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LANGENGA 30, ASKER KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERING
UTVIDELSE AVPLANOMRÅDE –BEGRENSET HØRING

07.02.2019

Oppstart av planarbeidene for Langenga 30 ble kunngjort og varsletpå nyåret i 2017. Planforslaget ble
innsendt i 2018 og lå ute på høring på høsten, med høringsfrist 19.11.2018.

I Norges vassdrags- og energidirektorats brev av 09.10.2018 fremmer de innsigelse til detalj-
reguleringsplanen, bl.a. inntil det er dokumentert at sikkerhet mot steinsprang er ivaretatt i henhold til
byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3.

Kort bakgrunn for saken
Hogstad Invest AS er eier av gnr. 55/323, Langenga 30, samt tilgrensende naturområde rundt Einedammen,
gnr. 55/744. Eiendommene utgjør tilsammen ca. 58 daa og ligger langsetter Langenga som er fylkesvei.
Langenga 30 er i dag langt på vei ubebygget, med unntak av etlavere næringsbygg i nordøst.

Gjeldende reguleringsplan fra 2011 tilrettelegger for industri / lagerbebyggelse. Dette representerer ikke
lenger en ønsket arealbruk for Langenga 30. Gjennom forslag til ny reguleringsplan ønsker eierne å
tilrettelegge for et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av sykkelsporten, inklusiv en innendørs velodrom.
Anleggettenkes også å inneholde servicefunksjoner og undervisningslokaler. På den øvrige delen av
eiendommen ønskes konsentrert boligutvikling med variert leilighetssammensetning. Denne arealbruk svarer
til det gjeldende kommuneplan legger til rette for.

Naturområdet rundt Einedammen, fylkesvei 207 langs planområdet samt skråning nord for veien er medtatt i
planen etter ønske fra Asker kommune.

Fare for steinsprang
Norconsult erengasjert av forslagsstiller for å svare ut NVEs krav om dokumentert sikkerhet mot stein-
sprang. Som det fremgår av deres rapport Skredvurdering –Langenga 30, dat. 28.11.2018 (se vedlegg), er
detavdekketen viss fare for steinsprang sørøst for Einedammen som følge av oppsprukne steinmasser og
bratt terreng (over 40 graders helning, se snitt under). Ved en utbygging må det gjennomføres
sikkerhetstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet.

På side 11 og 12 i rapporten redegjøres det for faresituasjonen og forslag til tiltak.

Området som er vurdert som fareutsatt er angitt i nedenstående illustrasjon, se rødt felt.

Faresonekart fra fagrapport. Rødt feltviser området med skredfare, og som må sikres før utbygging.
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Snitt gjennom bratt skråning, i midtre del av faresonen (gjennom hus 9 og Granbakken 49).

Utvidelse av planområde
Den avdekkede faresonen må sikres i plankart (faresone H310 Ras- og skredfare) og tilhørende
bestemmelser.

Deler av faresonen ligger utenfor planområdet som ble kunngjort og varsletved oppstart av planarbeidene i
2017. Asker kommune har følgelig konkludert med at planområdet må utvides og at saken må legges ut til ny
begrenset høring.

Skravert område i illustrasjonen under viser planområdets utvidelse. Utvidelsen omfatter østre del av
gnr./bnr. 55/599.

Utvidet planområde. (Utvidelse etter kunngjøring / varsling er skravert.)

Endringer i plankart og reguleringsbestemmelser
Se under for utsnitt av nytt plankart med utvidet planområde og innpasset faresone, H310 (rødskravert
område). Faresonen tilsvarer området som Norconsult har avsatt i rapporten Skredvurdering.
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Utsnitt revidert plankart med utvidet planområde og faresone H310.

Den utvidede delen av planområdeter i gjeldende regulering (reguleringsplan 143 Granbakken, 1974) avsatt
til Felles lekeplass. Dette formåleterikkei henhold gjeldendePlan-og bygningslov(§ 12-5 Arealformål i
reguleringsplan).

Området er bratt og vurderes kun i begrenset grad å være egnet for lek. Asker kommune har derfor landet
på at området skal reguleres til Naturområde.

(Etter avtale med Asker kommune er planområdet utvidet frem til nærmeste formålsgrensermot boligformål i
sør og vest for å forhindre at det ikke blir liggende igjen små restområder av Felles lekeplass fra eldre plan.)

Også reguleringsbestemmelsene er endret for å sikre at hensynet til skredfare blir tilstrekkelig ivaretatt ved
gjennomføring av planen.

Følgende endringer er foretatt i forslag til bestemmelser: (Endringer i er vist i blått.)

Hensynssone Ras- og skredfare H310 er medtatt som nytt avsnitt innunder bestemmelse for sikring
av verneverdier / hensynssoner:

4.3 Sikre verneverdier / Hensynssone
(plan-og bygningsloven §§ 12-7 punkt 6 og 11-8 punkt c)

Tiltak innenfor hensynssone Ras-og skredfare H310 (pbl. § 11-8, bokstav a) og som vil falle inn
under sikkerhetsklasse for skred S3 i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3, er ikke tillatt før
det utføres sikringstiltak som anbefalt i skredfarevurdering fra Norconsult datert 28.11.2018. Viktig
naturtype innenfor og sørøst for hensynssonen skal så langt det er mulig tas hensyn til ved valg og
gjennomføring av sikringstiltak.

Innenfor bruksformål Grønnstruktur, Naturområdeåpnes det for nødvendige fjellsikringstiltak:

8.1 Naturområde
I arealer der det er registrert viktig naturtype, tillates ikke terrenginngrep utover nødvendige
sikringstiltak. Ved skjøtsel skal det utvikles en artsrik og fleraldret skog, slik at hensynet til viktige
naturtyper ivaretas.

I tillegg er Fjellsikringstiltak medtatt i listen over hva som skal redegjøres for som del av
utomhusplanen:
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3.2 Dokumentasjonskrav (plan-og bygningsloven § 12-7 punkt 12)
I første byggesøknad skal det inngå utomhusplan for den ubebygde delen av tomten.
Utomhusplanen skal vise opparbeidet tomt for ferdig prosjekt og bl.a. redegjøre for:

Eksisterende og framtidig terreng, med overganger mot tilliggende veiarealer, landskap og
bebyggelse.
Terrengoverflater
Arealer for lek og opphold
Ny og eksisterende vegetasjon, markdekke
Støttemurer, ramper og trapper
Belysning
Sykkelparkering (med og uten overbygg) og biloppstillingsplasser på terreng,
manøvreringsareal, avkjørsler mot offentlig vei
Overvannshåndtering
Fjellsikringstiltak
Evt. støyskjermingstiltak
Løsning for renovasjon
Hvordan hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne er ivaretatt.

Ved etappevis utbygging gjelder ovennevnte tiltak for de arealer som knytter seg til hvert enkelt
byggetrinn.

Konsekvenser av mulige sikringstiltak
I rapporten Skredvurdering –Langenga 30trekkes det frem flere mulige sikringstiltak mot steinsprang. Asker
kommune har bedt forslagsstiller om å belyse konsekvenserav disse tiltakene.

Det er trolig ikke behov for særlig omfattende sikringstiltak. Likevel kan tiltakene gi en viss påvirkning på
omgivelsene i forhold til bl.a. brukbarhet, estetikk og biologisk mangfold (fareområdet berører registrert
kalkskoglokalitet som er en viktig naturtype, verdi B).

Vurdering av sikringstiltak nevnt i rapporten «Skredvurderinger –Langenga 30»:

Rensing av løse steiner og blokker
Biologiske mangfold:
Tiltaket har liten eller ingen virkning på registrert kalkskoglokalitet i skråning, så sant detikke
innebærer fjerning av vegetasjon.
Brukbarhet / mulighet for opphold og lek:
Området blir tryggere å ferdes i og blir følgelig mer egnet for lek og almen ferdsel. (Topografien
setter imidlertid begrensninger for områdets brukbarhet.)
Estetikk:
Trolig litesynlig endring fra dagens situasjon.

Nett over potensielle løsneområder
Biologiske mangfold:
Tiltaket har noe negativ virkning på registrert kalkskoglokalitet i skråning. Fjerning av trær bør så
langt som mulig unngås. Mindre vegetasjon kan fjernes (til tross for noe negativ effekt) da denne vil
kunne vokse tilbake.
Brukbarhet / mulighet for opphold og lek:
Området blir tryggere å ferdes i og blir følgelig mer egnet for lek og almen ferdsel. (Topografien
setter imidlertid begrensninger for områdets brukbarhet.)
Det er en viss fare for at dyr kan bli hengende fast i nettet.
Estetikk:
Nett kan fremstå visuelt uheldig.



5/ 5

Etablering av skredvoll/skredgjerde i bunn av skråning og sannsynlig avstenging av fareområdet
(Metodemå evt. sees nærmere på mht. dimensjonering og utforming.)

Brukbarhet / mulighet for opphold og lek:
Vollen stopper nedfall i bunn av skråningen og sikrerboligområdetmot steinsprang.
Faresonen må trolig sperres av med gjerde for å hindre mulig skade. Området kan da ikke benyttes
til lek og ferdsel. Uten gjerde vil bruk avområde innebære en viss risiko for skade som følge av
steinsprang.
Inngjerding er uheldig for dyretråkk gjennom området.
Plassbehov og estetikk:
Løsning med fangvoll vil oppta en del areal. Løsning med fanggjerde vil oppta mindre areal, men er
estetisk mer utfordrende. Det samme gjelder en generell inngjerding av faresonen for å hindre
adgang.
Voll eller gjerde kan beplantes med klatrevekster som kan bedredet visuelle uttrykketnoe.
Biologisk mangfold:
Det er positivt for det verdifulle naturområdet at det får stå mest mulig uberørt.
Ved en beplantning av voll med klatrevegetasjon må detbenyttes art som regnes som trygg i
henhold til fremmedartslista, siden dette er i grensen mot en verdifull naturtypelokalitet.

De beste tiltakene vil trolig være rensk av løs stein og eventuelt nett slik atskredfaren elimineres innenfor
både boligområdet og naturområdet i skråningen. Begge områdene fårda økt sikkerhetog brukbarhet.

Vedlegg: Skredvurdering –Langenga 30. Steinsprangvurdering utarbeidet av Norconsult AS,
dat. 28.11.2018


