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INNLEDNING 

Plan- og bygningsavdelingen i Asker (PBA) har inngått samarbeidsavtale med Selvaag Bolig AS (SB) og Asker 

Kommune Eiendom (AKE) om utarbeiding av områdereguleringsplan for Landåsjordene og Hønsjordene ved 

Asker sentrum. Planområdet er i Kommuneplan for Asker 2014-2026 avsatt til boligformål, offentlig 

tjenesteyting (skole og barnehage), sentrumsformål, grønnstruktur og LNFR. Områdereguleringsplanen skal 

inkludere tilliggende arealer som har en naturlig sammenheng med utbyggingsplanene for området. 

Planarbeidet er i samsvar med målsetninger og formålsangivelser i kommuneplanen. 

I tråd med plan- og bygningslovens § 4.1 skal kommunen vedta et planprogram som skal fastlegge hvordan det 

videre arbeidet med områdereguleringsplanen skal gjennomføres. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 

med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og 

samfunn i det konkrete planarbeidet. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå 

hvordan behandlingen av disse skal ivaretas i planarbeidet. Det skal også gjøres rede for planprosess med 

frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt. 

 

 

 

 

 

Hønsveien - foreløpig skisseutkast   
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OM PLANARBEIDET  

BAKGRUNN 

OSLOREGIONEN  

Osloregionen er inne i en periode med sterk vekst i innbyggertall. Det er ventet at denne utviklingen vil 

fortsette i årene framover. Veksten må organiseres slik at man tilrettelegger for bærekraftige og miljøriktige 

areal- og transportløsninger. Konsentrasjon av ny bebyggelse omkring regionens kollektivknutepunkt er den 

bærende strategien for å ivareta slike målsetninger. Utbygging av Asker sentrum og tilliggende områder er i 

tråd med en slik utviklingsstrategi.  

ASKER SENTRUM  

Dagens sentrumskjerne er et levende bymiljø med et velutviklet handels-, service- og kulturtilbud. Asker 

stasjon har særdeles gode forbindelseslinjer til resten av Osloregionen. Disse kvalitetene skal ivaretas og 

styrkes for å skape et attraktivt, konkurransedyktig og fremtidsrettet kommunesentrum. Videreutvikling av 

sentrumskjernen som kommunens viktigste handelsted, knutepunkt og møteplass vil underbygges gjennom 

utbygging av nye boligområder i umiddelbar nærhet til sentrum.  

HØN-LANDÅS 

Planområdet er på grunn av nærheten til Asker sentrum blant de viktigste utbyggingsområdene i kommunen. 

Flere forhold taler for en helhetlig planlegging av Hønsjordet og Landåsjordet, blant annet løsninger for vei og 

gang- og sykkeltraseer, grønnstruktur, nærsenter samt hensyn til naboområdene. Nærheten til 

kollektivknutepunktet Asker sentrum og Høn stasjon tilsier en høy utnyttelse.   

Planarbeidet skal tilrettelegge for varierte og sammensatte boligområder. I tillegg skal det avsettes areal til 

barneskole, barnehage og nærsenter med lokalt servicetilbud og nærbutikk. Det skal sikres kvalitetsfulle, 

grønne arealer for uteopphold, idrett og lek. 

Det må sikres attraktive traseer for gående og syklende mot Asker sentrum, Høn stasjon og god tilgang til 

rekreasjonsarealer i nærområdet. Planforslaget må ivareta gode løsninger for tilknytning til eksisterende og 

fremtidig kjøreveisystem (E18). Det er spesielle utfordringer i området knyttet til støy. 

TIDLIGERE PROSESS  

Planområdet ble lagt ut til utbyggingsformål på midten av 1990-tallet. Utbygging av området ble aktualisert 

gjennom Kommuneplan for Asker 2007- 2020, som la opp til omfattende boligbygging i området. 

Kommuneplan for Asker 2014-2026 viderefører dette boligformålet og har i tillegg avsatt arealer til nærsenter, 

barneskole og barnehage. 

I 2010 ble det inngått en makeskifteavtale mellom Asker kommune og Conceptor Eiendom (på vegne av 

grunneiere) som medførte at Selvaag Bolig AS fikk utbyggingsrettigheter til Landås, mens Asker kommune 

overtok Hønsjordene. 

I 2011 ble det fremmet et reguleringsforslag for vestre del av Landås. Reguleringsforslaget ble avvist av 

Bygningsrådet med bakgrunn i uavklarte forhold knyttet til E18/ veiløsning, skole og stedstilpasning. 
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I 2012 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse for vestre del av Landås. Fra prosjektforslagene i denne 

konkurransen har man hentet løsninger som ligger til grunn for det som nå planlegges av utbygging på Landås. 

Siden 2012 har det vært sonderinger mellom utbyggerinteresser og kommunen vedrørende områderegulering. 

Reguleringsprosessen har vært stilt i bero i påvente av avklaringer knyttet til skole og E18. Avklaringer rundt 

skole og E18 er nå kommet så langt at man kan igangsette områdereguleringsprosess for Høn-Landås. 

KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM  

Ihht PBL §4.1 og §4.2 skal det utarbeides planprogram og konsekvensutredning for reguleringsplaner som kan 

få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Utdypende oppfangskriterier er angitt i Forskrift om 

konsekvensutredning med vedlegg (2014).  

Områdereguleringsplanen for Høn-Landås kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planen faller inn 

under oppfangskriteriene i Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1. Områdereguleringsplanen skal derfor 

konsekvensutredes. Forskriften angir i tillegg rammer og krav vedrørende utarbeiding og behandling av 

planprogram. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke 

problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende 

kunnskap. Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av 

disse skal ivaretas i planarbeidet. Det skal også gjøres rede for planprosess med frister, deltakere og opplegg 

for medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt. Det skal foreligge kart over planområdet. 

PLANSTATUS OG RAMMER 

NASJONALE FØRINGER 

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING 

Retningslinjene har som siktemål å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

STATLIG PLANRETNINGSLINJE FOR KLIMA OG ENERGIPLANLEGGING 

Kommunene skal gjennom sin planlegging, myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduserte 

klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging. 

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR Å STYRKE 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.  
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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. 

RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV STØY I AREALPLANLEGGING (T- 1442/2012) 

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. 

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.   

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. 

VANNRESSURSLOVEN  

Formålet med vannressursloven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og 
grunnvann. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring med 
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Med grunnvann forstås vann i den mettede 
sonen i grunnen.  

EUS VANNDIREKTIV/VANNFORVALTNINGSFORSKRIFTEN  

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) gjennomfører EUS vanndirektiv i norsk rett. 

Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig 

iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og 

kystvann. 

REGIONALE FØRINGER 

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om en Regional plan for areal og transport. Det 

foreligger et høringsutkast til planen som forventes å bli vedtatt i løpet av 2015..  

Planen utgjør et viktig grunnlag for videre planlegging. Planen 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 
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• Areal og transport 

Når folketallet øker, må folk bo tettere, og transportutfordringene må hovedsakelig løses av kollektivtilbud. 

Asker sentrum er pekt ut som en av 6 regionale byer i Akershus, og har en sentral rolle i den regionale planen. 

Planen har også fokus på utviklingsmulighetene langs det sammenhengende bybåndet som strekker seg 

østover fra Asker mot Sandvika og Oslo, hvor kollektivtilbudet er spesielt velutviklet. 

KOMMUNALE FØRINGER 

KOMMUNEPLAN 2014- 2026 

Kommuneplanens del 1 (mål, strategier og handlingsdel) angir følgende målsetninger: 

 Asker sentrum skal videreutvikles som kommunesenter og kommunens største tettsted og 

knutepunkt.  

 Asker sentrum skal videreutvikles med høy utnyttelse og urbane kvaliteter. 

 Høn-Landås skal bygges ut med boliger. Utbyggingspotensialet skal fastlegges gjennom 

områdereguleringsplanen. Det er foreløpig stipulert et boligantall på ca 1200 boliger innenfor 

planområdet. (I tillegg er det forutsatt ny sentrumsskole, flerbrukshall, barnehage og nærsenter.) 

I Kommuneplanens del 2 (arealkartet) er planområdet angitt med boligformål, sentrumsformål, grønnstruktur 

formål for LNFR og formål for offentlig tjenesteyting (skole og barnehage). I tilknytning til Høn stasjon er det 

forutsatt etablering av nærsenter. 

KOMMUNEDELPLAN E18 MED BUSSGATE OG HOVEDSYKKELVEI 

Utarbeidelse av kommunedelplan for E18 gjennom Asker pågår parallelt med reguleringsprosessen for Høn-

Landås. Begge planprosessene koordineres av planadministrasjonen i Asker kommune, noe som sikrer samsvar 

mellom planene. Dette er spesielt viktig med hensyn til fagtemaene samferdsel og luft- og støyforurensning.  

Høringsalternativer for ny trase for E18 langs planområdet skal foreligge i løpet av høsten 2015. 

BOLIGPOLITISK STRATEGI FOR ASKER 2015-2016 

Høringsutkast til boligpolitisk strategi for Asker kommune forelå sommeren 2015. I boligpolitisk strategi 

redegjøres det for kommunens målsetninger, utfordringer og virkemidler knyttet til boligpolitikk. 

KOMMUNEDELPLAN FOR FOLKEHELSE 2015-2026 

Kommunedelplanen for folkehelse skal fastlegge kommunens målsetninger knyttet til folkehelse med 

hovedfokus på levekår, inkludering, levende nærmiljøer, psykisk helse og aktive eldre.   

ENERGI OG KLIMAPLAN 2013-2030  

Kommunen har som mål at Askersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2050, og at utslippene skal halveres i 

forhold til 1991 innen 2030.  

Strategien innebærer blant annet å: 

 Legge til rette for økt bruk av fornybar energi 
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 Redusere transportbehovet og fremme bruk av miljøvennlig transport 

 Stimulere til energieffektivitet for lokalt næringsliv og privathusholdninger 

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.  

VEI- OG GATENORMAL 

Vegdirektoratets håndbok N100, veg- og gateutforming, gjelder for fylkesveier. Kommunens vei- og gatenormal 

er retningsgivende for regulering av det lokale veinettet. 

BOKVALITETSVEILEDER 

Plan- og bygningsavdelingen i Asker kommune har utarbeidet en bokvalitetsveileder som angir mål og 

anbefalinger for ulike temaer: 

 Klima og solforhold 

 Trafikksikkerhet og parkering 

 Tetthet 

 Estetikk 

 Uteoppholdsarealer 

SKOLEKAPASITET 

Det forutsettes oppført en ny 4-parallell barneskole innenfor planområdet som både vil løse 

barneskolebehovet innenfor planområdet, samt ha stor betydning for inndeling av skolekretser i denne delen 

av kommunen. Tidspunkt for bygging av ny barneskole er imidlertid ikke fastsatt. Dette betyr at utbygging av 

planområdet må sees i sammenheng med konkrete vurderinger av skolekapasitet i denne delen av kommunen.  

Skolebehovsplan for Asker vil bli utarbeidet og vedtatt i 2016. Denne vil fastsette endelig tidspunkt for bygging 

av ny sentrumsskole. 

REGULERINGSMESSIG STATUS 

Jordbruksarealene innenfor planområdet er hovedsakelig uregulert. Til dels omfattes planområdet av flere 

eldre reguleringsplaner med boligformål og supplerende formålsangivelser:  

 «Reguleringsplan for Asker» (1923), planid 8b 

  «Del av Fusdahl» (1954), planid 115 

  «Asker terrasse, Askergårdene» (1980), planid 7 

Deler av planområdet ved Fusdalskogen inngår i den utdaterte planen for nytt Erteløkkakryss fra 1983, planid 

120. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

LOKALISERING 

Planområdet har en sentral lokalisering i Asker. Mot vest er det gangavstand til kollektivknutepunktet Asker 

sentrum med et rikt service- og handelstilbud. Rett øst for planområdet ligger Høn stasjon. Planområdet vil 

kunne utgjøre et naturlig ekspansjonsområde for sentrumsutviklingen. Utbygging av området vil kunne gi gode 

bokvaliteter i kombinasjon med urbane tilbud og opplevelser. I tillegg vil man kunne etablere gode gang- og 

sykkelforbindelser til friluftsarealer og grøntområder i umiddelbar nærhet. 

EIERFORHOLD OG UTBYGGINGSRETTIGHETER 

Det er inngått makeskifteavtale som innebærer at Asker kommune tar over Hønsjordene, mens nåværende 

hjemmelshavere for Høn overtar Landåsjordene. Makeskifteavtalen er ikke realisert, hvilket betyr at 

endringene i hjemmelsituasjonen ikke er registrert i offentlige arkiv. Tinglyste eierforhold er dermed ikke i tråd 

med de reelle utbyggerinteressene. Makeskifteavtalen vil bli realisert når området er ferdig regulert.  

Hjemmelshaver for Fusdalskogen (gbnr 50/105) har inngått opsjonsavtale med Statoil Fuel & Retail vedrørende 

kjøp av eiendommen. 

For de største eiendommene i planforslaget ser nåværende hjemmelssituasjon slik ut: 

 Gbnr Hjemmelshavere Utbygger 

Landås 2/24 Asker kommune Selvaag Bolig Landås AS 

Landås 2/342 Asker kommune Selvaag Bolig Landås AS 

Landås 23/12 Selvaag Bolig Landås AS Selvaag Bolig Landås AS 

Landås 23/9 Selvaag Bolig Landås AS Selvaag Bolig Landås AS 

Høn 24/245 Johan W.Winsnes (1/3), Cecilie Annichen 
Winsnes (1/3), Benedicte W. Svalastog (1/3) 

Asker kommune 

Høn 24/107 Johan W.Winsnes (30/270), Cecilie A. 
Winsnes (30/270), Benedicte W. Svalastog 
(30/270), Anne Sandsdalen (30/270), Lise E. 
W. Sandsdalen (30/270), Morten E. Berg 
(45/270), Astrid Sandsdalen (30/270), Claus 
G. W. Berg (45/270) 

Asker kommune 

Fusdalskogen 50/105 Hans Fusdahl Statoil Fuel & Retail Norge AS 

 

PLANAVGRENSNING OG DELOMRÅDER 

Kjerneområdene i planforslaget er eksisterende landbruksarealer på Høn og Landås. Det er angitt en foreløpig 

planavgrensning som i tillegg til kjerneområdene omfatter tilliggende eiendommer det kan være naturlig å 

inkludere i planforslaget. De tilliggende eiendommene er inkludert blant annet for å ivareta muligheter for 

fremføring av offentlig kjørevei, fortau og gang-/sykkelveier. Endelig planavgrensning skal være fastlagt ved 

1.gangsbehandling av planforslaget. 
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Planområdet avgrenses i nord av Hønsveien. Både mot vest og øst danner etablerte boligområder en naturlig 

grense for planen. Fusdalskogen strekker seg vestover mot Asker sentrum.  I syd grenser planområdet mot E18. 

Mellom Høn og Landås går jernbanetrasèen som ikke skal inngå i planområdet med unntak av nødvendig areal 

til ny veiløsning og krysningspunkt (tunnel). 

Planområdet, slik dette er vist på illustrasjon nedenfor, har en størrelse på ca 340 daa. 

Foreløpig planavgrensning med delområder 

Planområdet kan deles inn i 5 delområder: 

I. LANDÅS vest 

Dette delområdet omfatter de vestlige delene av Landåsjordene nord for jernbanetrasèen, inkludert deler av 

Hønsveien nord for Landås og arealer langs jernbanetrasèen.  

II. LANDÅS øst 

Dette delområdet omfatter de østlige delene av Landåsjordene nord for jernbanetrasèen, inkludert deler av 

Hønsveien nord/nordøst for Landås. Det er foreslått å innlemme følgende boligeiendommer langs sydsiden av 

Hønsveien i planområdet: Gbnr 2/33, 2/302, 2/303, 2/304, 2/472, 23/26, 23/41, og 23/42. 

Planforslaget forutsetter tunnel under jernbanetrasèen (gbnr 24/183) ved planområdet. Deler av 

jernbanetrasèen vil derfor inngå i planområdet. Eiendommen eies av Jernbaneverket. 

III. HØN vest 

Dette delområdet omfatter de vestlige delene av Hønsjordene syd for jernbanetrasèen, inkludert deler av 

Lerkeveien og Vipeveien. Det er foreslått å innlemme følgende boligeiendommer langs disse lokalveiene: Gbnr 

24/146, 24/120, 2/72, 2/159, 2/216, 50/186, 50/198, 50/193, 50/194 og 50/195. 
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IV. HØN øst 

Dette delområdet omfatter de østlige delene av Hønsjordene syd for jernbanetrasèen. Det er foreslått å 

innlemme Høn gårdstun (gbnr 24/1) for å sikre hensiktsmessig fremtidig bruk og vern av gårdstunet. 

V. FUSDALSKOGEN  

Langs kjøreveitrase fra planområdet mot Asker sentrum er det arealer med urealisert utbyggingspotensial. 

Dette dreier seg i hovedsak om gbnr 50/105 («Fusdalskogen») som ligger rett nord for Askerveien 61-71 

(Scandic og Statoil). Det er aktuelt å se utviklingsmuligheter på denne eiendommen i sammenheng med 

utvikling av Høn-Landås. Ny kjøreveiløsning og gang- og sykkelvei fra Høn mot sentrum må løses i tilknytning til 

denne eiendommen. Tidlig i den videre planprosessen bør det tas stilling til hvorvidt hele denne eiendommen 

skal inngå i områdereguleringsplanen for Høn-Landås.  

EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Planområdet består hovedsakelig av ubebygde jordbruksareal og naturområder. Det er gartneri på gbnr 23/12 

som ikke er i drift. Boligeiendommer som omfattes av planforslaget har frittliggende småhusbebyggelse. 

KULTURMINNER 

Akershus fylkeskommune gjennomførte i forbindelse med tidligere reguleringssak i 2008 arkeologiske 

registreringer på tomten. Det ble funnet fem automatisk fredete kulturminner (R121597, R121524, R121503, 

R121549 og R121599) og ett nyere tids kulturminne (K121639). Det henvises til «Rapport fra registreringer av 

automatisk fredede kulturminner i forbindelse med regulering av Asker Østre på gbnr. 2/34 m.fl. og Høn Østre 

på gbnr. 24/1 og 24/107 i Asker kommune, Akershus fylkeskommune» datert 22.04.2009 for mer informasjon. 

Fålabrua over gammel jernbanetrase og deler av den gamle jernbanetraseen kan omfattes av planforslaget og 

vil i så fall bli behandlet som et viktig kulturminne. 

Gårdstunet på Høn gård kan omfattes av planforslaget og vil i så fall bli behandlet som et viktig kulturminne. 

NATURMANGFOLD 

I forbindelse med tidligere reguleringssak i 2011 er det gjennomført registering av naturmangfold på Landås. 

Konklusjonen i denne utredningen er at området samlet sett har liten verdi mht biologisk mangfold. Det er 

imidlertid innslag av edelløvskog i randsoner og ved åkerholmene på Høn som kan ha verdi mht naturmangfold. 

Det vises til «Konsekvensutredning naturmiljø – Landåsjordet i Asker kommune» datert 13.07.2011. Tilsvarende 

registering skal gjøres for resten av planområdet. 

ANDRE VERNEHENSYN  

Det er ikke andre kjente vernehensyn i planområdet. 
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TOPOGRAFI, VEGETASJON, SOLFORHOLD 

LANDÅS 

De vestre delene av Landåsjordene faller jevnt mot syd. Østre deler av Landås har en noe mer trinnet helning. 

Landskapet er preget av jordbruk, med innslag av edelløvskog i periferien. Området har svært attraktive 

kvaliteter mht utsyn og solrik henvendelse mot syd. 

HØN 

Vestre del av Hønsjordene preges av åkerholmer og skråninger mot syd, mens det er relativt flatt mot nord. I 

østre del av Hønsjordene faller landskapet jevnt mot syd. Området preges av jordbruk, med innslag av 

edelløvskog i periferien og ved de karakteristiske åkerholmene. Hønsjordene har svært gode solforhold. 

Mellom Høn og Landås utgjør jernbanetrasèen, som ligger på en markert fylling, et karakteristisk særtrekk i 

landskapssituasjonen. 

Åkerholmer og stigningsforhold i området. Fra rapporten ”Høn Hageby – innspill til revisjon av kommuneplan for Asker” 

FUSDALSKOGEN 

Fusdalskogen har en til dels sterkt skrånende topografi med nordøstvendt helning. Området er tett bevokst 

med skog. Skogen har innslag av furu, gran og løvskog. Langs nordsiden av området går et bekkedrag. 

TRAFIKKFORHOLD 

Kjerneområdene i planforslaget er hovedsakelig ubebygd, uten kjøreveier. Omkringliggende kjøreveisystem 

som kan bli påvirket av planforslaget inkluderer Hønsveien, Lerkeveien, Haugboveien, Hofstadgata, Vipeveien, 

Askerveien m.fl. 

MILJØFORHOLD (STØY, FORURENSNING, KLIMA M.M.) 

Planområdet er støyutsatt, både fra E18 og jernbane.  
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Når det gjelder luftforurensning er det ikke kjente problemstillinger knyttet til planområdet utover nærhet til 

E18. 

Planområdet har tilsvarende klima som øvrige deler av sentrale Asker. 

FORHOLD KNYTTET TIL FARE OG SIKKERHET 

Det er ikke kjente forhold knyttet til fare og sikkerhet i området utover eventuelle risikomomenter som måtte 

knyttet seg til nærhet til E18 og jernbane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fra Landås vest – foreløpig skisseutkast  
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PLANPROSESSEN 

PLANMATERIALE  

Det skal utarbeides et komplett forslag til områdereguleringsplan med konsekvensutredning i tråd med Asker 

kommunes planpakke (https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Arealplanlegging/Planpakken/). 

Utover de krav som fremkommer av planpakken skal planforslaget skal inneholde de analyser, rapporter, 

registeringer, utredninger, prosjekteringsarbeider og visualiseringer som kommunen mener er nødvendige for 

å gjennomføre en forsvarlig og kvalitetsfull planbehandling.  

Hoveddokumentene i planmaterialet skal være reguleringsplankart og reguleringsplanbestemmelser. Øvrig 

materiale skal ha en naturlig og tydelig sammenheng med disse dokumentene og inngå i en ryddig og lesbar 

dokumentstruktur. Planmaterialet skal basere seg på et ensartet, sammenhengende og velkoordinert 

prosjektgrunnlag. 

Det skal utarbeides en planbeskrivelse som skal redegjøre for alle vesentlige forhold i plansaken. 

Hovedtyngden av utredningsarbeidet vil knytte seg til konsekvensutredningen av planforslaget. De temaer som 

kreves konsekvensutredet fremgår i eget punkt nedenfor.  

PLANBESKRIVELSE 

Planbeskrivelsen skal være presis og lettlest. Planbeskrivelsen skal omhandle de aktuelle temaer som fremgår 

av mal for planbeskrivelser i «Planpakken». Planbeskrivelsen skal i tillegg oppsummere de temaer som utredes i 

konsekvensutredningen. Alternativt kan planbeskrivelsen og konsekvensutredningen slås sammen til et 

dokument («Planbeskrivelse med konsekvensutredning»).  

Følgende utdypende materiale skal følge planbeskrivelsen som vedlegg: 

 Illustrasjonsmateriale: 

o Det skal utarbeides overordnet illustrasjonsplan som skal vise planområdet som helhet, med 

spesielt fokus på gjennomgående strukturer slik som gang- og sykkelveinett, kjøreveisystem 

og grønnstruktur, samt tilknytning til omkringliggende områder. Det kan være aktuelt å kreve 

3D-modell og/eller en egen fysisk modell av planforslaget. 

o Det skal utarbeides illustrasjonsprosjekt for hvert delområde i planområdet. 

Illustrasjonsprosjektene skal angi hoveddisposisjon for delområdet og vise forslag til 

bebyggelsesstrukturer, byggehøyder og funksjonsinnhold for utomhusarealene. Det skal 

utarbeides overordnet utomhusplan, relevante landskapssnitt og visualiseringer.  

o For de delene av planforslaget som skal detaljeres tilstrekkelig for å gå direkte på en 

rammesøknad, slik som Landås vest, skal det utarbeides et detaljert illustrasjonsprosjekt. 

Illustrasjonsprosjektet skal inkludere visualiseringer, snittegninger (landskapssnitt og 

detaljerte snitt av gater, torg, gårdsrom, bebyggelse), detaljert utomhusplan mm.  

Illustrasjonsmaterialet skal utarbeides med høy kvalitet. Det skal være en entydig sammenheng 

mellom illustrasjonsmaterialet og plankart og bestemmelser.  

 Miljøprogram som skal fastsette miljømål, blant annet som grunnlag for miljøoppfølgingsplaner 

knyttet til enkelttiltak innen planområdet. 

 Veiprosjekt for kjøreveisystemet inkludert Hønsveien (fremtidig utforming) og de viktigste gang- og 

sykkelveiforbindelsene.  

https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Arealplanlegging/Planpakken/
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 Samferdselsutredning med trafikkanalyse og vurdering av trafikale forhold for gående og syklende 

samt kollektivtilbud. Det skal redegjøres for parkeringsløsninger og parkeringsnorm. Det skal 

redegjøres for adkomst for varelevering, utrykningskjøretøy og avfallshåndtering. Et viktig deltema er 

hvorvidt det skal etableres gjennomgående kjørveisystem i planområdet. 

 Overordnet plan for teknisk infrastruktur under bakken som skal omhandle EL-forsyning 

(høyspent/lavspent), tele-/fibernett, vannforsyning, avløp (spillvann og kloakk), overvannshåndtering, 

gatevarme, fjernvarme eller distribusjonsnett for varme/kjøling, grunnvarme, avfallshåndtering, 

nedgravde returpunkter for glass/metall og tekstiler samt parkering under bakken. 

 Faseplan som skal vise trinnvis utbygging av området. Faseplanen skal utarbeides som grunnlag for å 

fastsette rekkefølgebestemmelser for utbygging av området. Rekkefølgeforutsetninger og 

avhengigheter skal identifiseres ift : 

o hele planområdet  

o hvert delområde 

o de enkelte utbyggingsfelt innen delområdene 

 Kvalitetsprogram som skal fastlegge retningslinjer til utforming, estetikk og materialbruk i offentlige 

plassrom, viktige gateløp, gang- og sykkelveisystemet, grøntdrag, fellesarealer og lekeområder.  

 

Kommunen kan med bakgrunn i planfaglige vurderinger stille krav om utarbeiding av ytterligere materiale. 

 

KONSEKVENSUTREDNING 

Konsekvensutredningen (KU) skal utarbeides som en integrert del av planforslaget. I konsekvensutredningen 

skal det gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og samfunn. Følgende 

temaer skal utredes: 

TEMAER 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse (jf. PBL 4.3). Deltemaer for ROS-analyse skal avklares med kommunen. 

 Kulturminner og kulturmiljø. 

 Landskap, herunder fjernvirkning, virkning mot nabobebyggelse osv. 

 Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven. 

 Grunnforhold  

 Hydrologi, herunder 

o Overvannshåndtering 

o flom 

 Miljø og forurensning, herunder 

o Støyforurensning 

o Øvrige forurensningskilder (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og 

grunn). 

o Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften. 

o Energiforbruk og energiløsninger. 

 Sosiale forhold, herunder:  

o Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen jf kommunens plan for folkehelse  

o Barn og unges oppvekstvilkår  

o Kulturliv – idrett 

o Nærmiljø/bomiljø 

o Bokvalitet jf. kommunens bokvalitetsveileder 
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o Boligsammensetning jf. kommunens boligpolitiske strategi 

o Skolekapasitet jf. kommunens skolebruksplan 

o Barnehagekapasitet 

 Samferdsel, herunder: 

o Overordnede areal- og transportvurderinger 

o Grønn mobilitet – gående og syklende 

o Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. 

o Kjøretrafikk, inkludert vurderinger av alternativer knyttet til gjennomgående kjøreveisystem i 

planområdet og konsekvenser for tilliggende lokalveisystem og samleveier. 

I tidligere reguleringsprosesser for området er det utarbeidet utredninger som helt eller delvis dekker 

utredningsbehovet innen aktuelle temaer. Dette materialet kan inngå i konsekvensutredningen. 

Hvert tema skal utredes av fagpersoner med spesialkompetanse på området, i tråd med bransjenormer og 

gjeldende retningslinjer.  

Kommunen kan med bakgrunn i planfaglige vurderinger stille kvalitetskrav til de utredninger som skal gjøres. 

Kommunen kan også stille krav om ytterligere utredninger dersom planprosessen avdekker behov for dette. 

SAMMENSTILLING OG ANBEFALING 

I konsekvensutredningen skal virkningene av planen vurderes i forhold til relevante planer, målsettinger og 

retningslinjer. 

Virkningene skal sammenlignes mot et 0-alternativ. 0-alternativet er definert som at eksisterende forhold i 

planområdet opprettholdes.  

For noen temaer i konsekvensutredningen vil det være naturlig å foreta sammenligninger av alternative 

delløsninger på et mer detaljert nivå. For slike delløsninger skal det anbefales et alternativ som skal inngå i den 

helhetlige vurderingen av hovedalternativet. 

Konsekvensutredningen skal gi en redegjørelse for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte eventuelle 

skader og ulemper. Det skal gis en anbefaling av valg av løsninger. 

I konsekvensutredningen skal det gis en oversiktlig sammenstilling av virkningene. Det skal benyttes et oppsett 

som sikrer og synliggjør at konsekvenser for de ulike temaene blir vurdert på en mest mulig sammenlignbar og 

objektiv måte. Det kan benyttes metodikk som vist i Statens vegvesens håndbok 140 «Konsekvensanalyser» 

eller tilsvarende. 

Konsekvensutredningen med delrapporter og utredninger skal presenteres i et enhetlig format med ryddig 

layout. Konsekvensutredningen kan inngå som en del av planbeskrivelsen. 

Kommunen kan med bakgrunn i planfaglige vurderinger stille ytterligere krav vedrørende metode, fremstilling, 

layout og oppsett. 
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PLANENS INNHOLD - HVA ER DET SOM PLANLEGGES? 

Kommuneplan for Asker 2014-2026 angir formål for planområdet på et overordnet nivå. Gjennom 

områdereguleringsprosessen skal man fastlegge rammene for fremtidig utvikling av området på en mer 

detaljert måte.  

Funksjonsinnhold og foreløpige boligtall (boligtall/utnyttelse skal fastlegges gjennom områdereguleringsplanen) 

Både for Høn og Landås har det pågått prosesser i forkant av den formelle planprosessen som har tatt sikte på 

å konkretisere utbyggingsmulighetene for eiendommene. Det er utarbeidet mulighetsstudier /skisseprosjekter 

som utgjør grunnlaget for det planforslaget som skal utarbeides. 

LANDÅS 

På bakgrunn av arkitektkonkurransen som ble gjennomført i 2012 har utbyggerinteressene utarbeidet et 

skisseforslag for hele Landås. Forslaget innebærer at det bygges ca 250 boliger på Landås vest og ca 350 boliger 

på Landås øst. 

For Landås øst foreslås det konsentrert boligbebyggelse i blokker. 

For Landås vest har man utviklet et relativt detaljert konsept som bla innebærer en differensiert bebyggelse 

med: 

 eneboliger mot Hønsveien 

 boligblokker innenfor et Selvaag pluss konsept sentralt i området 

 blokker/rekkehus på den sydlige delen av området (mot jernbanen) 
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Denne delen av planområdet forutsettes regulert til et detaljnivå som gjør det mulig å gå rett fra 

områdereguleringsnivå til rammesøknad.  

 

Foreløpig skisseplan for ny bebyggelse på Landås vest 

Den skisserte bebyggelsen på Landås øst og Landås vest er i tråd med føringer i kommuneplan for Asker 2014-

2026. 

HØN 

Asker kommune har våren 2015 gjennomført mulighetsstudier for Hønsområdet for å få et mer konkret bilde 

av utbyggingspotensialet i området. Mulighetsstudiene har hatt fokus på følgende forhold: 

 overordnet disposisjon for området 

 kjørveitrase gjennom området 

 gang- og sykkelveiforbindelser 

 plassering og organisering av ny boligbebyggelse. (Blokkbebyggelse og rekkehus) 

 arealbehov for ny sentrumsskole (barneskole, flerbrukshall mm)  

 samlokalisering av skole, barnehage, idrettsområder og nærsenter for å oppnå synergieffekter knyttet 

til sambruk, møteplasser mm 

 grøntsoner/stillesoner 

 relasjon til E18 (eksisterende og fremtidig trase) 

Mulighetsstudiene for Høn viser at det sannsynligvis vil la seg gjøre å bygge ut området i tråd med 

forutsetningene i kommuneplanen dersom støyutfordringene i området kan håndteres. Mulighetsstudiene 

ligger til grunn for foreløpig skisseplan for området som vises nedenfor. 
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Foreløpig skisseplan for ny bebyggelse på Hønsjordene 

FUSDALSKOGEN 

For Fusdalskogen pågår det mulighetsstudier for utbygging av eiendommen. Disse mulighetsstudiene skal 

koordineres med planforslaget for Høn-Landås. I kommuneplanen for Asker er hoveddelen av Fusdalskogen 

avsatt til sentrumsformål, noe som gjør det mulig å innpasse både boliger og kontorvirksomheter på tomta. 

SAMFERDSEL 

GRØNN MOBILITET 

Det er en forutsetning for planarbeidet at de nye utbyggingsområdene skal utvikles med et sterkt fokus på 

miljøvennlige løsninger for transport og samferdsel. Området ligger rett i nærheten av kollektivknutepunktet i 

Asker sentrum med alle service- og handelstilbud. Det er svært kort vei til Høn stasjon med 

lokaltogforbindelser. Dagligvarehandel, barneskole og barnehage vil etableres innenfor planområdet.  Man kan 

således gå eller sykle til de fleste dagligdagse gjøremål, noe som både er miljøvennlig og folkehelsefremmende. 

Det er derfor naturlig at gående og syklende gis prioritet i trafikkbildet. Planarbeidet tar sikte på å etablere 

spesielt attraktive ferdselsårer for myke trafikanter gjennom planområdet og mot viktige målpunkt i 

nærområdet. Det bør legges opp til en lav parkeringsdekning og mulighet for etablering av bilpool-ordninger. 

KJØREVEISYSTEMET 

Det er en forutsetning for planarbeidet at kjøretrafikk fra planområdet mot Asker sentrum og E18 skal skje via 

ny kjøreveiforbindelse gjennom planområdet mot Askerveien sydvest for planområdet. Lokalveisystemet nord 

for planområdet skal i minst mulig grad belastes med økt trafikk fra planområdet.  Hvorvidt det skal etableres 

gjennomkjøringsmuligheter fra planområdet mot Hønsveien skal vurderes i det videre planarbeidet. 
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Viktige forbindelser 

FORELØPIGE SKISSER 

Det som er vist av illustrasjonsmateriale i planprogrammet er kun foreløpige skisser for utbygging av området. 

Det presiseres at dette er et tentativt tegningsmateriale som hverken er ferdig bearbeidet eller representerer 

vedtatte utbyggingsmuligheter.  

FREMDRIFT 

Foreløpig fremdriftsplan for områdereguleringsprosessen ser slik ut: 

Milepæl/delprosess Myndighet Dato 

Varsling/annonsering av oppstart   Høst 
2015 

Utlegging av planprogram PBA Høst 
2015 

Vedtak planprogram Bygningsrådet Vinter  2016 

Utarbeiding av planforslag med KU til 1. 
gangsbehandling 

 Vinter 2016 

1. gangsbehandling – vedtak om utleggelse til 
offentlig ettersyn 

Bygningsrådet 12 uker etter fullstendig mottatt 
materiale 

Offentlig ettersyn  Vår 2016 

Justering av planforslag  10 uker 

2.gangsbehandling - vedtak områderegulering  Bygningsrådet -
Kommunestyret 

Sommer 2016 
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MEDVIRKNING 

Det legges opp til en bred medvirkningsprosess med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til 

medvirkning: 

• Igangsatt planarbeid skal kunngjøres i media. Berørte parter og myndigheter skal varsles direkte. 

Likeledes skal event. igangsatt arbeid med en utbyggingsavtale mellom utbygger og Asker kommune 

varsles. 

• Forslag til planprogram blir sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker samtidig med varsel 

om oppstart av planarbeid. 

• Forslag til områdereguleringsplan blir sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 

Også eventuelt forslag til utbyggingsavtale skal legges ut til offentlig ettersyn og høres. 

• Dokumenter og informasjon om reguleringsplanen skal legges ut på Asker kommunes hjemmesider. 

• Vedtatt reguleringsplan skal kunngjøres, og berørte parter gis anledning til å påklage 

reguleringsvedtaket. 

Planarbeidet forutsettes å være godt politisk forankret. Dette innebærer blant annet at man legger opp til en 

prosess hvor både bygningsråd og formannskap/plan, samferdsel, næringsutvalg i Asker kommune jevnlig 

holdes informert om arbeidet med områdereguleringsplanen.  

Grupper og parter som antas å bli særlig berørt av planen vil bli involvert gjennom egne dialogmøter og 

informasjonsmøter, i flere faser av planprosessen. Dette gir mulighet til innsyn og påvirkning, også ved 

utarbeidelsen av planforslaget. Dette gjelder grunneiere, naboer, lokale velforeninger, organisasjoner og 

sentrale sektormyndigheter.  

I forbindelse med utarbeiding av planforslag til 1.gangsbehandling er det aktuelt å gjennomføre spesielle 

medvirkningstiltak med bred deltagelse. Dette kan skje i form av en workshop eller et miniseminar som 

involverer kommunens fagmiljø, eksterne fagpersoner, berørte parter, naboer, ressurspersoner i nærmiljøet og 

politikere. 

Nærsenteret som planlegges på Hønsjordene vil bli den viktigste møteplass og sosiale arena for befolkningen 

som flytter inn på Høn/Landås, og naboskapet. Nærsenteret vil være tett knyttet til både barneskolen, 

barnehagen og idrettsflatene. Den fysiske nærhet mellom disse samfunnsinstitusjoner, og muligheten for å 

planlegge, prosjektere og bygge disse samtidig, gir enestående muligheter for helhetstenkning, samvirke, 

synergier og fleksibilitet. Dette er en mulighet som må utnyttes, til det beste for et av de største 

utbyggingsområder i Asker noensinne. Her gis også muligheten for å trekke befolkning og næringsliv med i 

planprosessene. Samtidig kreves fagkyndig bistand i både idéutvikling og foredling av løsningsalternativer. 

Gjennom en mulighetsstudie vil ulike prinsipper og løsninger for utforming og utvikling av nærsenteret bli 

diskutert, i dialog med ulike brukergrupper og relevant fagkompetanse. Ikke minst kan det være interessant å 

trekke barn og unge inn i en slik medvirkningsprosess. 

Slike prosesser er både ressurskrevende og tidkrevende. Tilstrekkelige ressurser må derfor legges inn i 

planprosessen.  

 


