aktivitet 

Planen ble vedtatt av bystyret 6.10.2016. Planen skal bidra til at alle innbyggerne i Asker skal ha 

mulighet til å delta i fysiske aktiviteter i alle faser av livet. En av strategiene til planen omhandler sti- 

og løypenettet i kommunen, og hvor ett av målene er at alle skal ha mindre enn 250 m fra bosted til 

nærmeste tursti. Samtidig nevnes det at eksisterende anlegg må utnyttes på nye måter.  

3.3.4 Temaplaner, veiledere og retningslinjer 

I tillegg til kommuneplanen har Asker kommune utarbeidet strategi- og temaplaner, samt veiledere og 

retningslinjer for de ulike tjenesteområdene. Flere av planene vil være relevante for planarbeidet. 

Utvalgte planer gjengis under.  

Strategisk næringsplan 2015-2026 

Næringsplanen redegjør for hva kommunen kan gjøre som tilrettelegger for næringsutviklingen i 

Asker. I målsettingen er det fastsatt at nye næringsområder skal lokaliseres i tilknytning til 

kollektivknutepunkt i og rundt Asker sentrum og Billingstad/Slependen. Utnyttelsen i sentrum skal 

være høy, samtidig som handels-, service- og kulturnæringene skal bidra til god tettstedsutvikling.  

Boligpolitisk strategi for Asker 2016-2026  

Den boligpolitiske strategien omfatter alle boliger som skal bygges i Asker de kommende årene. 

Hovedgrepene omhandler å bygge flere leiligheter for seniorer, og frigjøre eneboliger for 

barnefamilier. I gjeldende kommuneplanperiode (2014-2026) er det satt som mål å bygge 4.200 

boliger, noe som tilsvarer 350 boliger per år. Det skal satses på konsentrert knutepunkt- og 

tettstedsutvikling, og kommunen skal samtidig sikre et variert og mangfoldig boligmiljø, studier o.l. 

Sykkelstrategi for Asker 2008-2029, revisjon pågår 

Hensikten med sykkelstrategien er å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Det skal arbeides for 

å gjøre sykkel til et alternativt transportmiddel for flere, bedre sikkerheten og fremkommeligheten for 

syklister og separere syklister og gående i områder med høy fotgjengertetthet. Tilgjengeligheten for 

syklister til og gjennom Asker sentrum må forbedres.  

Strategi for innfartsparkering og tilgjengelighet til kollektivsystemet, desember 2014 

Strategien legger prinsippet om samordnet areal- og transportplanlegging til grunn, som også er 

nedfelt i kommuneplanen. Det skal tilrettelegges at det både skal være enklere og mer attraktivt å 

benytte kollektivtilbudet. Det skal satses på utviklingen av busstilbudets frekvens og 

fremkommelighet, hvor trafikken skal prioriteres mot Asker stasjon. Fra stasjoner og stoppesteder skal 

det sikres attraktive og raske gang- og sykkeltraseer. Innfartsparkeringstilbudet for bil skal ikke 

utvides, parkeringstilbudet for sykkel utvikles i tråd med etterspørselen, det kommunale G/S-nettet 

skal oppgraderes og det skal satses på effektiv og attraktiv tilbringersystem for buss, sykkel og gange.  
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Plan for universell utforming Asker kommune 2018-2021 

Planens hovedmål: Asker, kommunen der alle kan delta på en likestilt måte. Innsatsområdene er 

transport og samferdsel, som i stor grad handler om fysisk planlegging av bygg/anlegg og utearealer 

samt publikumsrettet informasjon. 

Retningslinjer for bruk og utforming av uteareal i Asker kommunes sentrumsområder  

Dette er retningslinjer for belysning, gatemøbler, gatebelegg med mere. 

Klima og energiplan 2013-2030, under revisjon  

Planens målsetning: 

Askersamfunnet (tiltak som ikke er kommunale) skal redusere klimautslipp med 50% i fhd. til 1991 

nivåer innen 2030. Asker kommune har høyere ambisjoner for egne aktiviteter (Klimanøytral i 2030). 

Kommunedelplan for Klima, energi og miljø er under revisjon med planlagt høring fra 9. mai til 21. 

juni i år. 

Se også kommuneplanens §14.4 og dennes vedlegg 1 - punkt om Energi 

Veileder for bokvalitet Asker kommune, 7.3.2012. 

Veilederen omtaler tema som klima, solforhold og innsyn, estetikk, uteoppholdsarealer, trygghet og 

kriminalitet og universell utforming. 

Renovasjonsteknisk infrastruktur - retningslinjer, høringsversjon 19.12.2016 

Retningslinjene presenterer en strategi og noen prinsipper for infrastruktur for avfall. 

Vei- og gatenormal for Asker kommune, retningslinjer for veibygging og 

veibelysningsnormal for Asker kommune, 4.5.2010  

3.4 Gjeldende reguleringsplaner 

I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer, vedtatt 20.04.2016, er det fastsatt at gjeldende 

reguleringsplaner fortsatt gjelder så fremt de ikke er motstrid med kommuneplanens arealdel. 

Planområdet berøres helt eller delvis av fire eldre reguleringsplaner:  

› Reguleringsplan for Asker sentrum (119C), vedtatt 14.02.1983  

› Planen regulerer store deler av Asker sentrum, inkludert hele planområdet. Arealene er 

hovedsakelig avsatt til forretning/kontor/boliger, offentlig formål og bilparkering.  

› Omregulering av deler av Trekanten i Asker (7F), vedtatt 17.10.1990 

› Planområdet berøres delvis av planen, som hovedsakelig er avsatt til forretning, bolig, 

kontor og parkeringsanlegg.  

› Reguleringsplan/omreguleringsplan av Trekanten i Asker sentrum (7I), vedtatt 29.06.1995 

› Planen dekker store deler av planområdet. I planen reguleres Trekanten hovedsakelig til 

kontor/forretning, boliger og P-hus. Planen setter tillatt utnyttelsesgrad opp til 290 %. 

Planen overlapper noe med reguleringsplanen for Asker sentrum.  
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› Reguleringsplan for Strøket 1-9 (7K), vedtatt 27. 9.2005 

› En mindre del av reguleringsplanen som omfatter tilgrensede gater inngår i planområdet 

I eksisterende plan er området hovedsakelig regulert til bolig/forretning/kontor. Planen 

gir mulighet for grunneiers ønsket utvikling av eiendommene og planen korrespondere 

godt med de fremtidige planer for Trekanten.  

  

 

Figur 3: Utsnitt av reguleringsplaner i og rundt planområdet 

3.5 Pågående planarbeid  

Fra Asker kommunes hjemmesider og karttjenester ser man at det ikke foregår planarbeid innenfor 

selve planområdet. Rundt planområdet er det imidlertid igangsatt planarbeid. Videre følger en kort 

beskrivelse av planarbeid. Øvrige planer som er under arbeid kan sees her: 

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/ 

planarbeid/pagaende-planarbeid/.  

3.5.1 Kommunedelplan for Asker sentrum 

I kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 er det planlagt å utarbeide en 

kommunedelplan for Asker sentrum.  Innledende arbeid med kommunedelplan for Asker sentrum med 

gatebruksplan, parkeringsstrategi og tilhørende utredninger for øvrig, er nettopp påbegynt. Vi vil holde 

oss orientert om dette planarbeidet da det vil kunne gi aktuelle føringer for beslutninger i 

reguleringsplanarbeidet for Trekanten. 

https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/pagaende-planarbeid/
https://www.asker.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/plansak/arealplanlegging/planarbeid/pagaende-planarbeid/
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4 Dagens situasjon - Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beliggenhet og adkomst 

Asker ligger på vestkanten av Akershus fylke, ca. 2 mil fra Oslo i nord-øst og Drammen i sør-vest og 

ca. 5 mil fra Hønefoss i nord. Til Oslo og Drammen tar det ca. 20 min med bil, men dette avhenger av 

trafikkmengde og kø langs E18. Det er god kollektivdekning fra Drammen, via Asker og til Oslo med 

både buss og tog. Til Hønefoss tar det ca. 40 min med bil.  

 

Figur 4: Askers beliggenhet i forhold til Oslo, Drammen og Hønefoss (kart fra Google Maps) 
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Selve planområdet ligger i Asker sentrum.  I og i umiddelbar nærhet til planområdet finner man kjente 

orienteringspunkt som Asker Rådhus i øst, Asker kulturhus og Askerelva i vest. Like sør for 

planområdet er Asker stasjon, som er Norges femte største kollektivknutepunkt.  

 

Figur 5: Trekanten senter og vises med adkomst til senter, gang- og turveier og kjente referansepunkt 

 

I selve planområdet er det god adkomst og tilgjengelighet. Om man tar utgangspunkt fra Asker stasjon 

kan man nå hele planområdet innen fem minutters gange. Det øvrige vegnettet med kollektivårer og –

forbindelser sikrer god tilgjengelighet for tog, buss, sykkel og bil.  

I figur 6 på neste side vises tilgjengeligheten til fots innen fem minutter og tilgjengeligheten med buss, 

sykkel, tog og bil.  
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4.2 Eiendomsforhold 

Figur 7 viser grunneiere i og rundt planområdet. I overkant av halve planområdet eies av Citycon 

Trekanten Eiendom AS, mens resterende del av planområdet eies hovedsakelig av Asker kommune. I 

tillegg er det en seksjonert eiendom sør-øst i planområdet.  

 

Figur 7: Eiendomsforhold innenfor og ved planområdet  
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4.3 Eksisterende bebyggelse og bruk  

 

Figur 8: Trekantens koblingspunkter mot omgivelser 

Figur 9: Trekantens nære omgivelser 
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Figur 10: Trekantens innganger 

Figur 11: Passasjer over Trekanten 
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4.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Figur 12: Landskap, natur og grønnstruktur 

Asker sentrum ligger lavt i et relativt flatt landskap. I nordvest ligger Furuåsen, Bergåsen og 

Skaugumsåsen med topper på fra 349 til 457 moh.  Terrenget i sentrum har en stigning på 16 meter fra 

Bakerløkka (kote +104) til friarealet mot rundkjøringen i nord (kote +120). Rådhuset ligger på 

kote +120. 
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4.5 Samferdsel, trafikk og parkering 

Hovedårene i og rundt planområdet er Knud Askers vei i øst og Kirkeveien i vest. Disse er de to mest 

trafikkerte vegene i tilknytning til planområdet, jf. figur 13. Trafikkmengden til de to respektive 

vegene påvirkes blant annet av E18 som ligger like sør for planområdet. Avkjørsler fra E18 forgreiner 

seg blant annet til Knud Askers vei.  

Det er etablert bussholdeplasser langs både Kirkeveien og Knud Askers vei i begge retninger. Den 

korte avstanden til Asker stasjon sikrer gode reisemuligheter kollektivt til Oslo sentrum, Gardermoen 

og Drammen. For myke trafikanter er det etablert fortau/gang/-sykkelveg rundt planområdet. Det er 

også gode forbindelser for myke trafikanters ferdsel innad i selve planområdet.  

 

Figur 13: Trafikkmengder, tall hentet fra Statens vegvesen 
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4.5.1 Parkering  

Figur 14 under viser plasseringen av eksisterende parkeringsanlegg og innkjørsler:  

› P1 Utendørs / på taket av P2  

› P2 P-hus i 4 plan  

› P3 P-hus under Kulturhuset  

› P4 P-hus /dagligvareforretning  

› P5 P-hus / boligparkering under (P4)  

 

 

Figur 14: Parkering i planområdet (kart fra Google Maps)  

Den samlede kapasiteten til parkeringsanleggene er 750 parkeringsplasser. Av disse er 664 

parkeringsplasser åpne for publikum, 40 plasser disponeres av boliger, mens de resterende 46 plassene 

som er plassert under Kulturhuset, disponeres av Asker kommune.  
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5 Om planforslaget som skal utarbeides 

5.1 Planavgrensning 

Varslingsområdet er i all hovedsak avgrenset av Knud Askers vei i øst, Kirkeveien i vest og 

Trekantstubben i sør. Varslet område er ca. 40 daa og vises i kartutsnittet under. Det kan ved 

utarbeidelse av planforslag bli justeringer i plangrensen.  

Planområdet omfatter veiflatene i Kirkeveien og Knut Askers vei. Det planlegges ikke store endringer 

i disse veien, men mindre justeringer ved inn- og utkjørsler og fotgjengeroverganger kan bli aktuelt. 

Planområdet omfatter i hovedsak Trekanten senter og Asker kulturhuset og er det området som det 

foreligger konkrete bygge- og anleggstiltak for. Hvor plangrensen skal gå vil bli vurdert i planarbeidet 

og kan bli gjenstand for mindre justeringer som resultat av planprosessen. Dersom planprosessen 

medfører behov for større endringer av plangrensen vil naboer/berørte bli varslet på nytt. 

Det har blitt diskutert om området mellom Trekanten senter og Strøket som består av eiendommene 

Strøket nr. 5-9, burde inngå i nytt planforslag. For dette området er det i dag en gjeldene regulering 

som gir muligheter for utvikling i tråd med de planer som er utarbeidet for området. Planer for 

Trekanten er også tilpasset disse planen slik at en oppnår den ønskede utviklingen av Asker sentrum. 

Varslingsområdet omfatter Trekantstubben for å ivareta eventuelle endringer av vare- og 

trafikkløsninger i dette området.  

 

Figur 15: Planavgrensning 
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Innenfor planavgrensningen berøres følgende eiendommer: Gnr./bnr.: 2/24, 2/104, 2/258, 2/259, 

2/260, 2/261, 2/262, 2/263, 2/406, 2/407, 2/478, 2/500, 2/510, 155/1 og 157/1.  

5.2 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en utvikling av Trekanten senter. Forslagstiller 

ønsker at dagens bygningsmasse skal bearbeides for å skape nye byrom, gangveier og møteplasser. 

Det ønskes å legge til rette for bedre arealutnyttelse og utvikling av forretningsarealet i dagens senter i 

tråd med samfunns-utviklingen, samt tilrettelegging for nye funksjoner og arbeidsplasser som sammen 

med det eksisterende vil skape et variert byliv, og aktivitet gjennom dagen i samspill mellom kultur, 

handel, næring, kontor, boliger og hotell. 

Trekanten er en del av ryggraden i Asker Sentrum, som en attraktiv by og handelsdestinasjon, koblet 

til kultur, parkering og Asker Stasjon innenfor en småskala struktur som vever byen sammen.  

Strategien for Trekanten er å bygge på det eksisterende, men samtidig skape noe helt nytt. Å forsterke 

og utvikle handel som en integrert del av byen, utvide det urbane gatenettet som utgjør Asker sentrum, 

og introdusere en ny type urbant gatenett: galleriet, passasjen, det grønne og gjennom hele året 

attraktive byrommet, Nye Trekantens identitet. 

Kjøpesenterets mange plan styrkes av topografien. Strøket, Kirkeveien og Knud Askers vei sys 

sammen både inni og langs Trekanten. Innsider blir til utsider, baksider til framsider og blindveier til 

sammenhengende koblinger.  

Trekanten transformeres fra å definere kanten av byen til å bli en del av byen. 

5.2.1 Arealformål 

Planforslaget vil legge til rette for følgende arealformål etter plan- og bygningsloven § 12-5: 

1. Bebyggelse og anlegg:    

Boliger, hotell, sentrumsformål, kjøpesenter, forretning/ kontor/næring, offentlig eller privat 

tjenesteyting, uteoppholdsarealer  

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

Kjøreveg, fortau, torg, gatetun, gang- /sykkelveg, parkering  
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5.2.2 Overordnede tiltak 

Figur 16 viser dagens situasjon og en mulig utvikling av området som er vurdert av tiltakshaver. Nye 

bygninger og bygninger som vurderes bygd på med flere etasjer er markert med nummer fra 1 til 7.  

 

Figur 16: Eksisterende situasjonsplan til venstre og et eksempel på ny situasjonsplan til høyre (SPOL Arkitekter AS) 

Arealbruk og bygningsmasse 

Mot rundkjøringen i nord mellom Knud Askers vei og Kirkeveien ønsker tiltakshaver å bygge tre nye 

bygninger (nummer 1, 2 og 3 i figur 16). I tillegg ønskes det å bygge om eksisterende bygninger 4, 5 

og 6 og 7. I planarbeidet vil tiltakshaver at høyder på 5 - 8 etasjer blir diskutert i planforslaget. 

Tiltakshaver planlegger blandet arealbruk, herunder bolig, hotell, helse, handel, servering, service og 

kontor. 
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  Figur 17 viser illustrasjon av en mulig fremtidig situasjon sett fra sør-vest mot nord-øst.  

 

Figur 17:  Illustrasjon av en mulig fremtidig situasjon, utsnitt av eksisterende situasjon til høyre. 

(SPOL Arkitekter AS / Tegmark) 

 

Passasjer og kutt  

Det ønskes å koble sammen planområdet med tilstøtende områder, blant annet Rådhuset i nord-øst, 

eksisterende gågate og Asker stasjon i sør. Figur 18 viser forslag til passasjer og kutt i 

bygningsmassen innenfor planområdet som kan bidra til dette. Bygaten kan etableres ved å 

relokalisere kjernen og inngangen til det sentrale, eksisterende kontorbygget. Dette kan åpne gaten for 

offentlig gjennomgang. Tiltakshaver ser for seg Galleriet som den nye ryggraden i Nye Trekanten 

med overbygning i form av glasstak (se neste delkapittel). Målet er at passasjen skal koble sammen 

alle nivåene av handel og med byrommene på hver side av Trekanten.  Galleriets åpningstider vil bli 

drøftet spesielt i planarbeidet, mens Bygaten vil være åpen for gjennomgang hele døgnet. Atriumet 

ønskes som et vertikalt kutt i senterets bebyggelse som bringer inn dagslys, og som vil bli et 

referansepunkt ned til de lavere nivåene i senteret. Det vil koble alle nivåer fra parkeringsgarasje til 

øvre bygulv vis á vis rådhuset.  
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Figur 18: Planlagte passasjer og kutt (SPOL Arkitekter AS) 

 

Glasstak 

Tiltakshaver ønsker overbygning av Galleriet i form av et glasstak. Dette vil sikre at dagslys slippes 

inn, samtidig som det er et virkemiddel for å fremme helårsbruk av området.  

 

Figur 19: Illustrasjonen til venstre viser en mulig utforming av Galleriet sett fra rådhuset/ Knud Askersvei. Til høyre 

vises den glassoverdekte passasjen fra innsiden, sett fra sør-vest (SPOL Arkitekter AS / Tegmark)  

Parkering 

Det foreslås å koble sammen dagens to separate parkeringsgarasjer på Trekanten. I tillegg til dagens 

parkering vil parkeringsgarasjen utvides nedover i bakken i planområdets nordre del under bygg 1-3. 

Parkeringsgarasjen vil få to inn-/utkjøringer koblet sammen av en hovedkjørerute. 
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5.3 Alternativer 

0-alternativet 

0- alternativet er et generelt uttrykk for alternativet som fungerer som sammenligningsgrunnlaget for 

andre alternative utbygginger. Hvis det ikke blir vedtatt en ny reguleringsplan i det foreslåtte 

planområde vil området kun kunne utvikle seg innenfor de muligheter og begrensninger som dagens 

eldre reguleringsplaner for området gir.  

I dagens plan gis det liten mulighet for større endring av dagens bygningsmasse. Gjeldene 

reguleringsplan er i stor grad skreddersydd til de bygningsvolumer som i dag finnes i området. Det vil 

være mulig å endre på mindre bygningsmessige tiltak innenfor dagens bygningsvolumer, men ikke 

noen større grep ut over dette. Kravene i planene fra 1983-1995 er også over 22 år gamle og er lite 

oppdatert til dagens krav til universell utforming, klima og energi eller andre tema som er mer 

relevante i dagens samfunn.  

Det vurderes at Trekanten senter i hovedsak blir likt som i dag, men med små interne endringer slik 

man har sett de siste 10-20 årene etter forrige utbygging. Det vurderes som usannsynlig at det i 

planområdet vil bli bygget flere boliger og/eller kontorer utover det som i dag finnes i området. En 

endring som f.eks å fjerne dagens dekke mellom bygningskroppene for å blande det innvendige og 

utvendige vil ikke være et realistisk framtidsscenario, ettersom en slik investering ikke vil være 

regningsvarende uten også andre store endringer i utnyttelsen eller bygningsvolumene. I praksis ville 

man måtte rive hele senteret og bygge det opp på nytt, noe som ikke er realistisk og bærekraftig. 

Alternativ 1 – Nye trekanten senter 

I forstudiene til tiltakshaver ble det vurdert ulike utbygningsalternativer hvor flere av disse ikke var 

relevante pga begrensninger i dagens underliggende bygningsmasse som nye volumer skal bygges 

over og kobles på. Dagens fotavtrykk vil i hovedsak måtte bli stående også i fremtidig utbygging mens 

det for området nærmeste Kirkeveien kan etableres nye bygningsvolumer. Det vil kunne finnes ulike 

måter å utforme detaljer rundt fasader og utforming av senteret, med dette er av en slik art at de ikke 

vurderes som frittstående alternativer, men vil kunne inngå som varianter av den foreslåtte 

utbyggingen som alt 1 viser. Konseptet er som alternativet viser å fjerne taket mellom kontor 

bygningene og etablere et senter med en mer tydelig gatestruktur og lys fra en glasshimling. Dagens 

kontorblokker er tenkt oppgradert og påbygget i høyden for å tilrettelegge for fortetting, flere 

arbeidsplasser, hotell, og eller boliger i sentrum av Asker tett på eksisterende kollektivknutepunkt.  

Av alternativene vi har vurdert i tidligfase mener vi at det foreliggende forslaget er et realistiske og 

relevant utviklingsscenario for delen av Asker sentrum som omfattes av planområde. Alternativet gir 

et nødvendig utviklingspotensial og bidrar etter vår mening til at dagens senter og kulturhus knyttes 

enda bedre sammen med Strøket og resten av Asker sentrum. Alternativet vil legger til rette for å 

utvikle og berike denne delen av sentrum som et sosialt knutepunkt og møteplass, gjennom å gi 

mulighet for å tilføre flere funksjoner og tilbud befolkningen søker i dag i tråd med 

samfunnsutviklingen.  

Av andre alternativer er det vurdert en tilsvarende endring uten glasstak over de "interne" 

handlegatene. Dette vil etter forslagsstillers mening ikke gi mulighet for å skape et innvendig miljø 

som knytter de ulike bygningskroppene og kulturhuset så godt sammen, samt tilrettelegger for ønsket 

aktivisering og helårsbruk som alternativ 1 vil gi.  Et alternativ uten glass over dagens handlegater er 

derfor vurdert som ikke å være et realistisk eller relevant alternativ å utrede.  



  
PLANPROGRAM – DETALJREGULERING FOR TREKANTEN – ASKER KOMMUNE 

 

31 

6 Konsekvenser for miljø og samfunn 

6.1 Generelt 

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha 

i forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Utredningen vil ta for seg avbøtende tiltak for eventuelle 

negative konsekvenser som framkommer. Basert på de temavise vurderingene vil det bli gjort en 

sammenstilling og helhetsvurdering av planen og dens virkninger, samt en anbefaling basert på dette. 

I planprogrammet avdekkes de ulike temaene som man på dette stadiet i planprosessen er kjent med, 

og som potensielt kan være relevant for planarbeidet og tiltaket som planlegges. Disse temaene inngår 

i selve konsekvensutredningen i forbindelse med videre planarbeid. I forskrift om 

konsekvensutredninger er det i § 17 vist til at utredningen som gjennomføres skal tilpasses den 

aktuelle planen eller tiltaket, og være relevant for de beslutninger som skal tas for den aktuelle planen. 

Sentrale tema i utredningen vil være: 

› Vurderinger av økt handel for planområdet.  

› Hvordan ny bebyggelse vil påvirke skala og eksisterende landskaps-/bybilde i Asker 

sentrum.  

› Vurderinger av endring i klima og energiregnskap for prosjektet.  

› Samt vurderinger omkring overbygget passasjer i planområdet og hvordan dette kan/vil 

påvirke dagens trafikkstrømmer, handelen ute, bylivet ute, allmenhetens tilgang over døgnet, 

klimafotavtrykket til prosjektet osv.  

 

Noen tema kan bli utredet som egne notater/rapporter. Dette vurderes underveis i prosessen når 

omfang av de ulike temaene framkommer. 

Endringer i forhold til foreliggende planer vil bli vurdert i lys av det som fremkommer i 

planprosessen. Rammer for endelig prosjekt vil nedfelles i bestemmelser, plankart og øvrige 

tilknyttede dokumenter. 

6.2 Arealbruk 

Planlagte tiltak vil medføre en økning av handels- og servicetilbudet gjennom utvikling av Trekanten 

senter. Planlagt arealbruk er handel og kontor, bolig, hotell, helse og trening med mer. I videre 

planarbeid vil planlagt arealbruk vurderes i forhold til overordnede planer. Det skal vurderes hvor stor 

del av planlagt utbyggingsareal som skal benyttes til de ulike formålene, spesielt med hensyn på bolig 

og næring. 

6.3 Landskaps-/bybilde 

Temaet landskaps-/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres 

som følge av tiltakene. Landskaps-/bybildet vil bli vurdert i forhold til eksisterende bystruktur og 

skala, med rådhuset som et viktig referansepunkt i bybildet i Asker.  
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For å vise sammenhengen med og konsekvenser for omkringliggende bebyggelse og terreng m. m. 

skal det utarbeides: 

 

› En landskapsanalyse der ønskede endringer av landskaps- og bybildet vil bli drøftet. 

› 2 illustrasjoner som viser planlagte tiltak, tilsvarende illustrasjonene som er vist i  

kapittel 5.2.  

› 1 terrengsnitt øst vest med rådhuset og Trekanten senter 

› 1 terrengsnitt/lengdesnitt gjennom Passasjen 

› 1 terrengsnitt/lengdesnitt gjennom Bygaten  

› 1 illustrasjon fra strøket mot senteret og glasstaket  

6.4 Estetikk, byform og offentlige rom 

Med tett bebyggelse i planområdet og forslag til høyere utnyttelse vil hensyn til estetikk, byrom og 

offentlige rom være viktig i videre planarbeid. Utarbeidelse av kvalitetsprogram som knyttes opp mot 

bestemmelsene i planforslaget skal vurderes. 

Det utarbeides: 

› Illustrasjon som viser hvordan en overbygd passasje virker visuelt i Asker bysentrum. 

Illustrasjonen skal beskrive virkningen sett fra øyehøyde (ref. kap 6.3 siste ledd). 

› Vurdering av hvordan grønnstrukturen i planområdet, privat og offentlig, forholder seg til 

omkringliggende grønnstruktur. Dette vises i plan og i eventuelle skisser.   

› Det utarbeides en overordnet plan for belysning, beplantning og møblering for planområdet 

inklusiv Karl Nilsens plass. 

› Illustrasjoner skal vise anbefalt materialbruk og farger for nye bygninger i området. Det skal 

vurderes om det skal settes krav til bestemt materialbruk eller farger i bestemmelsene.  

› Det utarbeides sol/skygge diagram for området. Et av diagrammene skal vise forholdene for 

vår- og høstjevndøgn, 21. mars/ 22 sept. Kl. 15:00.  Det redegjøres eventuelt for 

kompenserende solrikt uteareal der dårlige solforhold dokumenteres. 

6.5 Næringsliv og handel 

Utvidelsen av Trekanten, herunder kontorarbeidsplasser, offentlig og privat tjenesteyting, bevertning 

og boliger/hotell, vil føre til økt tilbud i Asker sentrum. Med endringen av dagens senter tror 

forslagstiller at det vil gi mulighet for nye arenaer som vil inneholde mer enn bare handel. Vår 

vurdering er at nøkkel til et godt senter er tilrettelegging for gode arenaer for samhandling og 

aktiviteter for innbyggere og samarbeid med kulturarenaene i kulturhuset. 

 

Tiltakshaver vil legge opp til et godt samarbeid med de øvrige grunneierne og brukerne i planområdet. 

Dette gjelder representanter fra kulturhuset og representanter fra Asker kommunes eiendomsavdeling. 

Planen skal gi en vurdering av hvordan overbygde gater/passasjer påvirker trafikkstrømmer i og rundt 

planområdet.  



  
PLANPROGRAM – DETALJREGULERING FOR TREKANTEN – ASKER KOMMUNE 

 

33 

6.6 Handel 

› Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon, fortrinnsvis handels- og sentrumsanalysen for 

Asker, utarbeidet av Vista Analyse skal det gjøres en vurdering av planforslagets virkning på 

næringsliv og handel i Asker sentrum, Vurderingen skal ta hensyn til økningen av 

netthandel.  

› Vurderingen skal om mulig være sammenlignbare med andre analyser i tråd med veiledning 

i regional plan for handel, service og senterstruktur.  

6.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Det foreslås boliger i planområdet. Kommuneplanen krever 30 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet 

innenfor områder regulert til sentrumsformål. Temaet vil bli vurdert planprosessen i forhold til at 

prosjektet ligger i en særdeles urban kontekst med god adkomst til et nærmiljø med mange tilbud. 

Friluftsliv forbindes gjerne med natur. Planområdet er bebygd og inneholder ingen områder som kan 

karakteriseres som områder for friluftsliv. 

› Det skal vises på kart hvordan foreslåtte tiltak vil ha gangforbindelser til eksisterende 

friluftsområder.  

6.8 Barn og unge 

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas i planprosesser. Det er naturlig å se barn og unges 

interesser i sammenheng med nærmiljø og friluftsliv. Sikt, sol og skygge, uteoppholdsarealer, 

snarveger/smett og trafikksikkerhet skal vurderes fra et barn- og ungdomsperspektiv.  

› Det skal utarbeides en kartskisse som viser hvilke områder som brukes av barn og unge og 

hvilke områder som skal tilrettelegges for barn og unge. Det skal særlig fokuseres på 

uteoppholdsarealer, sol og skygge i de områder som benyttes av barn og unge og viktige 

ferdselslinjer for barn og unge.  

Temaet vil vurderes sammen med temaet nærmiljø og friluftsliv og omtalt i planbeskrivelsen.  

6.9 Samferdsel, trafikk og parkering 

Tiltenkt utbygging og utnyttelse kan føre til høyere trafikkbelastning som følge av økt besøksintensitet 

og flere arbeidsplasser, både med tanke på bil, kollektivreiser og sykkel/gange. Fra nasjonalt nivå er 

det fastsatt som mål at persontrafikkveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Parkeringstilbudet i området skal være attraktivt nok til å konkurrere med eksterne handelssentre 

(korttidsparkering) kombinert med restriktiv politikk for parkering for arbeidstakere 

(langtidsparkering) og boligparkering.  
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Det skal utarbeides en trafikkanalyse i forhold til endret situasjon. Følgende tema vil bli vurdert: 

› Endringer i trafikkløsning for adkomst- og vegtilknytninger til overordnet vegsystem 

› Endring i trafikkvolum til og fra planområdet 

› Endring i tilgjengelighet til kollektivtrafikk. 

› Vurdere parkeringsløsning for sykkelparkering 

› Tilgjengelighet for fotgjengere  

› Tilgjengelighet for syklister  

› Vurdere tilrettelegging for grønn mobilitet 

› Vise ankomstpunker for varelevering  

› I planarbeid skal det vurderes endring i parkeringsdekning.   

› Det vurderes muligheter for bildeleordning i P – anlegget 

6.10 Forurensning 

I følge forurensningsloven § 1 skal loven verne det ytre miljøet mot forurensning, redusere 

forurensning, redusere mengden av avfall og fremme bedre behandling av avfall. Videre skal loven 

sikre at forurensning og avfall ikke fører til helseskade, går utover trivsel eller skader naturens evne til 

produksjon og selvfornyelse. 

Støy  

› Det skal utarbeides en støyfaglig utredning. Retningslinje T-1442/2016 med veileder M-128 

og kommuneplanen legges til grunn for arbeidet. Kommuneplanens § 15-2 åpner imidlertid 

for visse avvik på støyvilkår innenfor sentrumsformål dersom det ikke er fullt mulig å 

tilfredsstille gjeldende regelverk. Utredningen skal omfatte framskriving av støy (10 år), 

beskrivelse av strukturlyd og vibrasjon, vise støy før og etter tiltaket (støysonekart), vise støy 

på uteplass og de mest utsatte fasadene (støykart og i tabellform), vise avbøtende tiltak for 

utendørs og innendørs forhold. 

Forurensning grunn  

› Det skal undersøkes om det er forurenset grunn/masser og eventuelt foreslå avbøtende tiltak.  

Luft  

› Økt trafikk kan gi luftforurensning. Retningslinje for behandling av luftkvalitet T-1520 skal 

legges til grunn for utredning av luftkvalitet.  

Vannforurensning   

› Se overvannshåndtering 
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6.11 Universell utforming 

› For å vurdere konsekvenser for universell utforming i og rundt planområdet skal det 

utarbeides en plan som viser plassering av innganger og kotehøyde på bebyggelse og veger.  

› Det skal utarbeides snitt som viser hvordan høydeforskjellene i terrenget løses i Gallerigaten 

og Bygaten. 

› Det skal vurderes om foreslåtte tiltak påvirker muligheten for personer med nedsatt 

funksjonsevne til å orientere seg i planområdet.   

› Det vil bli vurdert løsninger for oppgradering i forhold til bedre fremkommelighet for 

personer med nedsatt funksjonsevne og universell utforming for gangforbindelser i, rundt og 

igjennom dagens og nytt senter.  

› Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives og ved behov stilles krav om i 

planbestemmelsene.  

6.12 Sosial infrastruktur 

Behovet for sosial infrastruktur, for eksempel skole, barnehage, eldreomsorg og ulike typer 

omsorgsboliger, skal vurderes av Asker kommune analyseavdeling.  

› Det skal oversendes en oversikt over antall boliger og boligtyper til Asker kommune i 

planprosessen.  

6.13 Teknisk infrastruktur  

Renovasjon  

› Etablering av avfallssug vil bli vurdert i planarbeidet på Trekanten i samarbeid med 

kommunal teknisk avdeling (KTA) - Renovasjon. 

Brann  

Det er tilstrekkelig kapasitet til brannslokking i området til å dekke kravet om 50 l/s. Brannslokking 

vil være tema i ROS-analysen. 

› Plassering av brannkummer samt plan for kjøring og oppstilling av utrykningskjøretøy skal 

vises.  

Overvann 

› Tiltakene som foreslås kan påvirke avrenningsforholdene i Asker sentrum. 

Overvannssystemet for sentrum vil sannsynligvis ikke ha tilstrekkelig kapasitet for 

avrenning fra planområdet. Det er forutsatt at overvannet skal ivaretas på egen tomt. 
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Planlegging av overvannshåndtering skal skje i samråd med kommunalteknisk (VA Plan og 

investering/ fagansvarlig for flom- og overvannshåndtering). Utredningen skal omfatte: 

› Det skal utarbeides en helhetlig klimatilpasset overvannsplan for de deler av sentrum som 

blir berørt. Denne skal vise: 

› Lokal håndtering av overvann på egen tomt 

› Grunnlag for å vurdere risiko og sårbarhet for flom i Askerelva   

› Eventuelle endringer for eksisterende flomveier og hvordan disse skal sikres  

Gatevarme  

Det er gatevarmeanlegg i Asker sentrum. Planlegging av gatevarme i planområdet skal skje i samråd 

med KTA-Samferdsel.  

› Det skal redegjøres for valg av energikilder i planområdet, se punktet under om energi og 

miljø. 

› Det skal redegjøres for driftsansvar for gatevarmeanlegget i planområdet 

Massehåndtering 

Det planlegges utgravd garasjekjellere under dagens nivåer.  

› Det skal redegjøres for håndtering av overskuddsmasser. 

6.14 Energi og klima 

Energiløsningene i prosjektet kan være med å bidra til å oppnå målene i Asker kommunes energi og 

klimaplan; redusere klimagassutslipp, øke bruken av lokal fornybar energi, redusere bruken av kjøpt 

energi, forebygge og minimere negative konsekvenser av klimaendringer. 

 

› Det skal utarbeides en energibruksplan som dokumenterer forbruk og forsyning av energi til 

stasjonær bruk. Utredningen skal fokusere på og redusere behov for «tilført energi» ved 

utnyttelse av lokal fornybar energi samt tilretteleggelse for utveksling/sambruk av energi i 

området 

› Energiutredningen skal inneholde økonomisk vurdering basert på livsløpskostnader (LCC), 

herunder økonomiske betraktninger rundt investering og drift over levetiden for de ulike 

alternativene. 

› Grønn mobilitet skal vurderes. Mulighet for å redusere transportbehov og fremme en 

infrastruktur som fremmer alternativer til bilbruk herunder gang/sykkelvei og en 

parkeringsstrategi dom fremmer kollektivtransport og bruk av sykkel/gange skal undersøkes. 

› Fossilfri anleggsplass skal vurderes. 

› Det skal vurderes om planområdet skal være et forbildeprosjekt innen bygg og miljø der det 

vil bli lagt vekt på energi, transport og materialvalg.  
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6.15 Naturmangfold 

Det er krav om biologisk registrering / vurdering ved alt reguleringsarbeid. (KP 6.2). Planområdet er i 

stor grad asfaltert eller bebygget og temaet vil ikke være beslutningsrelevant for planarbeidet.  

6.16 Kulturminner og kulturmiljø 

I følge Kulturminnesøk fra Riksantikvaren er det ikke registrert kulturminner eller –miljø innenfor 

planområdet. Like øst for området er det imidlertid registrert seks SEFRAK-bygninger og to 

bygninger som er meldepliktig ved rivning/ombygging. SEFRAK-bygningene er ikke automatisk 

tillagt spesielle restriksjoner.  

Øst for planområdet ligger Asker rådhus, som omtales som et av de viktigste byggene i Norge fra 

1960-tallet, med et seinmodernistisk preg og en rustikk norsk holdning i farger og materialer. 

› Planlagte tiltaks påvirkning på rådhuset og parken skal visualiseres, vurderes og hensyntas i 

videre planarbeid. Det skal utarbeides 2 skisser som viser rådhuset i forhold til planlagt 

bebyggelse. 

6.17 Anleggsperioden 

› Det skal beskrives hvordan planlagt utbygging påvirker offentlige gater og plasser. 

› Behov for riggområde, anleggstrafikk, generell trafikkflyt og parkeringsdekning i 

anleggsperioden skal utredes.  

› Tiltak i forbindelse med trafikksikkerhet skal vises i faseplanene.  

› Planbeskrivelsen skal beskrive hvordan en løser parkering i anleggsperioden. 

› Det skal vises en overordnet faseplan for anleggsgjennomføring.  

› Miljøplan og MOP skal vurderes som krav i reguleringsplan.  

› Fossilfri anleggsplass utredes under punktet om klima og energi. 
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7 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller et generelt krav til utredning av risiko og sårbarhet i 

reguleringsplaner som legger til rette for utbyggingsformål. 

Hensikten med ROS-analysen er å avdekke sårbare forhold/objekter som kan forbindes med 

reguleringsplanen. Analysen skal avdekke forhold som kan medføre en uakseptabel risiko for 

menneske, miljø eller materiell. ROS-analysen skal identifisere hendelser, og vurdere sannsynligheten 

for disse, samt tilhørende konsekvens. Ved identifisering av uakseptabel risiko vil det være vesentlig å 

utarbeide forebyggende tiltak.  

Analysen vil være basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i "DSB Veileder, 

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i 

planleggingen" fra 2017 som erstatter de tidligere veilederne for samfunnssikkerhet i PBL; 

"Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011)," og 

"Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven (2012)". ROS er tenkt gjennomført ved bruk av Asker 

kommunes sjekkliste for uønskede hendelser. 

ROS-analysen vil bli utført på bakgrunn av tilgjengelige dokumenter som er av betydning for arbeidet 

med reguleringsplanen. Aktuelle dokumenter i forbindelse med denne reguleringsplanen vil kunne 

være trafikksikkerhet, overvann, anleggsfase, grunnforhold, støyvurdering og brannslukkevann.  


