
 

Planinitiativ for forslag til detaljregulering for 

38/132, 38/740, 38/41, 38/501, 38/730, 

38/272, 38/61 – Åstadveien 1-3, Billingstadveien 
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For at en bestilling av et oppstartmøte skal kunne resultere i et møte, må informasjon om 

planinitiativet i henhold til denne malen sendes inn til kommunen.    

Planinitiativet skal utarbeides av fagkyndig plankonsulent. Vi viser for øvrig til forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. som trådte i kraft 01.01.2018.  

Planinitiativet skal benyttes til en intern gjennomgang i kommunen. Deretter vil kommunen kalle 

inn forslagsstiller til et oppstartmøte.  

I oppstartsmøtet kan kommunen gi råd som avviker fra forslagsstillers vurderinger. Dersom det er 

uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren 

kreve spørsmålet forelagt politisk vurdering, jf. pbl. § 12-8. Det samme gjelder for planinitiativ 

som ikke er i henhold til overordnet plan.  

Planinitiativ og oppstartsmøte danner grunnlag for om kommunedirektøren kan anbefale varsling 

av igangsetting for det ønskede planarbeidet. Vi gjør oppmerksom på at forslagsstiller ikke kan 

foreta varsling og kunngjøring før kommunen har tatt stilling til planinitiativet, og 

forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning. Dette følger av plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 12-8. 
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Kontaktinformasjon 

 
Forslagsstiller 
Firma: Åstadveien Utvikling AS / Åstadveien ABC Utvikling AS 
Kontaktperson: Andreas Storstrøm 
Adresse: Pb 485, 1373 Asker 
Telefon: 47651219 
E-post: andreas.storstrom@profier.no 

 

Fagkyndig plankonsulent 
Firma: DARK Arkitekter AS 
Kontaktperson: Stian Kvil 
Adresse: Pb 457 Skøyen, 0213 Oslo 

Telefon: 41204401 
E-post: stian@dark.no 

 

Fakturaadresse: 

Åstadveien Utvikling AS / Åstadveien ABC Utvikling AS 

Postboks 485 

1373 Asker 

Oppstartsmøte 

Følgende personer / foretak ønsker å delta i møtet: 

Navn Telefon E-post 

Andreas Storstrøm (Forslagsstiller) 47651219 andreas.storstrom@profier.no 

Erik Ege (DARK) 93231574 erik@dark.no 

Stian Kvil (DARK) 41204401 stian@dark.no 

 

Spesielle tema om ønskes drøftet i møtet: 

Planavgrensning og forholdet til omkringliggende veger. 

 

Gebyr 

Foreløpig beregnet gebyr utgjør kr: 477.000 

Beregning fremgår av kapittel 1.5. 



 

1. Kort presentasjon av planinitiativet 

 

1.1 Bakgrunn for og hensikt med planinitiativet 

Hensikten med planinitiativet er å muliggjøre utvikling av de stasjonsnære eiendommene med ny 

boligbebyggelse samt forretning (dagligvare). 

1.2  Planområdet 

1.2.1 Beliggenhet og størrelse 

Det foreslåtte planområdet utgjør ca. 11 daa og følger Billingstadveiens midtlinje i nord, nordre 

spormidte i sørøst og for øvrig eiendomsgrensene for de respektive eiendommene mot sørvest. 

 

Figur 1: Planområdet, dagens situasjon 

1.2.2 Dagens arealbruk 

Planområdet er i dag benyttet til boligbebyggelse, en mindre dagligvareforretning (Joker) og 

innfartsparkering tilknyttet Billingstad stasjon. 

1.2.3 Særlige forhold ved planområdet 

Åstadveien 4C er en eldre villa, Billingsborg, like utenfor planområdet som er markert som et lokalt 

kulturminne.  

1.2.4 Eiendoms- og eierforhold 

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver 

38/132 Billingstadveien 20 Bane NOR Eiendom 

38/740 Åstadveien 2A Privat 



 

38/41 Åstadveien 2B Privat 

38/501 Åstadveien 2C Privat 

38/730 Åstadveien 2 Privat fellesareal 

38/272 Åstadveien 1 Åstadveien Utvikling AS 

38/61 Åstadveien 3A Åstadveien Utvikling AS 

 

1.3  Tilgrensende områder 

Planområdet ligger med umiddelbar nærhet til Billingstad stasjon. Jernbanetraseen er en 

langsgående barriere i området hvor planområdet ligger nord for traseen. Tilgrensende 

nærområder nord for jernbanen består primært av et etablert boligområde som har utviklet seg 

gradvis siden jernbanen ble etablert her for ca. 100 år siden. Sørvest for planområdet i Åstadveien 

er det nylig oppført leilighetsbebyggelse. Billingstad skole og barnehage ligger ca. 500 m vest for 

planområdet langs Billingstadveien. Det finnes også en privat barnehage 100 m nordøst for 

planområdet. Billingstadveien fungerer som samlevei i området og er en naturlig henvendelse for 

eksisterende utadrettet virksomhet. Hovedvekten av næringsvirksomheten i denne delen av 

kommunen ligger nede på Billingstadsletta som en kombinasjon av plasskrevende handel og noe 

detaljhandel. Øvre Billingstad mangler en dagligvarebutikk av tilfredsstillende størrelse, og 

nærsenteret ved stasjonen har potensiale for utvikling både med kommersielle tilbud og 

møteplasser for lokalbefolkningen. 

1.4  Bebyggelse og utnyttelse 

1.4.1 Arealbruk 

Området foreslås regulert til følgende formål: 

Arealformål Sosikode Offentlig/felles/annen 

eierform (privat) 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål 1800 Annen eierform (privat) 

Boligbebyggelse/blokkbebyggelse 1113 Annen eierform (privat) 

 

1.4.2 Utnyttelse og høyder 

Planinitiativet har en samlet utnyttelse på ca. 8600m² BRA. Arealer under bakken for parkering 

kommer i tillegg. Arealene fordeler seg på boligformål og areal for forretning/tjenesteyting. 

Planinitiativet slik det er illustrert omfatter ca. 64 leiligheter og 1500 m² til forretning og annen 

utadrettet virksomhet mot torget i øst. Høydene i planinitiativet varierer fra 3-5 etasjer. De øverste 

etasjene er inntrukket. 

1.4.3 Trafikk 

Etablering av ny og større dagligvareforretning vil generere et høyere trafikktall, men ikke noe som 

forventes å medføre et behov for omlegging av dagens vegsituasjon. Et økt antall boliger vil også 

gi noe økt trafikk. Det vil utarbeides en trafikkanalyse som del av planforslaget. Denne vil beregne 

det forventede trafikktallet. Det er fortau langs Billingstadveien fra planområdet til Billingstad 

skole. 



 

1.4.4 Adkomst og parkering 

For Åstadveien 2 vil adkomst for forretning/tjenesteyting og innfartsparkering være fra 

Billingstadveien tilsvarende dagens adkomstpunkt for stasjonen. Boligene vil ha adkomst fra 

nordvest, trolig etter avkjøring til Åstadveien. Åstadveien 1 og 3a vil ha adkomst fra 

Billingstadveien i nordvest. Planforslaget har til hensikt å følge kommuneplanens parkeringsnormer 

for bil og sykler. Planinitiativet er basert på normen i tidligere kommuneplan for Asker, men vil 

justeres i samsvar med ny kommuneplan for Asker kommune. 

1.4.5 Lekearealer 

Planinitiativet legger til grunn kommuneplanens norm for lekearealer hvor 25m² av 

uteoppholdsarealet per leilighet skal opparbeides som lekeplass/nærmiljøanlegg. Se vedlagte 

presentasjoner for de ulike utbyggingsfeltene og illustrasjoner for hvordan dette konkret er løst.  

1.4.6 Uteoppholdsarealer 

Planinitiativet har lagt til grunn en norm på 50m² MUA per leilighet. 

1.4.7 Landskap 

Planområdet har terreng- og høydeforskjeller. Planinitiativet har jobbet med en utforming hvor 

bebyggelsen møter de ulike nivåene på en god måte. Landskapet slik det fremstår i dag, vil ikke 

endres betydelig. Arealene for forretning og innfartsparkering vil være under bakken og ha fasade 

mot torget i øst. Se vedlagte presentasjoner for de ulike utbyggingsfeltene og illustrasjoner for 

hvordan dette konkret er løst. 

1.4.8 Samfunnssikkerhet 

Planarbeidet vil måtte redegjøre for forholdet til jernbanen, trafikk- og støysituasjonen. Det er ikke 

avdekket forhold nå som tilsier behov for ekstraordinære hensyn, men det vil utarbeides en ROS-

analyse i forbindelse med utforming av planforslaget som vil redegjøre for risiko og sårbarhet i 

planen. 

1.4.9 Illustrasjon  

Planinitiativets boligbebyggelse består av 6 punkthus som varierer i fotavtrykk og orientering. 

Hensikten er å skape noe som både er likt, men også ulikt. Punkthusene bryter opp bebyggelsen 

samtidig som typologien gir en fleksibilitet i utforming av leilighetene med tanke på orientering og 

uteoppholdsarealer. Arealer for forretning, innfartsparkering og øvrige mørke arealer legges under 

terreng, men vil være eksponert mot torget og stasjonsområdet i øst. 



 

 

Figur 2: Planområdet, forslag til framtidig situasjon 

1.4.10 Utviklingsfaser 

Prosjektet er av en størrelse som gjør det naturlig å selge og utvikle alt samtidig. Forutsatt normal 

kommunal saksbehandling forventes salg, utbygging og ferdigstillelse i perioden 1 kvartal 2023 til 

4. kvartal 2025. 

1.4.11 Miljø 

Utbygger har forpliktet seg til Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse sine 10 strakstiltak for 

bærekraftig eiendomsutvikling. Prosjektet vil oppfylle krav til energimerke A eller B.   

1.4.12 Annet 

Ikke foreløpig. 

1.5  Økonomi 

Forslagsstillere bak planforslaget er Åstadveien Utvikling AS og Åstadveien ABC Utvikling AS, 

henholdsvis hel- og deleide datterselskaper av Profier AS. Profier er basert i Asker og jobber 

kontinuerlig med utvikling av gode prosjekter i egen kommune. Utbygging i Åstadveien 1, 2 og 3a 

vil bli realisert av forslagsstiller. Innledende vurderinger tilsier at det ikke er behov for 

utbyggingsavtale. 

Gebyr for behandling av planforslaget er foreløpig beregnet til 90 M (10.977m² grunnareal) + 60 M 

(8.600 m² BRA) = 150 M. 

2. Varsling og planavgrensning 

2.1 Foreslått plangrense 

Forslag til planavgrensning omfatter eiendommene Åstadveien 1, 2A-C og 3A i sin helhet, samt del 

av eiendommen Billingstadveien 20 som omfatter dagens innfartsparkering og stasjonsbygg. 

Planavgrensningen følger regulert midtlinje veg i Billingstadveien og nordre spormidte for 



 

jernbanen som sørlig avgrensning. Vegareal i Åstadveien er tatt med for å regulere ny adkomst til 

Åstadveien 2. 

2.2 Hvem skal varsles 

Naboer vil varsles i henhold til naboliste. Offentlige høringsinstanser og andre 

interesseorganisasjoner vil varsles i henhold til kommunens varslingsliste. 

2.3 Medvirkning 

Det vil særlig være viktig med medvirkning i planområdets nabolag. Tiltak som informasjonsmøter 

og lignende vil bli aktuelt og ønskes diskutert med kommunen i oppstartsmøtet.  

Når det gjelder fagmyndigheter vil det være særlig viktig å ha en dialog med Bane NOR SF om 

adkomst til og utforming av arealene tilknyttet Billingstad stasjon. 

3. Gjeldende planstatus 

3.1  Kommuneplanens arealdel 

Eiendommene er i gjeldende kommuneplan (Kommuneplan for Asker 2018-2030) avsatt til 

nåværende boligbebyggelse, nåværende forretning og nåværende vegformål. I temakart for areal 

og transport er planområdet også markert som «nærsenter innenfor prioriterte vekstområder». Det 

er knyttet retningslinjer for utnyttelse innenfor vekstområdene. Planområdet omfatter selve 

nærsenteret innenfor prioritert vekstområde. Utnyttelsen skal uansett vurderes i reguleringsplan, 

men vi tolker rammen hva gjelder høyder for å være 4 etasjer med en inntrukken 5. etasje. 

Administrasjonen i Asker kommune har i møte opplyst om at planområdet i forslag til ny 

kommuneplan helt eller delvis vil bli avsatt til sentrumsformål. Planinitiativet må sees i 

sammenheng med arbeidene med ny kommuneplan som er planlagt førstegangsbehandlet i 

september 2021. 

3.2  Kommunedelplan 

Planområdet ligger ikke innenfor en kommunedelplan. 

3.3  Områdeplan 

Planområdet ligger ikke innenfor en områderegulering. 

3.4  Reguleringsplan 

Planområdet er innenfor reguleringsplanen «022067 - Del av Vestre Billingstad» fra 16.03.1922. 

Reguleringsplanen har ikke bestemmelser, kun plankart. Plankartet viser frittliggende 

villabebyggelse og arealer for jernbanestasjonen. 

3.5  Tilstøtende planer, tiltak i nærområdet 

Billingstadveien 21 

I juni 2019 ble det varslet oppstart av planarbeid for Billingstadveien 21. Hensikten med 

planarbeidet er å muliggjøre oppføring av leilighetsbygg, bevaring av kulturminne og bruk av 

bygningsmassen for næringsvirksomhet. 

E18 Ramstadsletta-Nesbru 

I mai 2021 ble det varslet oppstart av planarbeid (detaljregulering) for ny E18 Ramstadsletta-

Nesbru. Forslagsstiller er Statens vegvesen. Planarbeidet har også til hensikt å bedre 

trafikksituasjonen i området Slependen/Billingstad samt tilrettelegge for utvikling med ny bolig- og 



 

næringsbebyggelse. Varslet planavgrensning omfatter arealer frem til jernbanebroen sørøst for 

planområdet for Åstadveien 1-3. 

3.6  Aktuelle planretningslinjer og regionale føringer 

Statlige planretningslinjer/rikspolitiske retningslinjer 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023. 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 

Regionale planer 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

 Regional plan for masseforvaltning i Akershus. 

4. Vurdering av krav til planprogram og 

konsekvensutredning 

 
Planinitiativet faller ikke inn under pbl. § 4-1 eller virkeområde for forskrift om 

konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). Planforslaget utløser ikke krav til planprogram eller 

konsekvensutredning. 

Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens rammer for utvikling i område avsatt til nærsenter i 

prioriterte utbyggingsområder. Foreslått arealbruk er sammenfallende med dagens bruk, men med 

en annen fordeling av formål innenfor planområdet enn dagens situasjon. Planinitiativet må sees i 

sammenheng med arbeidene med ny kommuneplan som er planlagt førstegangsbehandlet i 

september 2021. 

5. Vedlegg 

1. Forslag til planavgrensning, målestokk 1:1000 

2. Åstadveien 1 og 3a Illustrasjonsvedlegg, inkl. snitt og terrengprofiler. 

3. Åstadveien 2 Illustrasjonsvedlegg, inkl. snitt og terrengprofiler. 


