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Asker kommune

SØKNAD OM OMDISPONERING FRA LNFR TIL BOLIGFORMÅL

Gbnr. 73/41, Vollenveien 53, har i dag deler av arealetavsatt til LNFR-område.

Eiendommen har i sin helhet vært nyttet til boligformål siden eksisterende hus ble bygget i
1971. Det aktuelle området ble på det tidspunktet opparbeidet som hage og hadde også
innkjøringen til eiendommen. Vi har senere avviklet denne utkjøringen. LFNR-området
inkluderer nå delvis godkjent overbygget terasse.

I forbindelse med reguleringen av tilliggende eiendom 73/13 til boligformål, ble LNFR-
grensen på denne trukket vesentlig tilbake fra Vollenveien etter ønske fra grunneier for å
legge til rette for økt antall nye boliger. Det ligger nå igjen en stripe på ca 10 meter med
formål "Hensyn grønnstruktur" fra Vollenveien og opp mot kommende ny bebyggelse. Vår
eiendom var ikke omfattet av reguleringen og det ble følgelig ikke foretatt noen justering av
tilstøtende LNFR-område på 73/41. Konsekvensen er at vi fremdeles har om lag 30 meter
båndlagt eiendom i grensen til 73/13 og at det ligger igjen en "trekant" på ca et halvt mål med
LFNR-område på vår eiendom grensende mot Vollenveien.

Som kartet viser, utgjørdisponeringen til LNFR en forholdsmessig sett relativt stor del av
arealet på 73/41. Dette en åpenbart rest etter et større sammenhengengende LNFR-område
som strakk seg fra og med eiendommen som ble skilt ut fra 73/13 som 73/41, og opp til
Marieroveien.

Forutsetningene og behovet for disponering av areal til LFNR på undertegnedes eiendom er
åpenbart ikke lenger tilstede, tilsvarende som for mange andre slike "teiger" i Vollen etter
utbyggingsstart i 1998. Båndleggingen kan ikke lenger sies å ha noe formål, og begrenser
utnyttingsgraden på eiendommen.

Vi søker derfor om at detaktuelle arealetpå 73/41, i den forestående rulleringen av
kommuneplanens arealdel, i sin helhet omdisponeres fra LNFR til boligformål.

Med vennlig hilsen

Lasse Lager





Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll utdin kontaktinformasjon:
Navn: Finn Audun Bostad
Eventueltorganisasjon/lag/foreningdu representere:
Adresse: Markveien 20,1391 Vollen
Telefon: 90023151
E-post: finn@smily4.no

2. Hvilkettema gjelderdittinnspill:

(lageavkryssing,hvormankanvelgeettellerfleretemaer)

Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-ogsykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone /fjord
Biologisk mangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet Prioriterte

vekstområder

3. Skrivdittinnspill heroglegggjernemed etkartutsnitt:
I forbindelse med kommuneplanenssamfunnsdel erdetvistprioriterte vekstområdermarkertmed
gultpå kart. Detopplysesom atdetikke erendelig,ogatdetikke er detaljertned på tomtenivå.
Likefulter detviktigå bemerke detjegoppfatter som en muliguheldigkonsekvens.
På området«Bjerkås» er markeringen satttil å omfatte deler avdetsom tidligere er varsletigangsatt
områderegulering02202011025. Detkanutiframarkeringigult, seutsomdenvestredelavnevnteplanikke
ermedtatt. Enkonsekvens avdettekanbliatdeøverstedeleravBåtenliaogMarkveien, somkunomfatternoen
fåeiendommer, blirholdtutenforenhelhetligfremtidigregulering.
Deterkjentgjennomarbeidmedplanerforområdetfratidligere, atmyeavutfordringenmedåfåløstutdette
områdetliggeriblantannetveiadkomst. Detburdederforværeønskeligåmedtaogsådeøverstedelerforåsikre
mulighetenforfinansieringavenpotensieltkostbarveiløsning. Viderehardettidligereværtfremmetflere
alternativeveiløsninger, hvorflereharkommetinnoverdenvestligesidenavområdet, dvs områdetsomnåer
vistutenforprioritertvekstområde.
Muligargumentasjonforåikkemedtadeøverstedeleneavnevnteboligveierkanværeavstandtil
kollektivtransportlangsvei. Dettevilenkeltkunneløsesmedgangvei, alldentiddetidageksistererstierog
snarveierbenyttetavbeboereogturgåere. eiendommensomliggerøverstiområdet, Markveien24, liggeri
luftlinje440MfraBjerkås busstopp. Deterflerestiersomvesentligforkorteravstandenlangs vei, 850M, ned
motavstandeniluftlinje. Viderevildealternativeveiløsningertidligerefremmetiforbindelsemedplanarbeid,
forkorteogsåavstandenlangs veibetydelig.
Blirområdetvedtattsomvist, meddeøverstedeleneunntatt,kandetiytterstekonsekvensblivanskeligåfåtil
enreguleringmedenrealistiskgjennomføring. BlirområdetøverstiBråteliaogMarkveienmedtatt, kanen
reguleringvisesegåknytteenendastørredelavetprioritertvekstområdenærmeregodekollektivknutepunkter.
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill

For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må
informasjon om arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal
følge innholdet i denne malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og
gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet for å kunne gjøre de nødvendige
vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede
utredninger. Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre
utredninger. Dette vil skje i perioden september-oktober i år.

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel for Asker bygger på strategiske føringer fra kommuneplanens
samfunnsdel. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-
verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/

1.2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og
betingelser for nye tiltak ogendret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas
ved utviklingav arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser
og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og
overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern
av arealer.

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele
eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk,
hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/


Kontaktinformasjon

Grunneier
Kontaktperson: Morten Bastrup
Adresse: Brendsrudlia 20, 1385 Askler
Telefon: 99595891
E-post: morten.bastrup@gmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Alle arealinnspill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i
kommuneplanens samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under.

1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel.

Det er i henhold til bærekraftsmål 11, bærekraftige byer og samfunn

Teknisk infrastruktur er lagt og regulert ny atkomst opparbeides nå. Ligger som del
av eksisterende boligbebyggelse.

Utvikling av eiendommen ønskes som en generasjonsløsning og i tråd med AK’s
føringer for aldersvennlig samfunn og boformer som gir trygghet for alderdommen.

Det siste aspektet er også knyttet til bærekraftsmål 3, God helse.

2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte
vekstområder. Redegjør for aktuelle transportløsninger.

Boligformål nær tettstedet Vollen. Eiendommen ligger ca. 1, 2 km fra Vollen med
bussruter på Slemmestadveien, og ytterligere 200 m til er båtanløp til Oslo.

Vollen tilbyr et godt service, opplevelses- og handelstilbud.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Eiendommen, Julius Madsens vei 7, gnr. 73, bnr. 23 ligger i LNF-området. Her ble husetog
et tilbygg godkjent til boligformål i 2015.

Det er ønskelig å endre formålet fra LNF til boligformål. Dette kan gi oss mulighet for å
kunne utnytte eiendommen ( 2,8 da ) for flere i familien.

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 2,8daa.

Vedlagt utsnitt av eiendommen med grunnkart, reguleringsplaner i området og
kommuneplanen.

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr. 73/bnr. 23 Adresse: Julius Madsens
vei 7

Hjemmelshaver

Ellen og Morten Bastrup

2.5 Dagens arealbruk

Vår bruk har vært en overgang fra tidligere fritidsbruk til boligformål. Bodd her siste 3
månedene. Har hus og bostedsadresse i Brendsrudlia 20, Askersom på sikt skal endres.



2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer? Nei.

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Gangsavstand ca 1,2 km til Vollen

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Kjøreavstand ca 1,4 km

Adkomstfra offentlig veg Gang og kjøreavstand til Vollenveien
150 m

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er
det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

Gangavstand til Vollen med busstilbud
1,2 km

Båt-tilbud 1,4 km.

Det er opparbeidet gang- og sykkelvei
langs Vollenveien.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet gang-
og sykkelvei e.l.?

Nærmeste friluftsområde ligger 50 m
fra eiendommen, med bruk at lokal vei

Avstand til strandsonen 1,4 km

Gangavstand til barneskole,
og er denne trygg
(opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.)

Gangavstand 2 km til Arnestad, hvor
det er opparbeidet gang – og sykkelvei

Gangavstand til
ungdomsskole og er denne
trygg (opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.)

Gangavstand til Vollen u-skole er 2
km, hvor det er opparbeidet gang- og
sykkelvei

Julius Madsens vei 7 ligger med boliger rundt seg, og til grøntområde. Nærmeste området
er nå under utbygging med 8 eneboliger og en tomannsboligi henhold til godkjent
reguleringsplan. ( JuliusMadsens vei 2 og 3). Med denne utbyggingen lages ny vei fra
Vollenveien i regulert standard frem til nye tomter og langs vår eiendom. Vi vil derfor ligge
til en atkomst med ny teknisk standard. Vår eiendom ble tilknyttet offentlig VA i 2011.



Et ønske om utvikling med 2 nye boenheter på vår eiendom vil falle godt inn i de planer som
nå realiseres rundt oss.

2.8 Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.

Eiendommen omfattes ikke av fareområder.

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utnyttelse (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.)
og arealformål.

Eiendommen ønskes utnyttet til boligformål. Eiendommer på 2,8 da og blir ca. 200 m2
mindre ved at veigrunnsareal ved ny opparbeidelse kommer til fratrekk. I dag er det en
bolig med grunnflate på 95 m2, et uthus og en garasje på eiendommen. Det er ønskelig
med en utnyttelse med 2 nye eneboliger, med en utnyttelse tilsvarende reguleringsplanen
for Julius Madsens vei 2 og 3.

2.10 Trafikk og adkomst

Eiendommen ligger til atkomst som nå opparbeides i regulert standard. Julius Madsens vei
og Marieroveien. Arealinnspillet innebærer ikke noen endring av trafikksituasjonen annet
enn trafikk fra 2 nye eneboliger.

Her er det sikker gang- og sykkelvei til skoler og kollektivtilbud.

2.11 Terreng

Arealinnspillet er ikke utfordrende i forhold til terrenginngrep. Eiendommen er i hovedsak
opparbeidet med plen og moderat skrånende mot øst.

2.12 Tidsperspektiv

Det er ønskelig at utnyttelse til boligformål med mulighet for bygging av 2 eneboliger kan
realiseres i nær fremtid. Forholdene burde ligge til rette for dette når det nå blir
opparbeidet regulert vei frem til eiendommen.

2.13 Økonomi

Ja, og dette tas med nærmere under en prosjektering.

2.14 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon











Asker kommune

Telefon: 66 90 90 90?

E-post: post@asker.kommune.no

Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no

Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033



Innhold

1. For deg som skal sende inn arealinnspill..........................................................................................3

1 . 1 Kommuneplanens samfunnsdel ..............................................................................................3

1 . 2 Om kommuneplanens arealdel .......................................................................................3

Kontaktinformasjon .............................................................................................................................4

2 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel ..........................................................................5

Kort presentasjon av arealinnspillet........................................................................................................7

Beliggenhet og størrelse ..................................................................................................................8

Eiendoms- og eierforhold ................................................................................................................9

Dagens arealbruk .............................................................................................................................9

Prinsipper for vern ...........................................................................................................................9

Bebyggelse og utnyttelse ...................................................................................................................12

Trafikk og adkomst.........................................................................................................................12

Terreng12

Tidsperspektiv................................................................................................................................13

Økonomi ............................................................................................................................................13

Vedlegg..................................................................................................................................................13



1. For deg som skal sende inn arealinnspill

For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om

arealinnspilletinn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal følge innholdet i denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens

arealdel.

Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september-oktober i år.

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel for Asker bygger på strategiske føringer fra kommuneplanens
samfunnsdel. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her:

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-
kommuneplanens-samfunnsdel/

1.2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser

for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er

ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og

bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.



Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Ole Sæthre / Elisabeth Klerck Nilssen
Kontaktperson: Ole sæthre
Adresse: Håkavikveien 10
Telefon: 91577173
E-post: Ole.saethre@gmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Marlow arkitekter
Kontaktperson: Per Marlow
Adresse: Gamle Ringeriksvei 56
Telefon: 908 33 223
E-post: pm@marlowarkitekter.no



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Alle arealinnspill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under.

1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Eiendommen hvor det foreslås å bygge sju miljøboliger i høy kvalitet har ligget brakk i lang
tid. Området tilhører et tidligere småbruk, og prosjektet legger derfor opp til å dyrke opp
igjen deler av området med frukttrær og Vollen-bringebær. Tiltaket ligger nært sjøen mellom
Vollen og Sjøstrand, i andre rekke bak flere større eneboliger som ligger i front. Husene er
planlagt bygget terrengtilpasset og i naturmaterialer. På den opprinnelige eiendommen ligger
et sveitserhus som de seneste fire årene er tilbakestilt til original utførelse og påbygget i
tradisjonell stil. Tiltakshaverne bor med familien i sveitserhuset og vil utvikle området med et
klima og miljø i fokus.

Transport–Planområdet ligger sentralttil i forhold til viktige funksjoner

Samfunnsdelen har som mål at kollektivsystemet, sammen med gang og sykkelvei skal være
det primære transporttilbudet i Asker Nord.

Det foreslåtte prosjektet i Håkavikveien ligger svært sentralt til i forhold til de fleste
funksjoner. Det er 300 meter til nærmeste barnehage, 600 meter til barne og -

ungdomsskole, 600 meter til idrettsarenaer og 600 meter til høyfrekvent buss til Oslo.
Nærsenteret Bjerkås ligger 700 meter fra prosjektet og det er 1200 meter til Vollen, hvor

hurtigbåten går inn til Oslo. Det er også 1200 meter å gå/sykle til tettstedet Vollen.

Prosjektet i Håkavikveien har færre enn ti enheter og kommer således under grensen som er
satt for antall nye enheter i et prosjekt i forhold til belastning av Slemmestadveien.

Prosjektet foreslår å bredde utHåkavikveien for å legge bedre til rette for gående og
syklende. Veien er i dag smal og det er kan tidvis oppstå konflikt mellom biler og myke

trafikanter. Det er et populært turområde med god kollektivdekning, hvor det er en naturlig
med en målsetting om å øke andelen som reiser kollektivt/andelen myke trafikanter. Dette
er en kommunal vei og en bredding av veien vil måtte være del av en utbyggingsavtale.

Miljø/natur

Asker kommune sier i samfunnsdelen at det skal tilrettelegges for boliger med

fremtidsrettede miljø og energiløsninger.

Boligene i prosjektetvil oppføres som plussboliger med solceller og med mulig tilknytning til
VEAS fjernvarme. De vil også oppføres i miljøvennlige materialer og med et skånsomt uttrykk
i forhold til omgivelsene. Samlet sett vil boligene være ledende på klimavennlighet.

Plasseringen av boligene er slik at de ikke berører vernet skog og planen vil i sin helhet legge

til rette for beskyttelse av sårbare områder og åpne opp områder med stier og gjøre disse
kystnære områdene mer allment tilgjengelig.



Planområdet ligger i et natur-, frilufts- og boligområde med private og offentlige interesser

som må ivaretas og gis en god struktur.

Samfunnsdelen fremhever at naturmangfoldet skal sikres og vernede områder må tas vare
på. Videre skal det tilrettelegges for et mangfoldig friluftsliv.

Bebyggelsen i prosjektet er foreslått lagt til lite fruktbare jorder/ gressområder.

Eiendommen gnr 67 bnr 57 (merket A i oversiktsvedlegg) som ligger på østsiden av
Sjøstrandveien består av vernet skog og foreslås overdratt til kommunen. Det vil komplettere

kommunens eiendom på Elnestangen og sikre vernet skog og tilgang til toppen av
Elnestangen for allmenheten.

Den del av eiendommen gnr 67 bnr 48 som er kalklindskog med vernesone (merket B i
oversiktvedlegg) foreslås overdratt til nærmeste nabo som forvalter den største delen av

kalklindskogen, alternativt til kommunen for å sikre en god forvaltning av denne viktige
biotopen.

Den del av eiendommen som utgjør hjørnet av Håkavikveien og Sjøstrandveien består av
blandet skog på kalkgrunn. Denne delen av gnr 67 bnr 48 (merket C i oversiktsvedlegg)

foreslås opprettet som fellesområde i prosjektet, alternativt overdratt til kommunen, for å
ivareta skogen og sikre at området ikke privatiseres.

Den del av kyststien som går over eiendommen i Sjøstrandveien foreslås overdratt til
kommunen, alternativt skilt ut og lagt inn i felles eierskap med naboer. Igjen vil dette sikre at

området ikke privatiseres.

Samlet sett vil disse overdragelser sikre bevaring av sårbar natur, og sikre at området for
fremtiden vil være offentlig tilgjengelig. Det vil bidra til å reversere privatiseringen av dette
kystnære området og sikre at det blir åpent og tilgjengelig. Småbruket vil beholdes og

utvikles, med hovedhuset og jordet med epler og bringebær som en samlet enhet.

Infrastruktur –Planiniativet vil styrke infrastrukturen på flere områder.

Fra kommuneplanens samfunnsdel heter det at private utbyggere må bidra vesentlig i
prosjekter med utilstrekkelig infrastruktur.

Prosjektet vil tilrettelegge for en bedre infrastruktur med bredere vei ned til Elnestangen,
fjerning av biltrafikk fra deler av kyststien ved at veien legges på tiltakshavers eiendom og

således skjermer dagens kyststi, tilrettelegging av stier opp til platå(st.hanshaugen) på
Elnestangen og opp til Øvre Elnes, etablering av brannvann og fiberkabel i området, og
etablering av snuplass for søppeltømming.

Skole/fritid

Prosjektet ligger tett på både skole (600 meter) og barnehage (300 meter) og områder for

fritid og idrett. Arnestad er et av Askers store miljøer for skole og fritid og prosjektet vil legge
til rette for en oppvekst hvor barn og unge vil få et positivt nærmiljø hvor de selv ønsker å
delta og bidra.



Kulturlandskap/dyrket jord

Kulturlandskapet har forfalt over de siste tretti årene. Jordene har ikke vært dyrket og øvrig

landskap har ikke vært vedlikeholdt. Kulturlandskapetvil opparbeides igjen og elementer fra
tidligere tider vil re-etableres. Jordbruksarealer på 5 mål vil dyrkes opp igjen med arter som
har tradisjon i området. Dette inkluderer både Vollenbringebær og epler. Sveitserhuset er

allerede tilbakeført til gammel stil. Den gamle syrinhekken er flyttet og vil vokse opp langs
Sjøstrandveien. De områder som tas til boligformål på øvre deler av bakken er lite fruktbar
gressbakke. Områdene nede er på 2,2 mål og tas av mark som er dyrkbar.

2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder.

Redegjør for aktuelle transportløsninger.

Prosjektet ligger 700 meter fra nærsenteret Bjerkås og 1200 meter fra lokalsenteret Vollen.
Det er i kommunens samfunnsdel lagt opp til en forsiktig vekst i Vollen.

Det er gangavstand til skole og barnehage og til nærsenteret Bjerkås. For pendlere er det
gangavstand til høyfrekvent buss og 1200 meter til Vollen båten (sykkel/gangavstand). Det

legges i samfunnsdelen opp til en styrking og økt satsing på Vollen båten noe som vil være et
godt supplement til høyfrekvent buss.

Det legges opp til en bedre fremkommelighet for gående og syklende som del av en forsiktig
bredding av Håkavikveien. Dette vil komme beboere, barnehagebrukere og turgåere tilgode

og det vil legge til rette for redusert bilbruk i området.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Prosjektet legger opp til å bygge syv miljøvennlige eneboliger, tilrettelegge området for
fremtidig vern av sårbar natur, re-etablere kulturlandskapet og øke tilgjengeligheten for turgåere.

Prosjektet har vært spilt inn til forrige rullering i Asker kommune og fikk da flertall for å bli innlemmet
i kommuneplanen, men innsigelser fra fylket stoppet prosjektet da. Prosjektet er nå justert i forhold

til innsigelsene som kom, og beskrevet mer utfyllende for bedre å forklare konsekvensene av tiltaket.
Innspillet ligger utenfor sårbare områder og griper ikke inn i vernet skog eller biotop.

Forslaget går ut på å legge fire eneboliger i skråningen mellom boligen i Håkavikveien 10 og hytta
som tidligere er skilt ut fra eiendommen, og tre eneboliger på innsiden av boligområdet langs

Sjøstrandveien.

Boligene vil bli et pilotprosjekt innenfor bygging av miljøvennlige boliger. Energiløsningene vil være
optimale med solceller, jordvarme og/eller tilrettelagt for gassvarme fra VEAS. De vil bli bygget i
miljøvennlige materialer og tilpasset naturen best mulig.

Boligene er plassert slik at de ikke utfordrer den sårbare kalklindskogen og annen natur i området.

Siden det opprinnelige forslaget, er det tatt ut en bolig på nedsiden av kalklindskogen for å skape en



hensynsone mot skogen og sørge for at det blir et sammenhengende jorde gjennom prosjektet og

opp til naboeiendommen.

I øvre del av prosjektet er det tatt ut en bolig og veien er lagt om for å trekke prosjektet tilbake fra
blandingsskogen som ligger nord i prosjektet. Denne har ikke vernestatus men antas verdifull da den
vokser på kalkgrunn.

Det legges opp til å dyrke opp igjen mark på ca 4 mål som har ligget brakk de siste tretti årene.

Eplehagen vil utvikles og delvis re-etableres og det vil plantes bringebær av Vollentypen på resten av
jordet.

Kyststien går igjennom området og over eiendommene. Det legges opp til at de deler av kyststien
som er del aveiendommen legges sammen i felles eierskap med den delen av Sjøstrandveien som

går inn mot Håkavikveien. Dette eierskapet kan så vurderes overdratt til kommunen. Beboerne i
området er opptatt av å holde Sjøstrandveien/kyststien smal for å bevare det intime miljøet i
området. Den er også del av kulturmiljøet Vollen.

Den stikkvei som etableres for å komme inn til boligene på søndre/nedre del av prosjektet foreslås

koblet på stikkvei til de innerste boliger i Sjøstrandveien. Dette vil frigjøre kyststien for biltrafikk inn
mot Sjøstrand og gjøre utkjøring enklere for de innerste boligene.

Håkavikveien ned mot parkeringen på Elnestangen er smal og til tider belastet med trafikk til
barnehagen og utfart i helgen. Det fungerer ikke spesielt bra for syklende og fotgjengere og den

foreslås derfor breddet noe.

Eiendommen øst for prosjektet ligger som del av naturreservatet på Elnestangen og består blant
annet av vernet skog. Det går flere stier fra kyststien og over eiendommen inn til kommunens
område. For å sikre området mot privatisering og for å sikre et godt vern av skogen foreslås Gnr 67

bnr 57 overtdratt til kommunen. (Merket A).

Et viktig element er å skape en varig og god løsning for kalklindskogen. Det er laget en hensynsone på
nedsiden av prosjektet. På oppsiden er det fra gammelt av bygget en mur i skråningen som skiller
skogen fra gressbakken. For å sikre varig vern foreslås skogen med hensynsonen nedenfor overdratt

enten til kommunen eller til naboen over som forvalter hoveddelen av skogen i dag.(Merket B).

Blandingsskogen som ligger i hjørnet mellom Håkavikveien og Sjøstrandveien foreslås opprettet som
felleseie for de nye boligene. Dette vil sikre at området blir tilgjengelig og ikke privatiseres
unødvendig.(Merket C)

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 5,5 daa.

Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.(tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.(tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).



Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.(tilpasses
størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

67/36 Håkavikveien 10, 1390 Vollen Ole Sæthre

Elisabeth Klerck Nilssen

67/57 Håkavikveien 10, 1390 Vollen Ole Sæthre

Elisabeth Klerck Nilssen

67/48 Håkavikveien 10, 1390 Vollen Ole Sæthre

Elisabeth Klerck Nilssen

2.5 Dagens arealbruk

Området er et tidligere småbruk hvor jordbruksarealene ligger brakk. Eneste funksjon er

våningshuset som bolig for familien.

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil tiltaket
påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Det er ingen
registrerte
kulturminner.

Kulturlandskapet
med Sveitserhus og
småbruk er

tilbakeført og jord
vil dyrkes opp igjen.

Deler av eiendommen
er del av Vollen
kulturmiljø.

Sveitserhus og jorder
er og bil bli tilbakeført
til opprinnelig miljø og

kulturlandskap.

Biologisk mangfold Det er vernet
kalklindskog i

området

5-50 meter. Tiltaket påvirker ikke
skogen. Det lages en

naturlig vernesone
rundtog en struktur,
inkludert mulighet for

eiendomsoverdragelse



som vil beskytte

løvskogen for
fremtiden.

Vassdrag Det er ingen
vassdrag

Marka Det ligger langt fra

marka.

Strandsonen Området er
sjønært men ikke

synlig fra sjøen. Det
ligger bak kyststi,
boliger og etablert

strandsone og det
vil ikke berøre
tilgjengeligheten til

sjøen. Nye stier vil
gi økt
tilgjengelighet.

50 m Prosjektet vil i liten
grad være synlig fra

sjøen og tilrettelegge
da det ligger bak
etablert bebyggelse og

vegetasjon. I tillegg
ligger det
tilbaketrukket fra de

mest synlige
områdene. Prosjektet
vil gi bedre tilgang til

de sjønære områdene.

Matjord Matjord som har
ligget brakk dyrkes
opp igjen med

tradisjonelle
vekster som Vollen
bringebær og epler.

0 Matjord på ca 4 mål
som har ligget brakk i
30 år dyrkes opp igjen.

Det tas 2,2 mål jord til
prosjektet.

Friluftsområder

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste

lokal- eller nærsenter

700 meter til Bjerkås

1200 meter til Vollen

Kjøreavstand til nærmeste

lokal- eller nærsenter

0,7 km til Bjerkås

1,2 km til Vollen

Adkomst fra offentlig veg 600 meter til Slemmestadveien



Gangavstand til nærmeste

kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang-og sykkelvei
e.l.?

Det er 600 meter til busstoppet Håkavik.

Det er opparbeidet gangvei deler av veien.
Det forslås en bedring av veien den siste
delen ned mot Elnestangen.

Gangavstand til nærmeste

grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet gang-og
sykkelvei e.l.?

Planområdet ligger tett på Elnestangen og

kyststien som går forbi. Avstand er 0 meter.

Avstand til strandsonen Planområdet ligger ca 50 meter fra
strandsonen og med kort vei til Sjøstrand og
Elnestangen badeområder. Prosjektet ligger

i sin helhet utenfor strandsonen som
definert av Asker Kommune.

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet

gang-og sykkelvei e.l.)

Det er 300 meter til barnehage og 600
meter til barneskole. Det er opparbeidet

gangvei deler av veien. Det forslås en
bedring av veien den siste delen ned mot
Elnestangen.

Gangavstand til ungdomsskole

og er denne trygg (opparbeidet
gang-og sykkelvei e.l.)

Det er 600 meter til ungdomsskolen

Det er opparbeidet gangvei deler av veien.

Det forslås en bedring av veien den siste
delen ned mot Elnestangen.

Beskriv med egne ord området i en større sammenheng. Hva kjennetegner nærområdet i dag. Vil

ønsket utvikling av området få virkninger utenfor foreslått areal? Herunder behov for sosial og teknisk
infrastruktur og lignende.

Området er i dag et kombinert bolig og friluftsområde med sjønær tilknytning. Som et av få områder i
Asker er det god offentlig tilgjengelighettil sjøen. Deler av tilgjengeligheten går over privat grunn og

prosjektet legger til rette for at denne tilgjengeligheten sikres gjennom eiendomsoverdragelser for
fremtiden.

Det er smale veier og noe svak infrastruktur i området. Prosjektet tar tak i disse problemstillingene
og foreslår en bredding av veien og bedring avinfrastrukturen.

Området er også preget av en flott natur. Prosjektet hensyntar dette og har laget en struktur med

forsiktig utnyttelse og eiendomsoverdragelser som vil sikre dette for fremtiden.

2.8 Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.



Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken

påvirkes av fareområder

Ras og skred Ikke aktuelt

Grunnforhold Gode grunnforhold med kort
vei til fjell

Overvann/flom Overvann håndteres på egen

tomt. Det eretablerte brønner
for å samle overvann til
vanning.

Flo Ikke aktuelt.

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utnyttelse (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.) og

arealformål.

Det foreslås 7 eneboliger i prosjektet. Det er lagt opp til eneboligtomter på ca 700 m2. Arealformålet
vil være bolig, parkering og veier.

2.10 Trafikk og adkomst

Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/eller

gående? Om behov for etablering avny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan dette er tenkt
løst.

Det er adkomst til området i dag. Det vil etableres adkomst/garasje fra Håkavikveien og til
prosjektets øvre del. Se under for snitt av denne adkomsten. Den er laget mest mulig skånsom for

ikke å gripe inn i blandingsskogen som går langs Håkavikveien. Det er laget gjesteparkeringsplasser
ved sjøstrandveien og med sti opp til boligene.

Det vil etableres stikkvei inn til boliger fra Sjøstrandveien på nedsiden av prosjektet.

Innebærer arealinnspilletendringer i trafikksituasjonen? Stenging/åpning av vei, behov for gang- og
sykkelvei eller fortau, vesentlig trafikkøkning, endring i adkomstforhold. Berøres skolevei. For

boligområder -er det sikker skolevei fra planområdet til barne- og ungdomsskole.

Håkavikveien er i dag skolevei som er ganske smal. Prosjektet foreslår å bredde denne veien slik at
eksisterende og ny bebyggelse får en tryggere vei opp til Arnestad skole. Dette er kommunal vei og
en bredding av veien vil være del av en utbyggingsavtale.

2.11 Terreng

Dersom arealinnspillet er utfordrende i forhold til terreng må det legges ved snitt som viser hvordan

tiltaket inkludert adkomst er tilpasses terrenget.



Det er lagt ved skisse som viser stikkvei fra Håkavikveien opp til boligområder øverst på prosjektet.

Den er laget som en stikkvei inn til garasje og sti fra garasje opp til husene. Denne løsningen er valgt
for å skåne skogen mest mulig for inngrep.

2.12 Tidsperspektiv

Med  hvilket tidsperspektiv er det ønskelig at området utviklesog kjenner dere til utfordringer som
kan hindre ønsket fremdrift

Prosjektet er som vi ser det ikke avhengig av utenforstående forhold og det er ønskelig å utvikle

prosjektet i tråd med normal utviklingstid for reguleringsplaner og bygging. Kommuneplanen har gitt
føringer på maks 10 enheter i et prosjekt så ikke Slemmestadveien belastes for mye. Dette prosjektet
foreslår 7 enheter og er således under denne grensen.

2.13 Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?

De økonomiske konsekvensene i planinitiativet er vurdert. Det legges opp til et betydelig bidrag til

fellesskapet med tomteoverdragelser og utbedring av infrastruktur og vei. De relativt høye
tomtekostnadene i området vil veie opp for disse høye kostnadene.

2.14 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000

2. Eventuelle utredninger eller annen relevantdokumentasjon
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Høringsinnspill til Kommuneplan Asker 2020-2032 fra Veas 

 

I forbindelse med ovennevnte er vi beboere som er direkte berørt av bedriftens virksomhet blitt 

kontaktet. Det ble gitt informasjon om kommunens mulige planer for området og den innvirkning 

dette ville kunne ha for oss.  

Her på Bjerkåsholmen er det en blanding av eldre bebyggelse fra før år 1930, og det har vært bygget 

boliger i mindre skala til og med pr i dag. Området er regulert for boliger.  

Det har igjennom årene vært en rekke informasjonsmøter med Veas. Møtene har stort sett dreid seg 

om den praktiske drift av anlegget som sjenerende lukt, uvettig kjøring og støyproblematikk. Etter 

alle solemerker vil vi påstå at Veas er sitt ansvar bevisst og tar grep for å ivareta oss i nærmiljøet 

angående disse problemene på en ansvarsfull og profesjonell måte. 

Likeså har vi beboere vært lydhøre til informasjonsflyten og fremtidige planer i en årrekke. Vi ble 

kontaktet for omtrent 3 år siden i forbindelse med en snarlig utbygging av deres anlegg. Dette ville 

medføre økt anleggstrafikk over en periode med sprengningsarbeider og tungtransport på veien som 

går igjennom byggefeltet. Det ble samtidig presentert de fremtidige planene hvor vei skulle legges 

om, slik at ingen tungtransport ville foregå på veien i Bjerkåsholmen, men sluses forbi barnehagen i 

Eternitveien og legges igjennom næringsparken her. Det skulle også tilrettelegges for at også øvrig 

tungtrafikk som f eks går til båthavnen også skulle gå her. 

Veien igjennom Bjerkåsholmen skulle i tillegg oppgraderes samt at det skulle etableres et sårt trengt 

fortau som ville tjent våre barns sikkerhet, men også alle de turgåere og øvrige gjester som benytter 

strand og sjøområdet her. 

Disse konkrete lovnadene medførte at vi forholdt oss i ro i saken i den tro at de presenterte planer 

ville iverksettes innen rimelig tid. Den gang ble det sagt at Bjerkåsholmen samt Eternitveien opp mot 

Slemmestadveien skulle stå ferdig i 2020 og i god tid før Veas planlagte storutbygging. 

Vår nye informasjon tilsier at disse planene ikke engang trenger bli en realitet, og at en kan risikere at 

det fortsatt vil foregå trafikk og kanskje i tillegg økt trafikk på veien.  

Vi velger å tro at kommunen i beste fall er lite informert om situasjonen. Vi ber i den forbindelse om 

en snarlig uttalelse på de fremtidige planer som foreligger. I første omgang så gjelder dette trafikk og 

veg situasjonen. Flere her har vært vitner til nestenulykker som en direkte følge av den miks som 

foregår her med, tungtrafikk, parkering og barn. Veien er ikke egnet for noen av disse grupperingene 

slik den foreligger i dag. 

Vi ble opplyst i møte at kommunen var motvillige til å blant annet å flytte barnehagen opp i Toje 

området samt andre momenter i opprinnelige nevnte plan, som ble presentert i møtet for 3 år siden. 

Om det stemmer at kommunen har endret sitt syn, er det slik vi vurderer det, til hinder for omlegging 

av industritransporten gjennom allerede eksisterende industriområde.  

Vi her på Bjerkåsholmen vil ha en redegjørelse for hvor kommunen står i forhold til: 



 Lovet utbedring av Eternittveien/Bjerkåsholmen fra Slemmestadveien 

 Fremdriftsplan på utarbeiding av å skjerme private eiendommer fra næringseiendom 

samt trafikk til båthavnen og friluftsområde.  

 

På vegne av beboere på Bjerkåsholmen 

 

 

Stine Hoem 

Bjerkåsholmen 6 

3470 Slemmestad 

Mob +4745604156  
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Innspill til kommuneplanens arealdel for Bjerkåsholmen, gnr 68
/bnr 451

Figur 1 - Planavgrensning

Bjerkåsholmen Bolig as Dato: April 2020
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Hensikt med planinnspillet

Bjerkåsholmen Bolig AS ønsker utvikling av sin eiendom på Bjerkåsholmen utenfor
Slemmestad sentrum i området mellom strandsonen og Eternitveien nær VEAS renseanlegg.
Utvikling av eiendommen er nå, etter råd fra kommunens ledelse, ønsket fremmet som
planinnspill til ny kommuneplan for nye Asker kommune.

1. Bakgrunn
Området har vært fremmet for utvikling i lang tid.

I forbindelse med områdereguleringen for VEAS har det vært et samarbeid mellom
Bjerkåsholmen Bolig AS og VEAS. Gjennom dette samarbeidet er det en intensjon om å
fortsette utviklingen av boligområdet.

Slemmestad sentrum gjennomgår en større transformasjon og stedsutvikling, både ved
kommunesammenslåing og utviklingen av Slemmestad sentrum.
Dette har gitt et sterkt incitament for planlagt utvikling av boliger på Bjerkåsholmen, nå
aktualisert gjennom planlagt ny boligutvikling, ny og oppdatert teknisk og sosial infrastruktur
i Slemmestadområdet.

Det har gjennom årene vært løpende og god dialog med kommunens administrasjon og
politikere forankret i tidligere bygningsråds vedtak og anbefaling om å fremme
reguleringsplan for boligområdet Bjerkåsholmen.
Foreliggende planinnspill er i tråd med vedtaket og en bekreftelse på en forventet og ønsket
utvikling i området.

2. Sammendrag
Planinnspillet har følgende hovedmålsettinger:

• Tilrettelegge for videreføring av påbegynt boligregulering for planområdet

• Følge opp kommunens anbefaling om fremme av innspill til ny kommuneplan

• Tilrettelegge for boliger i et attraktivt kystnært område i forlengelse og del av
boligutviklingen i Slemmestad området

• Kunne tilby flere boliger, mellomstore og mindre leiligheter, i tråd med
overordnete planer og strategier

• Planmessig ivareta og sikre naturområdene i området

• Planlegge for etablering av kyststi

3. Planinnspillet

3.1 Planområdet
Planområdet forholder seg til eiendomsgrenser for gbnr. 68/451. I tillegg er inkludert del av
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veiarealet Bjerkåsholmen som eies av Bjerkåsholmen Bolig AS, mens området ellers i hovedsak
er ubebygget.
Planområdet grenser i nord til næringsområde og mot vest til eksisterende boligområde. Mot
sør grenser området mot småbåthavn.

Utbyggingsområdet er planlagt med boligbebyggelse på de oppfylte arealene nærmest
marinaen i foten av naturskråningene som del av høydedraget mot nord og nordvest. Planlagt
utbygging vil i stor grad opprettholde naturområdene og åsprofilen.

Planområdet utgjør totalt 61 daa.

3.2 Planstatus
Ny kommuneplan for nye Asker kommune, Kommuneplan 2020-2032 – vil for arealdelen bli
påbegynt sommeren 2020.

Forslag til ny samfunnsdel for Asker 2020-2032 ble behandlet i formannskapet i nye Asker
kommune 5. november 2019. Planen lå ute til høring fram til 28.februar 2020.

For Bjerkåsholmen gnr. 68 bnr. 451 innenfor hoveddel av planområdet, gjelder tidligere
boligregulering.
Grunneier har siden 2008 jobbet aktiv med omregulering av boligområdet med formål om en
omdisponering av arealene – der boligområdet flyttes fra kollen og ned på utfylte masser til
fordel for bevaring av den grønne ås profilen.

Tilstøtende planområdet mot nord og nordvest gjelder områdereguleringsplan for VEAS
renseanlegg, som ble vedtatt 2015. Mot syd gjelder ny områderegulering for Slemmestad,
vedtatt 2017.

Planinnspillet er forutsatt med planområde avgrensninger i samsvar med områdeplanen, men
foreslår noen justeringer som tidligere er tatt opp med VEAS og kommunen og søkes nå
formalisert gjennom planinnspillet for revisjon av kommuneplanens arealdel.

3.3 Planinnspillets planområde i en større sammenheng
Utvikling til boligformål for området Bjerkåsholmen, inngår i en tilnærmet lineær
boligutvikling i forlengelse av Slemmestad til områdene Tåje innenfor Tåjebukta og områdene
langs Slemmestadveien frem til Eternitveien og Bjerkås. Bjerkåsholmen boligområde inngår
som en naturlig forlengelse og del av denne boligutviklingen som har utgangspunkt i
Slemmestad sentrum og ny områdereguleringsplan for Slemmestad.

Gjennom kommuneplanen for tidligere Røyken kommune ble det vedtatt å utvikle
Slemmestad fra et industriområde til Fjordby.
Den nylig vedtatte områdeplanen for Slemmestad har gitt en betydelig bedre gangforbindelse
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mellom Bjerkåsholmen og Slemmestad sentrum hvor hurtigbåt for pendlertrafikk inn til Oslo
sentrum har avgang hver halvtime i rushtiden.
Bjerkåsholmen utbyggingsområde med en kystnær beliggenhet innebærer en videreføring av
planene for Slemmestad, og vil naturlig falle inn i under samme utviklingsstrategi.

Figur 2 – Planskissens sett i en større sammenheng

3.4 Planskissens hovedgrep
Bakgrunn for planinnspillet og ny regulering er endret bebyggelsesutforming og utnyttelse
med fokus på hensynet til natur- og landskapskvaliteter.
Gjeldende boligregulering viser bebyggelse i det markerte høydedraget, kollen, i nordvest og
er godt eksponert mot Oslofjorden. Området består av sårbar natur som ivaretas i planskissen.
Planforslaget viser bebyggelsen flyttet til det flatere oppfyllingsområdet og foten av
høydedraget, og unngår dermed større inngrep i naturlandskapet.
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Områdereguleringen viser avsatt ny trasé for Bjerkåsholmen. Den regulerte nye traséen følger
ingen opprinnelig veitrasé og splitter unødvendig tomtegrunnlaget i området for en
arealeffektiv utnyttelse. Den planlagte veitraséen foreslås flyttet nærmere strandsonen og
marinaen til nåværende trasé og vil kunne betjene planlagt boligområde og et eventuelt VEAS
anlegg nordøst i området.
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, type leilighetsbygg, formet i rekker som er
avbrutt og avtrappet i forhold til terrenget og med variasjon i antall etasjer. Boligene vil ha
avkjørsel fra Bjerkåsholmen til parkeringsanlegg under terreng.

4. Plantemaer

4.1 Sentrale plantemaer i planinnspillet til kommuneplanens arealdel.

• Planområdets avgrensning

Planområdet forholder seg kun til eiendomsgrenser for gbnr. 68/451 og i tillegg inkludert del
av veiarealet Bjerkåsholmen som eies av Bjerkåsholmen Bolig as.
Planområdet grenser til næringsområde i nord. Mot øst grenser området mot Bjerkåsholmen,
mot vest til eksisterende boligområde og mot sør grenser området mot småbåthavnen.
Planområdet grenser til områdereguleringsplanen for VEAS i nord, øst og syd.

• Eksisterende bebyggelse

Planområdet ligger i et område som i stor grad er dominert av næringsbebyggelse. Mot nord
og nordvest ligger Bjerkås næringspark med til dels eldre næringsbebyggelse. Mot sør-sørvest
ligger et eksisterende boligområde.
Sør for planområdet ligger Slemmestad båtforenings småbåthavn.
Nordøst i planområdet ligger en liten hytte, et mindre teknisk bygg for VEAS og Hafslund samt
et mindre hus tilknyttet båtforeningen.

• Trafikkforhold

Det er om lag 600-900 meter fra utbyggingsområdet til bussholdeplassen i Slemmestadveien
og 600-900 meter til hurtigbåt.
Planområdet er tilknyttet øvrig infrastruktur – Slemmestadveien via Eternitveien, kommunal
vei, og Bjerkåsholmen (vei) som eies av Bjerkåsholmen Bolig as.
Det er i dag i liten grad tilbud for gående og syklende i området. Langs Slemmestadveien er
det gang-/sykkelvei i begge retninger.
Områdereguleringsplanen for VEAS har regulert videreføring av gang- og sykkelvei langs
Bjerkåsholmen fra Slemmestadveien som er forutsatt ivaretatt i foreliggende planskisse.
Innenfor områdeplan for Slemmestad sentrum er det regulert et omfattende nett av gang-
sykkelveier som tangerer planområdet på Bjerkås.
Kapasitetsberegningen viser brukbar trafikkavvikling i dagens situasjon.
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• Topografi, vegetasjon, solforhold

Planområdet er preget av å være del av Oslofeltet. Topografien er oppbrutt og kupert med
lave åser og mellomliggende daler/forsenkninger hvor retningen i landskapet er i nordøstlig
retning.

Planområdet oppleves relativt oppdelt. Mot nord ligger en større vegetert kolle med en
nordøstlig orientering. Det går flere turstier opp til kollens øverste punkt. Kollen skiller
planområdet fra industriområdet i nord og møter i sydvest en bevokst slette som hovedsakelig
består av utfylte masser. Mot øst støter kollen mot utfylte masser fra utbyggingen av VEAS
renseanlegg. Helt i sør, midtstilt ligger en mindre kolle med et registrert verneområde.

Området foreslått avsatt til boligformål har særs gode sol og utsiktsforhold ettersom den
ligger sydvendt med utsikt ut over Oslofjorden.

• Naturmangfold og kulturminner

Innenfor planområdet er det påvist naturmangfold med rødlistearter innenfor foreslått avsatt
naturområde.
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.

• Grønnstruktur

Planskissen har som mål å opprettholde naturlandskapets karakteristiske profil ved å flytte
regulert boligområde fra kollen og naturområdet til utfylte masser i lavereliggende del av
planområdet.
Ved å konsentrere utbyggingen på fyllmasser ved sjøkanten vil en oppnå å bevare den
verneverdige naturen med tilhørende friluftsliv, samtidig som det oppnås et attraktivt natur-
og nærmiljø som beriker området.

• Kyststi

Kommunens kyststiprosjekt fra Slemmestad til Bjerkåsholmen og videre, er vist i illustrasjon
for planinnspillet, med forslag til en utkurving for å inkludere naturområdet Bjerkåsholmen
inntatt i planområdet. Dette som et mulig mål punkt for utsikt og rasteplass i sjøkanten for
brukere av kyststien.

.
4.2 Utbyggingsforslaget i forhold til områdereguleringen

• Overlapping i utbyggingsområdets nordøstre del

Utbyggingsforslaget følger i hovedsak grensene for områdereguleringsplanen for VEAS, men
overlapper et avsatt areal nordøst i planområdet omfattet av områdeplanen. Arealet inngår
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som del av utbyggingsområdet tilgjengeliggjort som følge av omlagt veitrasé for vei
Bjerkåsholmen og strekningen langs båthavnen.
Dette arealet foreslås foreløpig avsatt for bebyggelse og anlegg til disposisjon for VEAS.

• Endret trasé for vei Bjerkåsholmen

Områdeplanens veiføring for Bjerkåsholmen foreslås endret og lagt i dagens trasé. Dagens
veianlegg for Bjerkåsholmen foreslås opprettholdt som adkomstvei, men oppgradert som
forutsatt i områdereguleringen. Veien har liten biltrafikk og i VEAS sammenheng bare tenkt
benyttet som en reserveløsning til Eternitveien som er adkomstvei for VEAS. Med dagens trasé
opprettholdt vil dette gi en mer hensiktsmessig veiføring, både for utbyggingsområdet for
bolig og for småbåtanlegget. Dagens trasé gir også færre avkjøringer.

Figur 2 – Planskissens bebyggelse
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4.3 Boligbebyggelsen

Planskissen foreslår avsatt område for boligbebyggelse, langsetter ås skråningen og det
oppfylte terrenget langs vei Bjerkåsholmen.

Bebyggelsen foreslås som fleretasjes småhusbebyggelse formet i rekker med vertikale og
horisontale avtrappinger for en variert utforming. Utbyggingsmønsteret gir romslige
uteoppholdsarealer i umiddelbar nærhet av bebyggelsen der det oppnås gode solforhold,
utsikt og nærhet til strandsonen i sørøst.

Boligene er tilpasset eksisterende terreng der bebyggelsen er foreslått lenket sammen via
felles heis- og trappekjerne, som for deler av bebyggelsen vil få direkte forbindelse til
underliggende parkeringskjeller.

I Asker er det en ubalanse mellom boligsammensetningen og sammensetningen av
husholdninger. Denne ubalansen vil forsterkes i årene som kommer, med en økende andel
små husholdninger, bl.a. som følge av at andelen eldre øker. Det er derfor nødvendig å bygge
flere mindre boliger. Det anbefales i kommuneplanens samfunnsdel at 60 % av
boligproduksjonen skal være blokkleiligheter, 20 % konsentrert småhusbebyggelse/ rekkehus,
og 20 % eneboliger.

For å følge opp kommuneplanens samfunnsdel er det planlagt gjennomgående 2-4 roms
leiligheter med bruksareal på 60-100 m2. Det planlegges etablert parkeringsanlegg på ca. kote
+1,5 og overliggende bolig etasje på ca. kote + 4,5.

Boligene vil i stor grad kunne tilrettelegges med god utsikt til naturområdene og til sjøen. Det
planlegges for store balkonger og terrasser, der øverste etasje eventuelt trekkes inn for
etablering av takterrasser.

Foreløpig er boligbebyggelsen antatt å utgjøre i snitt en bygningshøyde på ca.4,5 etasjer og et
boligantall på ca.150-160 boenheter.

4.4 Arealbruk

Planområde ca. 61 daa
Byggeområde ca. 25 daa

Foreløpig skisserte arealformål for planområdet.

Bebyggelse og anlegg:

- Fleretasjes småhus 16.000 m2 BRA

- Bolig/kontor/næring 3.000 m2 BRA
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Samferdselsanlegg:

- Kjørevei

- Gang- og sykkelvei (forutsatt langsetter Bjerkåsholmen kjørevei)

Grønnstruktur:

- Naturområder

- Turvei, kyststi

Figur 2 – Planskissens formål



PLANINNSPILL
Overordnet plan Slemmestad/ BjerkåsholmenGrunneier: Bjerkåsholmen Bolig AS A01April 2020

BJERKÅSHOLMEN

SLEMMESTAD

Båtlinje B20:
Slemmestad - Aker brygge
(35 min.)

kyststi

ca. 850 m



PLANINNSPILL
IllustrasjonsplanGrunneier: Bjerkåsholmen Bolig AS A02April 2020
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PLANINNSPILL
PlankartGrunneier: Bjerkåsholmen Bolig AS A03April 2020
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PLANINNSPILL
PlanområdeGrunneier: Bjerkåsholmen Bolig AS A04April 2020
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FrostArkitekterAS Rådhusgata 4, 0151 Oslo Tlf: 40107632 post@frostark.no

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR

ASKER2020-2032

GJELDER: Forslag til endring av reguleringsformål Gnr./Bnr.: 75/5
Adresse: Slemmestadveien 416, 1390 Vollen

TILTAKSHAVER: CHO Eiendom v/Morten Lager
Adresse: Fru Kroghsbrygge8, 0252 Oslo

KONTAKT: ToneC. Hellem, FrostArkitekterAS
Telefon: 40 10 76 32
E-post: post@frostark.no

OM EIENDOMMEN

Vollen Marina holdertil i Slemmestadveien 416 (gnr./bnr. 75/5)og eri dag regulerttil
næringsformål (lilla)i kommuneplanen. FjordserviceAS eid avVollen Marina eri dag
etablertpå gnr/bnr75/5 med adresseSlemmestadveien 416 A-D. På marinaen drivesdet
verkstedog diverse bedrifteri forbindelsemed småbåthavnsområdet. I tillegg rommer
bygningene på eiendommen en restaurant, en bryggebutikkog en rekkekontorer. Mot
vest(langsmedSlemmestadveien)erdetoppførtetstørrehallanlegg med mulighetfor
lagring avbåtersom eromregulertog planlagterstattetmed etstørrebolig-og
næringsprosjekt.

Figur1: Illustrasjon avSlemmestadveien416mednyttbolig/-næringsprosjektisentrum.
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FrostArkitekterAS Rådhusgata 4, 0151 Oslo Tlf: 4010 76 32 post@frostark.no

Eiendommen har gjennom etomfattende reguleringsarbeid blittomregulertfor å legge til
rette for sentrumformål og etutbyggingsprosjektsom rommer 930 m2 BRAmed
forretnings-, verksteds- og bevertningsareal, boligareal på 2300 m2 BRA, samt100 m2 BRA
uteservering i områdetder dettidligere lå lagerhaller på området.

Planområdetbefinner seg i nordre del avVollen Sentrum med kystlinje motsør, østog
nord. Følgelig har gjeldende reguleringsplan navnet«Reguleringsbestemmelser for Vollen
Sentrum - Nordre del». Planen ble stadfestet07.04.2020.

Marinaen har i senere tid oppførten nykaifrontmed gangsone langsområdetmed
tilkomsttil flytebrygger. Tilgjengeliggjøring avstrandsonen styrkesytterligere gjennom
etablering avny, bred gangvei og brygge-/havnepromenade som sikrer tilgang til sjøen for
allmennheten gjennom universell utforming og synlig og åpen plassering.

ØNSKETFORMÅL

I gjeldende kommuneplan er eiendommene regulerttil næringsbebyggelse.
Eiendommene grenser til etstørre sammenhengende område regulerttil sentrumsformål.

Figur2: Utsnittavdagenskommuneplan, gnr./bnr. 75/5markertmedlilla (næringsformål).

Deter i møter med kommunen værtdiskuterthvorvidtVollen Marina bør anses som en del
avsentrum i Vollen. Næringene og aktivitetene på Vollen Marina trekker mange
besøkende ned på området, og deter fra vår side oppfattetatdeter enighetom at
eiendommen er en del avsentrum. Etsammenhengende sentrumsområde som også
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omfatter gnr./bnr. 75/5 vil gjøre detlettere å legge helhetlige planer for Vollens
sentrumsområde. I tillegg vil kommuneplanens formål i større grad samsvare med
reguleringsplanens varierte formål og intensjon om å tilgjengeliggjøre sjøkanten.

Figur3: Vollen med sentrumsområdetuthevetmed farge.

Kommuneplanen skal tilrettelegge for attraktive lokalsamfunn med fellesarenaer og
møteplasser for alle deler av befolkningen og den legger opp til en mer konsentrert
utbygging rundttettstedene. Ut ifra en slik betraktning anser vi det som riktig og
hensiktsmessig å innlemme Slemmestadveien 416 i området som har sentrumsformål i
Vollen i den nye kommuneplanen.

Den planlagte utbyggingen med bebyggelse som rommer både bolig og næring, er typisk
sentrumsbebyggelse. Eiendommen passer dermed ikke lenger inn under
reguleringsformåletnæringsbebyggelse, som betegner et område uten boliger.
Bebyggelsen fremstår som sentrumsbebyggelse både i størrelse, tetthet, funksjon og
utforming. Bebyggelsen får åpne fasader mot gateplan med publikumsfunksjoner, slik at
det i svært liten grad legges opp til privatisering. I tillegg legges detopp til en fortetting
som er typisk for sentrumsområder, hvor kravene til uteoppholdsareal, parkering osver
mindre enn i småhusområder og næringsområder, fordi det meste man behøver avtilbud
er rett i nærheten, og bruken skal tilrettelegges for gående og syklende framfor bilister.

Detvil etableres lekeplass og flere møteplasser rundt den nye bebyggelsen. Disse
fellesarenaene for alle deler avbefolkningen vil grense til sjøen slik at sjøkanten blir en del
avVollens sentrumsområde og tilgjengelig for alle. På eiendommen vil det også etableres
uteservering, som er typisk for sentrumsområder. Det er dermed å forutsette atdette blir
et mye besøktområde med variasjon i bruksformålet.
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Figur3: NyttProsjekti Slemmestadveien 416med typisksentrumsbebyggelse

SENTRUMSFORMÅL

Sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor,
hotell/overnatting og bevertning, samtnødvendig grøntareal til bebyggelsen.
Sentrumsformål brukes som regel i områdereguleringer der en forutsetter oppfølging
gjennom detaljreguleringer, noe som er tilfelle for eiendommen. Gjennom en
hensiktsmessig regulering, sikrer man atfortettingen skje på en god og samfunnstjenlig
måte.

Den planlagte utviklingen på Vollen Marina har klare referanser til «trebyen». «Trebyen» er
den historiske, bymessige trebebyggelsen i nordisk bykultur. Fram til begynnelsen av
1900-talletble detbyggettette områder avtre i Norge. Trebyen har etklartskille mellom
en offentlig sfære med gater og plasser og en halvprivatsfære med gårdsrom og hager.
Bygningene er plassertinntil gata, ofte med portrom som passasje gjennom bebyggelsen.
Dette bebyggelsesmønsteretgir en urban karakter. Kombinertmed forholdsvis små
dimensjoner på boligene gir dette en «menneskelig» målestokk. Trebyen er i dag et
populærtsted å bo. Deter kombinasjonen avsentral beliggenhet, tradisjonsrik kultur,
skjermetuterom og urban karakter, som gjør atfolk setter trebyenskvaliteter så høyt.

Disse grepene er videreførti reguleringsplanen som danner grunnslag for den planlagte
utviklingen avVollenssentrumsområde. I forkantavreguleringen ble detden 10.01.2018
avholdten kulturhistorisk workshop med lokalsamfunneti Vollen. Gjennom arbeid med
kart, bilder og brukermedvirkning ble dettydeliggjortatVollen Marina allerede i dag anses
som en del avsentrumsområdeti Vollen.
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Figur4: Utdrag fra kulturhistoriskstedsanalysesom visersiktlinjer, bevegelseogtilgangtil sjøen.

Selvom Vollen grenser til sjøen, er detfå steder man har fri sikteller tilgang til sjøen fra
sentrumsområdet. Deter mange offentlige områder der Vollens beboere har tilgang til
sjøen i nærområdet, men disse ligger primærti den sydlige delen avVollen. Gjennom
sentrumsutviklingen avVollen Marina, åpnes kystområdene opp og tilgjengeliggjøresfor
alle. For å muliggjøre åpningen avkystområdeter detnødvendig med fortetting avdeler
avområdet.

I dag bor over halvparten avverdensbefolkning i urbane områder. Detatfolk bor tetti
urbane områder har mange fordeler:

• Detblir lavere utslipp per innbygger i sentrumsbebyggelse enn hva som gjelder
detnasjonale gjennomsnittet.

• Når folk bor tettere, betyr detogså atmulighetene for bærekraftig transporter
større: Folk kan gå, sykle og reise kollektivt. Dette er fordi avstander til både
kollektivtransportog tilbud som forretninger, restauranter osver små.

• Ved å bygge mer kompakt, tettere og høyere, reduseres miljøutslippene og
belastningen på ubebyggede områder minskes. Bygging i sentrale strøk resulterer i
kompakte, energibesparende bygningsformer. Vi vetatenergibehovettil
romoppvarming for eneboliger ligger 40 –50 % høyere per m2 enn for leiligheter.

• Fortetting skåner landbruksområder, bevarer biologisk mangfold og
sammenhengende friluftsområder.

• Fortetting betyr mindre ressurser til driftavtettstedet. Flere mennesker vil bære
kostnadene til byens infrastruktur dersom den kan utnyttes optimalt.



03.06.20

6 av7

FrostArkitekter AS Rådhusgata 4, 0151 Oslo Tlf: 40 10 76 32 post@frostark.no

• Fortetting kan gi urbane kvaliteter. Tettstedetvil fa en klarere avgrensning mot
omlandet. En tettere bykan gi grunnlag for et livligere sentrum med større tilbud
avkulturaktivitetog handel. Fortetting med boliger i sentrum, kan gi større
trygghet gjennom mer livog lys i vinduer også på kvelden og i helgene.

• Fortetting kan gi et alternativtbotilbud. I boligstrøk med ensidig
boligsammensetning kan fortetting bidra til større variasjon. I mange
småhusområder er det f.eks. etterspørsel etter lettstelte leiligheter hvor detytre
vedlikeholdet tas hånd om av fellesskapet. Fortetting med mer konsentrerte
boligformer kan gi et sliktalternativt tilbud. Dermed kan flere bli boende i sitt
nærmiljø også når en ikke lenger ønsker ha ansvaret for et stort hus med hage.

Fortetting i sammensatte områder finner vi i de fleste norske tettsteder. Spesielt ser vi
eksempler på større omdanninger langs sjøfronter og elvekanter hvor en tidligere hadde
verftsvirksomhetog havneområde, slik som på Vollen Marina.

Overgangen fra plan til prosjekt er en kritisk fase i all planlegging. I
fortettingssammenheng er det særlig viktig a sikre kontinuitet her. Planleggerne i
kommunen må sørge for atplanene har en juridisk forankring som byggesaksbehandlerne
kan håndheve, noe som best sikres med samsvar mellom reguleringsplan og
kommuneplan. Derfor er det viktig for videre utvikling og prosess at eiendommen blir
regulert til sentrumsformål i den nye kommuneplanen.

KONKLUSJON:

Planområdet er i dag en aktiv del avVollen sentrum, og er i gjeldende reguleringsplan
regulert til industri. Området bør innlemmes i kommuneplanens sentrumsområde og
reguleres til formål som er med på å styrke Vollen sentrums historie som et nærsentrum
med en stolt maritim historie.

• En omregulering til sentrumsformål vil bidra til økt offentliggjøring avstrandsonen i
Vollen og til atområdet åpnes opp. Dette vil også sikre at Vollens sentrumsområde vil
ha en attraktivoffentlig møteplass av urban karakter fra som grenser til sjøen (til
forskjell fra Kustranda, som ligger vanskelig tilgjengelig og er lite besøkt).

• Ved å tillate boliger på omradet blir det aktivitet på eiendommene slik at området
oppleves trygt, bebodd og hyggelig med lys i vinduene om kvelden. Næringsarealene
bidrar til at butikktilbudet i Vollen utvides. På denne måten styrkes Vollen som
nærsentrum i Asker.

• Slemmestadveien 416 ligger i umiddelbar nærhet til etablert busstopp og annen
etablertinfrastruktur, med butikker og restauranter på eiendommen samti
gangavstand.
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• Eiendommen er en naturlig forlengelse avsentrumsområdetsom følger gangveien
langs Slemmestadveien, og grenser til eiendommer regulerttil sentrumsformål.

• En omregulering vil gjøre atformålene i kommuneplanen og reguleringsplanen i større
grad samsvarer. Kravene i kommuneplanen og reguleringsplan vil også være likere
med hensyn til parkering, uteoppholdsareal osv.

• Fortettingsprosjekter stiller større kravtil prosjekterende og til saksbehandlere i
kommunen enn vi har værtvanttil ved utbygging i åpen småhusbebyggelse. Fortetting
stiller derfor større kravtil prosessen og forutsetter medvirkning. Altdette tilsier ethøyt
faglig nivå både i den kommunale plan- og bygningsetaten, hos prosjekterende
konsulenter og blantbyggherrene. Gjennom detaljreguleringen er disse aspektene
ivaretatt. En tilsvarende etterrettelighetgjennom samsvar mellom detaljregulering og
kommuneplan er nødvendig. Samsvar og tydelighetsikrer atdetstore arbeidetsom er
lagtned for å skape etgodtsentrumsprosjektpå Vollen Marina i Vollen sentrum blir
gjennomførti henhold til intensjonene i planarbeidet, også i fremtiden.

Sted: Oslo Dato: 03.06.2020

FrostArkitekter AS ved Tone C. Hellem
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AREALINNSPILL 
5 BOLIGENHETER EVENTYRVEIEN
/   SIBIRIEDAMMEN
 

I brev av 26.08.2019 fra Asker kommune, Eiendomssjefen ved Kjersti Myhra, og i senere oppfølgende møte i
kommunen 8.10.2019, uttrykte kommunen ønske om å overta Sibiriedammen. 

Undertegnede grunneier meddelte at vi kan tenke oss å overdra Sibiriedammen til kommunen dersom
kommunen ser positivt på nedenstående arealinnspill til revisjon av kommuneplanens arealdel.

Vedlagt oversendes informasjon om arealinnspillet i henhold til mal, samt illustrasjoner brukt i arealinnspill i
2017 for samme areal.

Vennlig hilsen

John Platou
Sivilarkitekt MNAL

Platou Eiendom AS
Grunneier 68/1
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Asker kommune Oslo 28.07.2020
post@asker.kommune.no

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLAN FOR ASKER KOMMUNE 2020-2023

GJELDER: Forslag til endring av reguleringsformål for øvre del av
Julius Madsensvei, gnr./bnr. 73/22, 1390 Vollen

TILTAKSHAVER: Gisle Gaard AS v/Torleif Stange og Terje Stange

FORSLAGSSTILLER: Frost Arkitekter AS v/Siri Sandbeck Walther og Rønnaug Gabrielsen

«Økolandsby i miniatyr» sentralt i Vollen:

Miljøvennlige og bærekraftige boliger med tilhørende

dyrkbar mark og slåtteeng.

OPPSUMMERING:
• Den ønskede utviklingen sikrer drift av en åkerlapp som i dag ligger brakk.
• Revitalisering av denne åkerlappen økerdet biologiske mangfoldet i nærområdet

og vil med det også kunne legge til rette for pollinerende insekter.
• Mulighet for selvdyrking er et ønske blant mange, også i Vollen. Dette øker

bevisstheten rundt matproduksjon og viktigheten av opprettholdelse av et
bærekraftig jordbruk som også legger til rette for biologisk mangfold og gode
levekår for insekter.

• Åkerlappen med tilhørende boliger kan være et foregangseksempel for hele
kommunen innen hvordan man tenker boligutvikling og måter å bruke små
åkerlapper på.

• En økolandsby i miniatyr så sentralt i Vollen vil gi muligheten til å kunne leve mer
miljøvennlig og sette fokus på bærekraftig boligutvikling og selvdyrking også i
tettbygd strøk.

• Tiltaket vil kunne bli sosialt og lærerikt. Prosjektet gir mulighet for at forskjellige
aldersgrupper kan ha felles interesserog virke samlende for beboere i nærområdet.

• Eiendommen ligger i et veletablert boligområde hvor infrastruktur allerede ligger til
rette for en utvikling med både parsellhager og moderat boligutvikling.

• Åkerlappen og de ønskede boligene tilbyr noe annet en det som alleredeer i
området. Dette kan bidra positivt til diversitet i nabolaget.

• Området for ønskede boliger består av småbusker og kratt og har mange
likhetstrekk til naboeiendommen nedenfor som nå er regulert til boligformål.
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OM EIENDOMMEN I DAG
73/22 er en stor eiendom på ca. 8,8 daa beliggende øverst i Julius Madsens vei helt oppe
ved Marieroveien. Eiendommen er delt av Julius Madsens vei hvor den nordre delen av
eiendommen er registrert som dyrket mark (ca. 2,1 daa.)Deler av eiendommen (veien og
en registrert gravrøys beliggende sør for veien) er detaljregulert gjennom
reguleringsplanen for Julius Madsens vei 2 og 3 (planid 0220 2016004, vedtatt15. mai
2018.) Dette arealet er på ca. 3,7 daa. Den resterende delen av eiendommen sør for Julius
Madsens vei er på ca. 3,0 daa og består av krattskog. Dette er tilsvarende krattskog som
på tomtene som er regulert til boligformål i Julius Madsens vei 2 og 3.

Eiendommen er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNFR-område. I kommuneplanen er
det ingen hensynssoner som gjelder for eiendommen. Mot øst og sør ligger områder
avsatt til boligformål i kommuneplanen.

Fig. 01: Gjeldende kommuneplan med eiendommen avmerket.

Åkerlappen på nordsiden av Julius Madsens har i mange år ligget brakk og er ikke en del
av produksjonsgrunnlaget til Gisle Gaard. Arealet er for lite og ligger for langt unna annen
dyrkbar mark tilhørende Gisle Gaard til å kunne gi avkastning gjennom normal produksjon.
For å unngå skadedyr i nærområdet klipper en av naboene jevnlig denne åkerlappen slik at
gresset holdes nede. Dette sørger for at åkerlappen ikke gror helt igjen, men medfører
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også at den ikke fremstår som noe annet enn en gressplen. Dette arealet har jevn og slak
helning mot øst, god tilgang på sol og boniteten er høy slik at området egner seg godt
som til dyrket mark. Det nordøstre hjørnet av denne delen av eiendommen ligger innenfor
et område hvor det på miljøstatus.no er registrert en eik som potensielt er hul.

Fig. 02: Bilde av åkerlappen/gressplenen sett mot bebyggelsen på nordsiden og den omtalte eiken.

Fig. 03: Bilde av åkerlappen/gressplenen settfra Marieroveien i retning mot øst.
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På sørsiden av Julius Madsens vei ligger et område med krattskog. Denne delen av
eiendommen er av en litt annen topografi enn nordsiden med større høydeforskjeller og fall
mot både øst og syd. Denne delen har ikke vært kultivert gjennom skogsdrift, frukthage
eller annen dyrkbar mark og er heller ikke registrert som dyrket marki dag. Den inngår ikke
som en del av produksjonsgrunnlaget til Gisle Gaard.

Det har med ujevne mellomrom blitt fjernet trær og annen vegetasjon på denne delen av
eiendommen, noe som gjør at krattskogen fremstår som ung med et islett av noen større
trær. Store deler av dette området er i følge miljøstatus.no registret som kalkedelløvskog,
men med tilstandsbeskrivelse som «dårlig» grunnet at det er yngre produksjonsskog med
svak effekt av fremmede arter.

Mot vest, tett på krysset mellom Marieroveien og Julius Madsens vei er det registrert en
gravrøys. Denne er regulert med egen hensynssone i detaljreguleringen for Julius Madsens
vei 2 og 3.

Fig. 04: Bilde av åkerlappen/gressplenen sett fra Marieroveien i retning mot sør. Julius Madsens vei ligger
mellom gresset og skogen på den sørlige delen av eiendommen 73/22.
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Fig.05: Nærbilde av eiendommenssørside bestående av ung krattskog.
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Adkomsten til begge sidene av eiendommen skjer fra Julius Madsens vei. Denne er under
oppgradering i forbindelse med utbygging av ni nye boliger i Julius Madsens vei 2 og 3.
Oppgraderingen av adkomsten skjer helt fra Vollenveien, via den første delen av
Marieroveien og ned forbi de nye boligtomtene. Veiklassen i den nye veien er satt til B2.
Infrastrukturen i området blir også oppgradert med ny trasé for vann- og avløpsledninger
fra Jonasmyra og opp Julius Madsens vei.

Fig. 06: Reguleringsplan JM-vei 2 og 3 med 73/22 inntegnet

ØNSKET UTVIKLING
Vi ønsker å tilrettelegge for at åkerlappen på nordsiden av Julius Madsens vei, som i
prinsippet ligger brakk, igjen blir operativ som dyrket mark. Denne revitaliseres ved å
tilrettelegge for parsellhager i kombinasjon med slåtteeng. En slik type bruk vil gi økt
biologisk mangfold og en større mengde blomster i kulturlandskapet, noe som igjen er
positivt for bestanden av pollinerende innsekter. Dette tilbudet vil også være positivt for
befolkningen i form av økt tilbud i nærområdet i Vollen. Asker har fra langt tilbake vært en
jordbrukskommune og er kjennetegnet med svært god kvalitet på jorden og gode
vekstforhold for en rekke planter. Det biologiske mangfoldet i kommunen er i stor grad
preget av jordbruk og kultiverte arealer. Det er flere små områder i kommunen som er
registrert som dyrkbar mark, men som står brakk og som ikke har vært produktive på
mange år. Dette kan være mindre åkerlapper som, ofte på bakgrunn av ulønnsomhet, ikke
blir prioritert sammen med resterende større åkerområde tilhørende gårdene. Ved å bruke
disse små satelittparsellene til småskaladyrking, som for eksempel parsellhager, vil man gi
dem nytt liv og bidra til opprettholdelse av jordbruksområder og økt biologisk mangfold.
Det må føres vann frem til åkerlappen og vi mener at det også bør legges til rette for et
veksthus slik at planter kan forkultiveres og vekstsesongen utvides.
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Fig. 07: Inspirasjonsbiler fra parsellhager og av slåtteeng.
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Denne type bruk av området vil ikke være til hinder for at eika som er registrert nordøst på
eiendommen kan få stå og utvikle seg videre. En fremtidig regulering av området vil kunne
fastsette en hensynssone som sikrer nettopp videre livsløp for denne eika.

For å drifte og vedlikeholde parsellhagene og slåtteengen knyttes denne delen av
eiendommen sammen med nye boliger på sydsiden av Julius Madsens vei. Beboerne
kjøper ikke bare en bolig, men også en tilhørende åkerlapp som de får ansvar for aktiv
dyrking av. Her kan de dyrke selv eller leie ut deler av arealet. De nye boligene skal utvikles
som miljøvennlige og bærekraftige boliger hvor størrelse, plassering, energiforsyning,
utforming og materialvalg vil være viktige parametere for å sikre en utvikling med liten
belastning på miljøet. Boligene er tenkt etablert i form av en klynge med høyt fokus på
miljøvennlige og bærekraftige valg og et lavt C02 fotavtrykk både i byggefasen og
gjennom boligenes livsløp.

Eiendommen 73/22 vil så fungere som en økolandsby i miniatyr. Intensjonen ved å
tilrettelegge for en slik utvikling i Vollen er at tankene og ideene bak miljøvennlig
boligbygging, selvdyrking av mat og et levesett med mindre miljøbelastning blir mer åpent,
synlig og tilgjengelig også for de som ikke bor i denne lille «økolandsbyen».

På grunn av åkerlappens størrelse vil det kunne være aktuelt at økolandsbyen også kan leie
ut deler av den dyrkbare marken på det åpne markedet som parsellhager. Dette er et tilbud
som ikke finnes i Vollen og vil kunne være attraktivt for både skoler, barnehager og
privatpersoner. I forbindelse med dette innspillet har Frost Arkitekter vært i kontakt med
beboere i nærmiljøet og fremtidige naboer (kjøpere av eiendommer i Julius Madsens vei 2
og 3) og vet at det er stor interesse blant disse knyttet til muligheten for parsellhager
sentralt i Vollen.

I den senere tid har det vært en økende trend og større ønske blant folk i Norge å dyrke sin
egen mat. Mange steder er det tilrettelagt for parsellhager, og dette er populært selv i
områder med stor andel småhusbebyggelse. I forbindelse med den pågående pandemien
med covid-1 9 har også mange fått øynene opp for tilbud og aktiviteter som ligger nært
hjemmene.

17.4.2020 Gode tider for selvforsyning • Budstikka

https://www.budstikka.no/natur-og-miljoe/gode-tider-for-selvforsyning/577976!/ 1/5

Budstikka 16. april 2020
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Fig. 08: Utsnitt fra avisartikler om selvdyrking og parsellhager.

12.5.2020 Nordmenn vil dyrke sin egen mat – NRK Vestfold og Telemark – Lokale nyheter, TV og radio

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/nordmenn-vil-dyrke-sin-egen-mat-1.15008458 1/4

Mangedrømmerom å hentemati egen hagedennesommeren.
FOTO:LILL-TORUNN KILDE /PRIVAT

MetteStensholtSchau Journalist

Publiserti gårkl.20:10

Nordmenn vil dyrke sin egen mat
Salget avse epoteter har økt med 80 prosentdenne våren. Nå begynner detå bli

utsolgt.

Felleskjøpetmelder om voldsom interesse for potetdyrking i år. I enkelte butikker er de helt

utsolgtfor se epoteter.

KommunikasjonssjefHanne Lauritzen sier detnå er en «først-til-mølla»-situasjon. Nå prøverde å ska e ere poteter. Også frø, jord og gjødsel går unna.Frøsalgethar dobletseg. Salgetavjordprodukter har øktmed 50 prosent. Tidlig vår,hjemmepåske og korona er blantforklaringene de har til de e.

Logg inn

Budstikka 16. april 2020

Budstikka 24. april 2020

NRK 11. mai2020
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FORSLAG TIL ENDRING I KOMMUNEPLANENS AREALDEL
For å kunne gjennomføre ønsket utvikling avsettes den søndre delen av eiendommen til
boligformål i kommunen arealdel. Se fig. 09. På grunn av hensynssonen rundt gravrøysen
og en tenkt videreføring av vegetasjonsbeltet (hensynssonen) langs Vollenveien fra
detaljreguleringen for Julius Madsens vei 2 og 3 vil det i realiteten si at det er ca. 3 daa som
gjenstår til byggbart areal til boliger. Tilsvarende som for reguleringen for Julius Madsens
vei vil hensynssonen langs Vollenveien legges oppå boligformål for å sikre grøntbelte
mellom boligene og Vollenveien. På denne måten vil store deler av dagens vegetasjon
både i sydhellingen mot Vollenveien og på toppen av åsryggen bli sikret. Boligutviklingen
mener vi er en naturlig fortsettelse av beltet med bebyggelse på nabotomten i Julius
Madsens vei. Alt av infrastruktur vil i løpet av neste år være utbygget slik at det i fremtiden
vil være enkelt å koble seg til for 73/22.

Fig. 09: Nye formål for 73/22 inntegnet

Gjennom reguleringsarbeidet med Julius Madsens vei 2 og 3 samt pågående
reguleringssak for Marieroveien 7 har Frost Arkitekter blitt godt kjent med nærområdet til
73/22. Vår vurdering er at det er en fornuftig videreutvikling av den søndre delen av
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eiendommen med boligformål. Det er kort avstand til fasiliteter som barnehage, barneskole
og sentrumsbutikkene i Vollen. I tillegg er det kort vei til store rekreasjonsområder både
ved fjorden og oppe på Årostoppen vest for eiendommen.

Vollen har et variert kollektivtilbud bestående buss og båt. Busstopp betjenes av tre
busslinjer; 250, 250E og 260. I morgenrushet (kl. 7-8) er det til sammen 14 bussavganger i
retning mot Oslo. Dette tilsvarer i gjennomsnitt nesten én bussavgang hvert fjerde minutt.
Busstilbudet på Slemmestadveien har blitt styrket de senere årene i form av flere avganger.
Vollenbåten er en direkte, komfortabel og køfri forbindelse mellom Vollen og Oslo sentrum
i rushtidene. Reisetiden mellom Vollen og Aker Brygge er 25 minutter. Vollen brygge ligger
i kort gangavstand til eiendommen (ca. 700 meter). I tillegg er det bare 4,3 km fra Julius
Masdsens vei til Heggedal stasjon.

Det er et overordnet ønske fra fylkeskommune og Ruter at etablering av nye boligtomter
skjer innenfor etablerte bolig-/sentrumsområder. Nyetablering av boliger på 73/22 vil skje i
et område hvor det allerede ligger til rette for moderat boligutvikling.

KONKLUSJON
Den foreslåtte utviklingen av eiendommen, med både parsellhager, slåtteeng og
bærekraftige boligermener vi er i tråd med den nylige vedtatte kommuneplanen for Asker.
Intensjonen med prosjektet er at det skal bidra til å styrke en hverdag der man tenker
bærekraftig, langsiktig og tar miljøvennlig valg, både gjennom planlegging, byggeprosess
og bruk.

KONTAKTINFO
Tiltakshaver: Gisle Gaard AS
Kontaktpersoner: Terje Stange og Torleif Stange
E-post: stangeterje@gmail.com og torleif.stange@gmail.com
Telefon: 922 19439 (Terje)

Forslagsstiller: FrostArkitekter AS
Kontaktpersoner: Siri Sandbeck Walther og Rønnaug Gabrielsen
Adresse: Rådhusgata 4, 0151 Oslo
E-post: post@frostark.no
Telefon: 45 91 79 37 (Siri)

Oslo, 28.07.2020

Frost Arkitekter AS
Rønnaug Gabrielsen
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Kommuneplan Kommuneplan 2018-2030 - 14.11.2017
(kommuneplan gjelder)

LNF-område – uregulert

Areal- og transportplan – tilleggsdel til
kommuneplanens arealdel: akkurat utenfor
lokalsenter Vollen – sjablongmessig grense
(sirkel)

NOTAT:
Plommedalsveien 8 – inng GM Brydesvei 11-13 – innspill til KP-arealdel
Dato: 1. 8. 2020 - sak 20/1679

1. Analyse:

Gnr/Bnr: 64/47

Adressen: G M Brydesvei 11 - 13

Tomt: Tidligere gartner-eiendom.
Parsell: sydvendt skråning, med bebyggelse
på toppen – bolig, anneks og drivhus
(bygges om til privatbolig – med solpanel
som taktekking).
Skråningen er ingen matjord, og ikke egnet
for jordbruksproduksjon (lav bonitet).

Adkomst: G M Brydesvei – ny adkomst. Veien er nylig
oppgradert til B2-vei i ht gjeldende
regulering

Tomten størrelse: Ca. 17.997 m2
Aktuell parsell: ca. 2.233 m2

Nabolaget: Småhusområde – typisk fortettingsområde –
mye ulik bebyggelse fra ulike tidsaldere med
ulike takformer, materialer og uttrykk.
Konsentrert småhusbebyggelse
(Blomsterstykket), og frittliggende småhus
bebyggelse (G M Brydesvei, og
Plommedalsveien).

Støy: Ingen

Reguleringsplan uregulert
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Hensynssone viktig kulturmiljø – H570-2 (som
naboeiendommen i øst som er boligparsell
regulert i plan 2011001).

Utnyttelse (BYA) Ikke bestemt – må reguleres

Illustrasjonsplan viser 14% for parsellen

Kulturminne: Nei

Flom: Ingen flomvei over eiendommen

Kvikkleire / ras: Nei

Vegetasjon: Kratt

Ønske å revegetere med plommetrær,
bringebærbusker og rosehage.

Antall boenheter: Illustrasjonsplan viser eksempelvis 4
boenheter. Service- og fellesfunksjoner kan
etableres.

S-BRA: ca 350m2

5 parkeringsplasser i fellesgarasje + 3
gjesteparkeringsplasser

Sykkelparkering

MUA-krav Ikke bestemt – må reguleres

Illustrasjonsplan viser over 600m2 MUA
mindre bratt enn 1: 3, hvorav ca 180m2 er
felles takterrasse med direkte tilkomst til
bakkeplan.

Over 150m2 per boenhet kan oppnås noe
som er vesentlig mer enn generelle krav som
stilles.

Private uteoppholdsarealer Over 30m2 per boenhet.

Høydeforskjell eiendommen 17 meter (+23 til +40)

Materialer Fasade i trematerialer og glass foreslås.

Bærende konstruksjoner (vegger og dekker):
massiv tre foreslås.

Energiramme Oppvarming gjennom solinnstråling, og fra
solpanel-sentrale på drivhusbolig på toppen
(annen seksjon).

Enova-støtte vurderes.
Future Built-prosjekt vurderes, alternativt
passiv hus.

Boform Eldreboliger, organisert som sameie
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Nyttiggjøring av skråning som ikke brukes

Nyttiggjøring av tilgjengelig infrastruktur –
nylig oppgradert B2-vei + VA-anlegg

Byggeplass Fossilfri byggeplass

Kildesortering av byggeavfall

Eiendommen er en uregulert sydvendt skråning, med gunstig beliggenhet i forhold til
Slemmestadveien med gode bussforbindelser, og Vollen Sentrum som er handelssenter og hvor
båttilbudet utvides vesentlig i tiden fremover.

Eiendommen er del av en tidligere gartnereiendom, som ligger omringet av eldre og nyere
boligeiendommer – både frittliggende som konsentrert småhusbebyggelse. Parsellene er
imidlertid ikke egnet for jordbruksproduksjon / matjord (lav bonitet).

Det er ønskelig at bebyggelsen er innovativt, både når det gjelder energi (oppvarming av
solcelle-sentrale fra godkjent bolig på toppen – BYR-sak 51/16), byggeplass-organisasjon
(fossilfri byggeplass), og materialbruk (massiv tre, og trematerialer/glass).

Illustrasjonsplan viser småhus: en lavblokk – horisontal- og vertikaldelt over felles
garasjeanlegg.

Illustrasjonsplanen viser 3 plan – høyde og plassering er innenfor gjeldende krav i Pbl. §29. 4.

Det aktuelle arealet antas ikke å ha verdi som naturareal. I planarbeid vurderes dette opp mot
naturmangfoldloven, herunder rødelistede arter og svartelistede arter.

Skråningen ligger i en hensynssone for viktig kulturmiljø i kommuneplanen, tilsvarende nye og
eksisterende regulerte boligeiendommer i øst. Illustrasjonsplan viser imidlertid en bebyggelse
som er godt tilpasset terreng, og som ikke er eksponert.

Forslaget hensynstar dagens boligmiljø i nærområdet, men representerer samtidig en ny
boform – 55+/senior-/eldreboliger i et småhusområde preget av familiehus (rekker og
frittliggende boliger).

Reguleringen utløser ikke behov for en konsekvensutredning, og den er ikke i strid med
pågående planprosesser.

Illustrasjonsplan er i strid med gjeldende kommuneplan (formål). Dette er ikke problematisk så
lenge det gjennomføres en rullering av kommuneplanens arealdel (alternativ full planprosess jfr
Pbl. §12 hvor alle sider av saken belyses i en demokratisk og åpen prosess).

Det er i oktober 2019 blitt anmodet om at forslaget fremmes som en prinsipp-sak for
Bygningsrådet (høst 2019 – sak 19/13130). Forslagsstiller ba om veiledning om det for en slik
sak er hensiktsmessig å gjennomføre et snarlig oppstartsmøte først, og om oppstart av
planarbeidet kan / må annonseres og varsles.
PBA har i brev datert 5. 12. 2019 henvist til at saken sendes som innspill til
kommuneplanrullering. Dette er blitt fulgt opp.

Vedlegg: div kartutsnitt, og illustrasjonsplan
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Boxs Arkitektstudio AS
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Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato:
KHJERMAN GBNR 64/47 5.12.2019
S19/13130 L110530/19

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S19/13130

64/47 GM Brydesvei 11-13 (Plommedalsveien 8) – Planinitiativ.

Asker kommune har mottatt planinitiativ for gbnr. 64/47 Brydesvei 11-13
(Plommedalsveien 8), registrert 12.10 2019. Planinitiativet inneholder forslag om
oppføring av boligblokk i tre etasjer: Underetasje med garasjer, to etasjer med
leiligheter og takterrasse.

Eiendom 64/47 og planområdet – Kojaåsen - ligger 900 m til 1 km nord for Vollen
sentrum. Området er bebygd med eneboliger, noe rekkehus, i tillegg til
landbruksareal og grøntområder. Selve planområdet er i dag ubebygd. Nord for
det foreslåtte planinitiativer ligger våningshuset på gården Åsgård, samt tre
drivhus.

Reguleringsplaner i området Kommuneplanen 2018-2030

Planområdet er uregulert.

I kommuneplanen er planområdet avsatt til hensynssone – kulturmiljø og til
landbruks-, natur og friluftsområde. Planinitiativet er således i strid med
kommuneplanen.

Kommunens praksis i saker som ikke er i samsvar med kommuneplanen, er som
følger: Forslag om arealbruksendring sendes inn til kommunen og forslaget vil bli
vurdert i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Asker kommunen har nå

startet opp dette arbeidet. Samfunnsdelen er å finne på kommunens nettside
https: //www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/kommuneplan-2020---

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/kommuneplan-2020---2032/kommuneplan-for-nye-asker---forarbeid/


2

2032/kommuneplan-for-nye-asker---forarbeid/ Arbeidet med arealdelen starter
neste år. I den anledning er det mulighet til å sende inn forslag til ny arealbruk.
Endelig frist for å sende inn innspill til kommuneplanen er ikke fastsatt, men vil bli
annonsert på vår nettside.

Plan- og bygningsavdelingen vil foreslå at planinitiativet sendes inn i forbindelse
med rulleringen av kommuneplanens arealdel. Et slikt innspillet vil ikke kreve
ferdig utarbeidet reguleringsplan, kun en kort beskrivelse m/kart som viser hvilke
arealbruksendringer enn ønsker. Saksbehandling av innspill til kommuneplanen,
er ikke gebyrbelagt i motsetning til behandling av reguleringsplaner.

Med vennlig hilsen

Jørgen Tysseland
Fung. seksjonsleder plan

Kari Stuvøy Hjermann
Planlegger

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi:
Anne Marit Kolskogen anne.marit.kolskogen@orkla.no
Truls Berg truls@berg@digitalsight.no

https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/kommuneplan-2020---2032/kommuneplan-for-nye-asker---forarbeid/
mailto:anne.marit.kolskogen@orkla.no
mailto:truls@berg@digitalsight.no
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Bes registrert i sak 20/1679
 
 
Viser til innsendt planinitiativ for boenheter – eldreboliger – i skråningen i forlengelse av eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen er ikke eksponert, da den ikke bygges på
toppen av åskammen, men i skråningen.
 
Området er pt ikke regulert til bolig, og er avsatt som LNF-område i dagens kommuneplan. Området har imidlertid lav bonitet, og er ikke egnet for matjord, eller ledd i
jordbruksproduksjon.
 
Eiendommen ligger med kort vei til Slemmestadveien hvor det er stor regularitet av kollektiv tilbud. Dessuten er det kort vei til Vollen Sentrum, hvor båt-tilbudet forventes
utvidet den nærmeste fremtid.
 
Forslaget inkluderer innovative løsninger knyttet til energibruk (bruker strøm fra naboens solceller), og materialbruk (massiv tre), og uteområder med rosehage og
frukttrær/bærbusker.
 
PBA har gitt tilbakemelding at forslaget bør sendes inn i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan. Forslaget ble sendt som innspill til kommuneplanens samfunnsdel,
men ble dog minimalt ‘behandlet’ (ingen konkret behandling). I vedtatt samfunnsdel har imidlertid tematikk seniorboliger / alternative boformer fått økt fokus og
oppmerksomhet.
 
Kommuneplanens arealdel er nå lagt ut til høring.
 
Ved dette sendes forslaget inn som høringsinnspill. Beskrivelsen som ble utarbeidet for planinitiativet har relevante passus som kan begrunne en omdisponering av LNFR-areal
(som per i dag ikke er egnet for jordbruk, og som heller ikke er dyrkbar mark) for kommuneplanrulleringen. Innspillet er relevant både for samfunnsdelen og arealdelen: det er
viktig å være innovativ med boformer, materialbruk og arealdisponering i fortettingsområder like ved hovedveier med tung busstrafikk, og nærhet til Vollen sentrum – som er
knutepunkt for båttrafikk (elektrifisert ferge). En slik bærekraftig formålsendring kan da videreføres i forbindelse med kommuneplanens arealdel.
 
Boligtypologien som foreslås i denne oversendelsen er i tråd med kommuneplansjefens signaler om økt bygging av leiligheter og (lav-)blokk-bebyggelse, og redusert utbygging
av eiendommer for store eneboliger.
 
 
Hilsen
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Bes registrert i ny sak
 
 
Til:        Asker kommune v/PBA
Kopi:    Bygningsrådets ledelse
 
 
På vegne av hjemmelshavere og forslagsstillere Anne Marit Kolskogen og Truls Berg, sendes herved planinitiativ til eldreboliger nær Vollen Sentrum.
 
Eiendommen er en uregulert sydvendt skråning, med gunstig beliggenhet i forhold til Slemmestadveien med gode bussforbindelser, og Vollen Sentrum som er handelssenter
og hvor båttilbudet utvides vesentlig i tiden fremover.
 
Eiendommen er del av en tidligere gartnereiendom, som ligger omringet av eldre og nyere boligeiendommer – både frittliggende som konsentrert småhusbebyggelse.
 
Det er ønskelig at bebyggelsen er innovativt, både når det gjelder energi (oppvarming av solcelle-sentrale fra godkjent bolig på toppen – BYR-sak 51/16), byggeplass-
organisasjon (fossilfri byggeplass), og materialbruk (massiv tre, og trematerialer/glass).
 
Det vises til vedlagt redegjørelse, og fakta-oversikt, samt illustrasjoner: plan + perspektiver, og en prinsipp-kart som viser ønsket reguleringsformål.
 
 
illustrasjonsplanen
Illustrasjonsplan viser småhus: en lavblokk – horisontal- og vertikaldelt over felles garasjeanlegg.
 
Illustrasjonsplanen viser 3 plan – høyde og plassering er innenfor gjeldende krav i Pbl.§29.4.
 
Det aktuelle arealet antas ikke å ha verdi som naturareal. I planarbeid vurderes dette opp mot naturmangfoldloven, herunder rødelistede arter og svartelistede arter.

mailto:post@asker.kommune.no
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mailto:nina.ekren.holmen@asker.kommune.no
mailto:Knut.Auke@asker.kommune.no
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Det aktuelle arealet antas ikke å ha verdi som naturareal. I planarbeid vurderes dette opp mot naturmangfoldloven, herunder rødelistede arter og svartelistede arter.
 
Skråningen ligger i en hensynssone for viktig kulturmiljø i kommuneplanen, tilsvarende nye og eksisterende regulerte boligeiendommer i øst. Illustrasjonsplan viser imidlertid
en bebyggelse som er godt tilpasset terreng, og som ikke er eksponert.
 
Forslaget hensynstar dagens boligmiljø i nærområdet, men representerer samtidig en ny boform – eldreboliger i et småhusområde preget av familiehus (rekker og frittliggende
boliger).
 
Reguleringen utløser ikke behov for en konsekvensutredning, og den er ikke i strid med pågående planprosesser.
 
Illustrasjonsplan er i strid med gjeldende kommuneplan (formål). Dette er ikke problematisk så lenge det gjennomføres en full planprosess jfr Pbl.§12 hvor alle sider av saken
belyses i en demokratisk og åpen prosess.
 
 
Ber om prosess-avklaring
Det anmodes om at forslaget fremmes som en prinsipp-sak for Bygningsrådet. Forslagsstiller ber om veiledning om det for en slik sak er hensiktsmessig å gjennomføre et
snarlig oppstartsmøte først, og om oppstart av planarbeidet kan / må annonseres og varsles.
 
 
 
Vennligst ta kontakt i tilfelle spørsmål eller bemerkninger
 
med vennlig hilsen
 
Pieter Paul Furnée
.........................................................
ir Pieter Paul Furnée MArch (Delft)
 
b o x s arkitektstudio as
 
Alfheim 24, 1384 Asker (Norway)
Tel   +47 66 78 60 60
Dir   +47 66 78 60 67
Mobile +47 46 66 38 62
E-mail pieterpaul@boxs.no
www.boxs.no <http://www.boxs.no>
 
CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE
Please note that this message may contain confidential information.
If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by e-mailing pieterpaul@boxs.no., then delete the message from your system without

mailto:pieterpaul@boxs.no
http://www.boxs.no/
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If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by e-mailing pieterpaul@boxs.no., then delete the message from your system without
making, distributing or retaining any copies of it.
Any views or opinions presented are solely those of the sender and do not necessarily represent those of b o x s arkitektstudio a.s unless otherwise specifically stated.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruse, the recipient opens the message at his or her own risk.
We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.
 

mailto:pieterpaul@boxs.no
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Asker kommune
Postboks 353
1 372 Asker

DERES REF. DERES BREV AV VÅR REF. DATO
JSS 31.07.2020

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel for Asker 2021-2033 –
Tidligere Åsaker gartneri i Vollen –gnr 70 bnr 2 og gnr 71 og bnr 2

Bakgrunn for vårt engasjement
Rondane Eiendom har inngått utbyggingsavtale med grunneier, om ovennevnte
område, tidligere Åsaker gartneri. Det økonomiske grunnlag for å drive gartneri på
den 48 dekar store eiendommen har ikke vært tilstede på lenge. Eiendommen har
derfor i mange år ligget brakk, og innmark er gjengrodd og drivhus og bygninger er
forfalt.

Infrastruktur i området
I godkjente naboområde, langs Markveien i Vollen er det i gjeldende kommuneplan
åpnet for bygging av cirka 60 boliger. En forutsetning for utbygging av disse boligene
er at infrastrukturen i området opparbeides og spesielt veifremføringen blir
oppgradert. Det er ingen tvil om at det ikke blir noen utbygging innenfor de
tilgrensede naboområdene før det er besluttet en omgjøring av status for Åsaker
feltet. En større kostnadsbærer som Åsaker vil kunne være, er i realiteten en
nødvendighet for at omkringliggende utbyggingsplaner skal kunne gjennomføres.

Boliger til ulike grupper og Husbanken
Det vil søkes å få en Husbankprofil på prosjektet med spesielt fokus på familier med
lav inntekt, førstegangsetablerende, utleieboliger og boliger til andre grupper som det
er særlig behov for i Asker kommune.

Utnyttelse og bruk
Utnyttelsesgraden i skisseprosjektet ligger på 1 00-1 20% med hovedsakelig leiligheter
over 4-5 etasjer. Ferdig utbygget vil antall boliger ligge i størrelsesorden ca 220.

Tidshorisont
Planlegging og utarbeidelse av en reguleringsprosessen for en fremtidig utbygging
av området vil ta lang tid. Forhold omkring kapasitet på Slemmestadveien, offentlig
infrastruktur, utbyggingsbidrag og andre forhold vil her bli avklart. Trolig vil en
utbygging kunne starte opp rundt 2030.



Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 66 85 87 00 Bankgiro: 9001 05 77755
Postboks 334, 1379 Nesbru Fekjan 3, 1394 Nesbru Telefax: 66 85 87 09 Foretaksnr.: 968 704 133

E-post: rondane@sundli-gruppen.no

Vårt syn er at området i stor grad vil kunne anvendes på en fornuftig måte med å tilby
en variert bebyggelse av ulike boliger, med med fokus på rimelige boliger.
Utbyggingen vil samtidig muliggjøre utviklingen av allerede godkjente boliger i
tilknytning til området rundt Markveien.

Vi håper at ovennevnte vedlegges betydelig vekt ved vurdering av området i
forbindelse med arbeidet med kommuneplan. Nærmere presentasjon vil gis
kommunen dersom det er ønskelig.

Med vennlig hilsen
Rondane Eiendom AS

Vedlegg
Åsaker Gartneri –Innspill til kommuneplanen



Åsake r G artn e ri
Rondane Eiendom AS
Felix Arkitekter AS

Innspill til kommuneplanen



ÅSAKER GARTNERI
– FORSLAG TIL FREMTIDIG UTBYGGING,
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN

Generell status
Området er ønsket tatt med i kommuneplanen.

Følgende momenter må avklares:
• Det er innledet en dialog med Plan- og Reguleringsetaten i Asker kommune for å klarlegge

alle faktorer som blir berørt etter Plan- og bygningsloven.
• Adkomstvei til området må de neres. Det nnes ere alternativer som burde utredes. Fra

syd, nord eller fra nordvest. Nåværende adkomst vil ikke være tilfredsstillende for en stor
utbygging. Det er mulig å knytte adkomst til området til planlagt utvidelse av Markveien.

• Avstand til tidligere avfallsfylling i vest og eventuelle analyser av kvalitet på sigevann.
• Dammen i sydvest er grunnlag for Salamander liv. Det er utredet en byggegrense mot am -

biedammen som vist på planen.
• Eksisterende bebyggelse bevares.
• Grunnforholdene må undersøkes nærmere.

Bebyggelsesplan
Det er innledet en dialog med Plan- og Reguleringsetaten i Asker kommune for å klarlegge alle
faktorer som blir berørt etter Plan- og bygningsloven.
Den foreløpige skisse til bebyggelse tar sikte på å bevare det mest karakteristiske av vegetas-
jonen og åsene i feltet. Spesielt mot sydøst, området mot dammen.
Foreslåtte utbyggingsplan er basert på en høy utnyttelse i form av blokker i tre til fem etasjer,
med garasjer i kjeller.
Planen tar hensyn til den eksisterende lysløype med avstand på ca 20 meter og de nerer et
grønt felt som krysser området ved bekken.
Fri arealer for felles opphold og lek er tenkt plassert mellom bygningene.

Hustyper
Det tas sikte på en bebyggelse bestående for det meste av 3- roms leiligheter på ca 65 m2.
med et innslag av 4- og 2- roms leiligheter. En god del av boligene ønskes planlagt for unge
i etableringsfasen, noe som Husbanken har gitt støtte til i dette prosjektet.

Utnyttelse
Forslaget har foreløpig følgende utnyttelse:

Antall BRA BRA BTA
Ca leil. leil. u.grad over kj.
220 boliger 15.500 m2 ca 19.500 m2 ca 23.500 m2 Kjeller 3.800
m2

En anbefalt utnyttelsesgrad for området vil være 100-120% av netto tomteareal, med begren-
sninger for bebyggelse, antall etasjer, med videre.

Oslo, 20 oktober 2006
Felix Vidal
Sivilarkitekt MNAL
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill

For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal følge innholdet i denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.

Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september-oktober i år.

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel for Asker bygger på strategiske føringer fra kommuneplanens
samfunnsdel. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-
kommuneplanens-samfunnsdel/

1.2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanens-samfunnsdel/


Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson: Tore Underland med fullmakt fra eiere som er

Laila Andresen
Bente Gudem
Runar Østbyhagen
Berit Fjørtoft

Adresse: Svelvikveien 483, 3037 Drammen
Telefon: 93441484
E-post: tore@suconsulting.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Alle arealinnpill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under.

1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.
a.

Måletmed vårt innspill er å få omgjort vår eiendom som i dag er LNFR område til
område for boligformål. Dette for at med tiden øke kommunenes areal som kan
bygge boliger på og at kommunen kan få økt sitt innbyggertall og dermed økte
skatteinntekter som det står i kommuneplanens samfunnsdel.
Omgjøringen er positivt bidrag til Asker kommunes forventningenes til ei bærekraftig
areal-og samfunnsutvikling
Det vil også være fint for Asker kommune å kunne på sikt tilby attraktive og
klimavennlige by- og tettstedsområder. Det er og viktig med tanke på befolkning og
tilflytnings økning i asker kommune.
Og i denne sammenhengen at det vil være et viktig at det blir hensyntatt boligsosiale
hensyn for Vollen som et attraktivt boligområde og styrke Vollen som et sterkt lokalt
servicesenter for Asker kommune og ikke minst, den lokale identitet og tilhørighet
styrkes.
Det er og viktig med tanke på nærhet til den planlagte store satsing på klimavennlig
hurtigbåt på Oslofjorden
Omgjøring av tomten vår vil også styrke Vollen som et lokalt servicested

Vi mener det er god plass til vårt lille 17 mål tomt blir omgjort til boligformål og er
med i planen om 18 000 nye boliger i dagens kommuneplan fordelt mellom Hurum,
Røyken og Asker.

1. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder.
Redegjør for aktuelle transportløsninger.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Hva er bakgrunnen forog hensikten medarealinnspillet.
Hensikten med denne søknaden er omgjøringavLFNRområde til Boligformål slik at tomten kan
selges videre til evt. utbyggere. Dette er ikke noe eiere ønsker å gjøre selv.

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 16,9 mål.

Figur 1 -kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.(tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).



Se vedlagt lenke:

https://kart.asker.kommune.no/webinnsyn/content/printDynaLeg.aspx?isytoken=null&Left=582487.
4851300523&Bottom=6631045.843124607&Right=582787.4851300523&Top=6631285.843124607&
Width=1132&Height=905&printlayout=asker&layout=asker&printType=a3liggdynaleg&vwr=asv&Ma
pType=3&map=&m=1000&SRS=EPSG%3a32632&contentredir=printDynaLeg.aspx&standalone=true
&printgnr=undefined&printbnr=undefined&printfnr=undefined&printsnr=undefined&printperson=u
ndefined&printadresse=undefined&printsignatur=undefined

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.(tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.(tilpasses
størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

64/14 Koiabakken 20
1390 Vollen

Laila Andresen
Bente Gudem
Runar Østbyhagen
Berit Fjørtoft

https://kart.asker.kommune.no/webinnsyn/content/printDynaLeg.aspx?isytoken=null&Left=582487.4851300523&Bottom=6631045.843124607&Right=582787.4851300523&Top=6631285.843124607&Width=1132&Height=905&printlayout=asker&layout=asker&printType=a3liggdynaleg&vwr=asv&MapType=3&map=&m=1000&SRS=EPSG%3a32632&contentredir=printDynaLeg.aspx&standalone=true&printgnr=undefined&printbnr=undefined&printfnr=undefined&printsnr=undefined&printperson=undefined&printadresse=undefined&printsignatur=undefined
https://kart.asker.kommune.no/webinnsyn/content/printDynaLeg.aspx?isytoken=null&Left=582487.4851300523&Bottom=6631045.843124607&Right=582787.4851300523&Top=6631285.843124607&Width=1132&Height=905&printlayout=asker&layout=asker&printType=a3liggdynaleg&vwr=asv&MapType=3&map=&m=1000&SRS=EPSG%3a32632&contentredir=printDynaLeg.aspx&standalone=true&printgnr=undefined&printbnr=undefined&printfnr=undefined&printsnr=undefined&printperson=undefined&printadresse=undefined&printsignatur=undefined
https://kart.asker.kommune.no/webinnsyn/content/printDynaLeg.aspx?isytoken=null&Left=582487.4851300523&Bottom=6631045.843124607&Right=582787.4851300523&Top=6631285.843124607&Width=1132&Height=905&printlayout=asker&layout=asker&printType=a3liggdynaleg&vwr=asv&MapType=3&map=&m=1000&SRS=EPSG%3a32632&contentredir=printDynaLeg.aspx&standalone=true&printgnr=undefined&printbnr=undefined&printfnr=undefined&printsnr=undefined&printperson=undefined&printadresse=undefined&printsignatur=undefined
https://kart.asker.kommune.no/webinnsyn/content/printDynaLeg.aspx?isytoken=null&Left=582487.4851300523&Bottom=6631045.843124607&Right=582787.4851300523&Top=6631285.843124607&Width=1132&Height=905&printlayout=asker&layout=asker&printType=a3liggdynaleg&vwr=asv&MapType=3&map=&m=1000&SRS=EPSG%3a32632&contentredir=printDynaLeg.aspx&standalone=true&printgnr=undefined&printbnr=undefined&printfnr=undefined&printsnr=undefined&printperson=undefined&printadresse=undefined&printsignatur=undefined
https://kart.asker.kommune.no/webinnsyn/content/printDynaLeg.aspx?isytoken=null&Left=582487.4851300523&Bottom=6631045.843124607&Right=582787.4851300523&Top=6631285.843124607&Width=1132&Height=905&printlayout=asker&layout=asker&printType=a3liggdynaleg&vwr=asv&MapType=3&map=&m=1000&SRS=EPSG%3a32632&contentredir=printDynaLeg.aspx&standalone=true&printgnr=undefined&printbnr=undefined&printfnr=undefined&printsnr=undefined&printperson=undefined&printadresse=undefined&printsignatur=undefined
https://kart.asker.kommune.no/webinnsyn/content/printDynaLeg.aspx?isytoken=null&Left=582487.4851300523&Bottom=6631045.843124607&Right=582787.4851300523&Top=6631285.843124607&Width=1132&Height=905&printlayout=asker&layout=asker&printType=a3liggdynaleg&vwr=asv&MapType=3&map=&m=1000&SRS=EPSG%3a32632&contentredir=printDynaLeg.aspx&standalone=true&printgnr=undefined&printbnr=undefined&printfnr=undefined&printsnr=undefined&printperson=undefined&printadresse=undefined&printsignatur=undefined


2.5 Dagens arealbruk

Hva brukes området til i dag?
Det er på området i dag en enebolig som er i dårlig forfatning. Det er ingen beboere der i dag. Bygget
har ikke vært bebodd på flere år og har ikke tilkoblet hverken vann eller strøm. Huset er tenkt revet

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Nei

Biologisk mangfold Nei

Vassdrag Nei

Marka Nei

Strandsonen Nei

Matjord Halve eiendommen er
dekket med matjord
mens den andre
halvdelen er dekket av
stein etter at
kommunen gravde
opp eiendommen ved
legging av ny
vannledning og i
tillegg la kommunen
erstatningsvei over
eiendommen da det
ble lagt ny vann-og
avløpsledning i
Skogveien/Koiabakken
for få år siden. Jorda

Ingen påvirkning



ble da ikke lagt
tilbake. Eiendommen
er definert som LNFR

Friluftsområder Ja, området er
definert som LFNR

Ingen påvirkning

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

1,4 km. Det er ca. 21 minutter å gå

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

1,4 km. Det er ca. 4 minutter med bil

Adkomst fra offentlig veg Ca. 650 meter

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

Ja, det er gang- og sykkelvei på
Slemmestadveien.

950 meter til bussholdeplass

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

1,1 km, Sjøvollbukta

2,2 km til Selvkibukta

Avstand til strandsonen 1,1 km

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1,9 km til Arnestad skole.

Det er godt utbygget gang- og sykkelvei

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

2,2 km til Vollen ungdomsskole.

Det er godt utbygget gang- og sykkelvei

Beskriv med egne ord området i en større sammenheng. Hva kjennetegner nærområdet i dag. Vil
ønsket utvikling av området få virkninger utenfor foreslått areal? Herunder behov for sosial og teknisk
infrastruktur og lignende.

2.8 Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.



Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Det er ikke et områdesom er
utsatt for ras eller skred

Grunnforhold Det er antatt morene og fjell i
grunnen

Overvann/flom Ingen fare for flom, da tomten
ligger på et høydedrag

Flo Ingen fare for flo

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utnyttelse (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.) og
arealformål.
Formålet med søknaden er omgjøringfraLFNRområdet til et boligområde. Utbygging er ikke tatt
med i dette innspilletda det er ønske fra eiere å selge tomten videre uten tanke på boligbygging.

2.10 Trafikk og adkomst

Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/eller
gående? Om behov for etablering av ny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan dette er tenkt
løst.
Det er eksisterende vei til tomten i dag som er ihht dagens standard.

Så langt som vår kompetanse strekkerseg,og hva vi ønsker å gjøre med eiendommen,så ser vi ikke
at arealinnspillet har noen endringer for trafikksituasjonen.

Innebærer arealinnspilletendringer i trafikksituasjonen? Stenging/åpning av vei, behov for gang- og
sykkelvei eller fortau, vesentlig trafikkøkning, endring i adkomstforhold. Berøres skolevei. For
boligområder -er det sikker skolevei fra planområdet til barne- og ungdomsskole.

2.11 Terreng

Dersom arealinnspillet er utfordrende i forhold til terreng må det legges ved snitt som viser hvordan
tiltaket inkludert adkomst er tilpasses terrenget.

2.12 Tidsperspektiv

Med hvilket tidsperspektiv er det ønskelig at området utviklesog kjenner dere til utfordringer som
kan hindre ønsket fremdrift.

Hjemmelshaverne har ingen tidsperspektiv for noen utvikling av området, da ambisjonene til
grunneierne er å selge eiendommen.



2.13 Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?

Her er vi usikre på hva som menes. Vi ønsker kun å selge eiendommen.

2.14 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon



Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:

Sendt: 07.09.2020 07:48:53
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg: Mal for innspill til kommuneplanen - utbyggere med svar.pdf

Innspill til kommuneplanens arealdel
Innspillet skal registreres på saksnummer 20/1679

Tilbakemelding/Innspill

Hei Ingeborg, sender som avtalt inn innspill til kommuneplanens arealdel. Takk for god veiledning så langt.

Avsender:
Tore Underland
tore@suconsulting.no
93441484

Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon



Asker kommune

Telefon: 66 90 90 90?

E-post: post@asker.kommune.no
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Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033



Innhold

1. For deg som skal sende inn arealinnspill..........................................................................................3

1 . 1 Kommuneplanens samfunnsdel ..............................................................................................3

1 . 2 Om kommuneplanens arealdel .......................................................................................3

Kontaktinformasjon .............................................................................................................................4

2 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel ..........................................................................5

Kort presentasjon av arealinnspillet........................................................................................................5

Beliggenhet og størrelse ..................................................................................................................5

Eiendoms- og eierforhold ................................................................................................................5

Dagens arealbruk .............................................................................................................................6

Prinsipper for vern ...........................................................................................................................6

Bebyggelse og utnyttelse.....................................................................................................................7

Trafikk og adkomst...........................................................................................................................7

Terreng7

Tidsperspektiv..................................................................................................................................7

Økonomi ..............................................................................................................................................7

Vedlegg....................................................................................................................................................7



1. For deg som skal sende inn arealinnspill

For at merknaden skal hensynstas i arbeidet med kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspillet inn til kommunen innen 15. september 2020. Innspillet skal følge innholdet i denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidet beskrivelse av arealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene av innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.

Arealinnspillet deres vil bli vurdert opp mot føringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom innspillet vurderes som foreløpig aktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging av biologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september-oktober i år.

1 .1 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel for Asker bygger på strategiske føringer fra kommuneplanens
samfunnsdel. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-
kommuneplanens-samfunnsdel/

1 .2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 11-11.



Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson: Helge Thorp
Adresse: Torpveien 26 B, 1389 Heggedal
Telefon: 97 19 16 68
E-post: helge-thorp@hotmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma: A.G.Hopen
Kontaktperson: Arvid Hopen
Adresse: Langes gate 1 A 0165 Oslo
Telefon: 91 00 95 88
E-post: post@arvidhopen.no



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Alle arealinnpill vil bli vurdert i forhold til satsingsområder mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. Vi ber deg derfor svare på spørsmålene under.

1. På hvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

2. Beskriv innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de prioriterte vekstområder.
Redegjør for aktuelle transportløsninger.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt:

Eiendommen ble vedtatt for utbygging i 1990, noe som resulterte i utskillelsen av en rekke tomter
for boliger i tiden 03.12.1990 til 17.10.1991

Det synes klart at vedtaketfor utbygging i det minste gjaldt området sør for Torpveien, men etter å
ha kontaktet kommunens saksbehandlere (Fønstelien /Hinteregger) forstår vi at deter korrekt å
påmelde dette som innspill, selv om det evt. bare måtte gjelde deler aveiendommen.

Hva er bakgrunnen forog hensikten medarealinnspillet.

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca.56daa.

Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.(tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.(tilpasses størrelse på
området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.(tilpasses
størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

67/9 Torpveien 26 B, 1389 Heggedal Helge Thorp



2.5 Dagens arealbruk

Området er ikke i bruk.

2.6 Prinsipper for vern

Disse spørsmål er i dette tilfellet irrelevant.

Det vises til samtaler med kommunens representant.

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Ikke relevant

Biologisk mangfold Bør vurderes

Vassdrag Ikke relevant

Marka Ikke relevant

Strandsonen Ikke relevant

Matjord Ikke relevant

Friluftsområder Ikke relevant

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

30 minutter

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

10 minutter

Adkomst fra offentlig veg Direkte kontakt



Beskriv med egne ord området i en større sammenheng. Hva kjennetegner nærområdet i dag. Vil
ønsket utvikling av området få virkninger utenfor foreslått areal? Herunder behov for sosial og teknisk
infrastruktur og lignende.

2.8 Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Ingen påvirkning

Grunnforhold Ingen påvirkning

Overvann/flom Ingen påvirkning

Flo Ingen påvirkning

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utnyttelse (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.) og
arealformål.

2.10 Trafikk og adkomst

Det er god kapasitet på trafikk og adkomst.

2.11 Terreng

Det er ingen terrengproblemer

2.12 Tidsperspektiv

Det er ikke noe forhold som tilsier utsettelse.

2.13 Økonomi

Detter er vurdert, og det er ikke noen negative konsekvenser av tiltaket

2.13.1 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon
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Arealinnspill til
kommuneplanens arealdel
Asker 2021 -2033

BJERKÅSHOLMEN GBNR.
68/451
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Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Bjerkåsholmen Bolig AS
Kontaktperson: John Platou
Adresse: Pb 361 , Sentrum, 01 02 Oslo
Telefon: 900 97 356
E-post: john@platouark.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Stein Halvorsen Arkitekter AS
Kontaktperson: Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen
Adresse: PB 5095 Majorstua, 0301 Oslo
Telefon: 2323 3870
E-post: magnus@sh-arkitekter.no
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2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

1 . Innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
på følgende områder.

Innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.
Asker kommunes fremoverlente satsing på sirkulær økonomi er
inspirerende. Den vesentligste del av miljøbelastningen
i byggebransjen bestemmes tidlig i prosessen og vi har derfor valgt å ta med
noen tanker om dette i arealinnspillet.

Arealinnspillet legger opp til boligutnyttelse av et område som vil kunne bidra
til en variert boligsammensetning i et sjønært og attraktivt område. Innspillet
forsterker utvikling av bærekraftige og attraktive bomiljøer i tilknytting til
Slemmestad Sentrum og utviklingsplanene for nye Asker kommune.
Arealinnspillet legger opp til en økt arealutnyttelse som ivaretar boligsosiale
hensyn gjennom flerbruks og sambruksløsninger, i tråd med kommunens
føringer.

Arealinnspillet vil
• Legge til rette for et bomiljø med sirkulær økonomiske energiløsninger.

VEAS er nærmeste nabo og det vil være naturlig å tilstrebe et fortsatt
nært samarbeid om en fremtidsrettet energiløsning.

• Legge til rette for en variert boligproduksjon som ivaretar behovet for 60%
blokkleiligheter.

• Legge til rette for en utbedret kyststi og en vesentlig utbedring,
tilgjengelighet og forskjønnelse av området der også Bjerkåsholmen
naturområde inngår til fordel for allmennheten.

• Legge til rette for ønsket bevaring av friområdet ved å flytte bebyggelsen
fra kollen og ned på flaten og oppfyllingsområdet. Dette gir en ønsket
bevaring av kollen og friområdet.

2. Beskrivelse av innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de
prioriterte vekstområder. Redegjørelse for aktuelle transportløsninger.

Bebyggelsen er tilpasset hensynssone og forekomst av sjeldne planter.
Utvikling til boligformål for området Bjerkåsholmen, inngår i en tilnærmet
lineær boligutvikling i forlengelse av Slemmestad til
områdene Tåje innenfor Tåjebukta og områdene langs Slemmestadveien
frem til Eternitveien og Bjerkås. Bjerkåsholmen boligområde inngår som en
naturlig forlengelse og del av denne boligutviklingen som har utgangspunkt i
Slemmestad sentrum og ny områdereguleringsplan for Slemmestad.

Gjennom kommuneplanen for tidligere Røyken kommune ble det vedtatt å
utvikle Slemmestad fra et industriområde til Fjordby.
Bjerkåsholmen utbyggingsområde med en kystnær beliggenhet innebærer
en videreføring av planene for Slemmestad, og vil naturlig falle inn i under
samme utviklingsstrategi.

Områdets aktuelle transportløsninger vil være bussforbindelse i
Slemmestadveien samt hurtigbåt fra Slemmestad sentrum.
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Den nylig vedtatte områdeplanen for Slemmestad har gitt en betydelig bedre
gangforbindelse mellom Bjerkåsholmen og Slemmestad sentrum hvor
hurtigbåt for pendlertrafikk inn til Oslo sentrum har avgang hver halvtime i
rushtiden.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Bakgrunnen for arealinnspillet er at grunneier siden 2008 har jobbet aktivt med
omregulering av boligområdet med formål om en omdisponering av
arealene – der boligområdet flyttes fra kollen og ned på utfylte masser til
fordel for bevaring av den grønne åsprofilen.
Over tid har det vært løpende og god dialog med kommunens administrasjon
og politisk forankret i tidligere bygningsrådsvedtak og anbefaling om å
fremme reguleringsplan for boligområdet Bjerkåsholmen.

I forbindelse med områdereguleringen for VEAS har det vært et samarbeid
mellom Bjerkåsholmen Bolig AS og VEAS. Gjennom dette samarbeidet er det
en intensjon om å fortsette utviklingen av boligområdet.

Slemmestad sentrum gjennomgår en større transformasjon og stedsutvikling,
både ved kommunesammenslåing og utviklingen av Slemmestad sentrum.
Dette har gitt et sterkt incitament for planlagt utvikling av boliger på
Bjerkåsholmen, nå aktualisert gjennom planlagt ny boligutvikling, ny og
oppdatert teknisk og sosial infrastruktur i Slemmestadområdet.

Foreliggende planinnspill er i tråd med vedtaket og en bekreftelse på en
forventet og ønsket utvikling i området.

Hensikten til arealinnspillet er følgende:
• Tilrettelegge for videreføring av påbegynt boligregulering for

planområdet
• Følge opp kommunens anbefaling om fremme av innspill til ny

kommuneplan
• Tilrettelegge for boliger i et attraktivt kystnært område i forlengelse og del

av boligutviklingen i Slemmestad området
• Kunne tilby flere boliger, mellomstore og mindre leiligheter, i tråd med

overordnete planer og strategier
• Planmessig ivareta og sikre naturområdene i området
• Planlegge for etablering av kyststi
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2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 61 daa.

Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som.
underlag.

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

68/451 Bjerkåsholmen Bjerkåsholmen Bolig AS

68/1 (del av) Bjerkåsholmen Platou Eiendom AS

2.5 Dagens arealbruk

Dagens arealbruk: mellomlagring/massedeponi, utfyllingsområder, naturområde og
veiformål.

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema Hva Avstand Hvordan vil

tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Naturfolding Sikrer
verneinteressene.

Biologisk mangfold Rødlistearter Sikrer
verneinteressene.

Vassdrag -

Marka -

Strandsonen -

Matjord -

Friluftsområder Friområde Positivt, mer bruk,
sosial kontroll.
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2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

550 meter Eternitveien 4 (Bjerkås) 600 – 900
meter til Slemmestad (kyststi – via gang-
/sykkelvei

Kjøreavstand til nærmeste lokal-
eller nærsenter

1 ,5 km – Slemmestad sentrum 550 meter
eternitveien 4 (Bjerkås)

Adkomst fra offentlig veg 0 meter

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er
det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

600 meter (Slemmestadveien) Ikke
opparbeidet gang- og sykkelvei.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde, og
er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

0 meter

Avstand til strandsonen Ca. 60 meter.

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1 500 meter Hvorav 550 meter ikke har
opparbeidet gang- og sykkelvei.

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1 750 meter Hvorav 550 meter ikke har
opparbeidet gang- og sykkelvei

Planområdet kjennetegnes med delvis skogkledde åser avgrenset av eksisterende
boligområde i vest, store næringsområder i nord og småbåthavn i syd.

Den ønskede utbyggingen vil bidra til en videreutvikling av en lineær boligutvikling
i forlengelse av Slemmestad til områdene Tåje innenfor Tåjebukta og områdene
langs Slemmestadveien frem til Eternitveien og Bjerkås. Bjerkåsholmen boligområde
vil inngå som en naturlig forlengelse og del av denne boligutviklingen som har
utgangspunkt i Slemmestad sentrum og ny områdereguleringsplan for Slemmestad.

Utviklingen vil i mindre grad ha behov for utvikling av ny sosial eller teknisk
infrastruktur da den vil bygge videre på allerede eksisterende strukturer.
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2.8 Fareområder

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred -

Grunnforhold -

Overvann/flom -

Flo -

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Forventet utnyttelse:

1 9.000 m2 BRA boligbebyggelse – fleretasjes hus.

2.1 0 Trafikk og adkomst

Det er adkomst til området i dag via offentlig vei.

Arealinnspillet innebærer ingen vesentlig endring i trafikksituasjonen, men fordrer
omlegging av regulert vei for en optimalisering av arealformål.

Det er regulert gang- og sykkelvei til, og forbi arealet, men ikke opparbeidet.

For lokalveien Bjerkåsholmen, vil det bli en begrenset trafikkøkning, men ikke i forhold til
hovedveinettet.

Planlagt arealformålet vil ikke berøre skolevei.

Det er regulert sikker skolevei til barne- og ungdomsskole. 550 meter gang- og sykkelvei
må opparbeides.

2.1 1 Terreng

2.1 2 Tidsperspektiv

Området er ønsket utviklet i sammenheng med utviklingen av Slemmestad sentrum
samt utvidelsen av VEAS.

2.1 3 Økonomi

De økonomiske konsekvensene utover planområdet er ikke vurdert. Men det vil bli behov
for opparbeidelse av regulert gang- sykkelvei fra Eternitveien til planområdet.

2.1 4 Vedlegg

1 . Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1 :1 000

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon
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PLANINNSPILL
Overordnet plan Slemmestad/ BjerkåsholmenGrunneier: Bjerkåsholmen Bolig AS A01April 2020

BJERKÅSHOLMEN

SLEMMESTAD

Båtlinje B20:
Slemmestad - Aker brygge
(35 min.)

kyststi

ca. 850 m



Asker Kommune
Att: Kommuneplansjefen
Elektronisk innsendelse

Gje$um, 22.10.2020

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Tilleggskommentar /l innspill fra Stein Halvorsen Arkitekter AS på vegne av Bjerkåsholmen Bolig AS

BJERKÅSHOLMEN BOLIG AS

Postadresse:
Postboks 361 Sentrum
0102 Oslo

Kontoradresse:
Rådhusgaten 23
0158 Oslo

Telefon 900 97 356

Org.nr.: 992 734 817



STRANDSONEN PÅ BJERKÅS - Tungtransport og industri eller rekreasjon og boliger

Det henvises *l mo.a. kopi av VEAS’ innspill *l arealdelen av kommuneplanen datert 11.9.2020.

Vi ønsker å kommentere innspillet e.ersom det potensielt har omveltende konsekvenser for et unikt
område som vil være *l ak*v glede for nåværende og frem*dige generasjoner av Askers innbyggere.
Innspillet fra VEAS foreslår vesentlige endringer av premisser og planprogram lagt *l grunn i
konsekvensutredningen og områdereguleringen for VEAS. Vedlagte kartutsni. er hentet fra fastsa.
Planprogram (s.17) og viser planlagt utvikling av industrianlegget med utvidelse av Lellanlegget, areal for
daganlegg og veiløsninger innenfor *dshorisonten 2050 (Illustrasjon 1).

Bjerkås kan utvikles *l et bærekraPig, helsefremmende og levende lokalsamfunn. Planlagt boligområde på
Bjerkåsholmen vil kunne *lby innbyggerne et variert bolig*lbud, *lkny.et kystnære fellesarenaer og
møteplasser, en småbåthavn og friluPsområder i nærhet av kollek*v tra kk, næringsutvikling i Slemmestad
og hur*gbåt *l Oslo. De.e er i tråd med Asker kommunes frem*dsvisjon for gjeldende arealbruksstrategi
som anbefaler *lre.elegging for rekreasjon og boliger.

VEAS sikter med si. innspill på å omgjøre de.e a.rak*ve kystnære området *l et industriområde med
tungtransport. Innspillet er ikke i tråd med kommunens nevnte strategiplaner og føringer for området.

Vi vil her argumentere for at Bjerkås området kan utvikles som en helhet med variert arealbruk i tråd med
gjeldende føringer fra kommunen, uten å omgjøre et boligområde langs kysten *l et industriområde med
tungtransport.

Bjerkåsholmen bolig
Utviklingen av Bjerkåsholmen boligområde svarer på behovet som er ytret i Asker kommunes samfunnsdel,
vedta. av kommunestyret juni 2020.

«Samfunnet står overfor store u0ordringer for å sikre at byer og te7steder er helsefremmende, bærekra<ige
og a7rak=ve. Befolkningsveksten gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. De7e
fører =l press på arealer og infrastruktur, og gir u0ordringer for helse og miljø. Utvikling av te7steder har
betydning for innbyggernes helse, hverdag, følelse av trygghet og =lhørighet, steders a7rak=vitet og
næringsutvikling.»

Vår visjon er å skape et bærekraPig boligprosjekt med varierte boenheter, fellesområder og møteplasser i et
område som fremmer fysisk ak*vitet med sin nærhet *l sjøen, en småbåthavn og fri*dsområder. De.e skal
være et trygt og ak*vt boligområde som, med enkel *lgang *l Slemmestad sentrum og pendlerbåt *l Oslo,
gjør det le.ere for innbyggerne å velge miljøvennlige transporTormer.

De.e er i tråd med kommunens gjeldende arealbruksstrategi som anbefaler *lre.elegging for rekreasjon og
boliger.

VEAS’ innspill

VEAS er en vik*g samfunnsaktør som har ambisjoner om å bidra *l Askers bærekraPige utvikling. VEAS
fremholder at de ønsker å være en god nabo. Vi deler VEAS’ ambisjoner om en bærekraPig utvikling av
Asker og ønske om et godt naboforhold. Vi stø.er ønsket VEAS har om å *lby frem*dige lokale
arbeidsplasser.

Men det er ikke nødvendig å omgjøre et a.rak*vt boligområde ved kysten *l industriområde med
tungtransport for å oppnå en bærekraPig frem*d for Asker.

Asker kommune vedtok 15.06.2015 en områdereguleringsplan for VEAS, som separerer industritra kk *l
Eternitveien og boligtra kk *l Bjerkåsholmen veien. Kommunen har fastlagt at all industritra kk *l Bjerkås
Næringspark og VEAS skal foregå i Eternitveien. VEAS ønsker allikevel nå at industritra kken også skal foregå
i Bjerkåsholmen veien.

VEAS skriver at nåværende trasé for Eternitveien gjennom Bjerkås Næringspark er utrygg. Vi stø.er VEAS'
ønske om å sikre trygg ferdsel. VEAS har alle muligheter *l å sikre en trygg adkomst for sin tra kk med en



*lpasset utbedring av Eternitveien. De skriver selv i si. innspill at en oppgradering og bredere veistandard
for Eternitveien er mulig.

Eternitveiens trasé som internvei gjennom VEAS' industriareal og Bjerkås Næringspark ligger på en
betongbelagt plass. I en nylig ekspropriasjonssak med oss, har VEAS overta. hele det gamle veiarealet på
nær 15 meters bredde som går gjennom industriarealet og næringsparken. Veiarealet som går gjennom
næringsparken skal *lfalle næringsparken. Både VEAS og næringsparken har dermed full frihet *l å
disponere alt areal som ligger mellom bygningene. VEAS' begrunnelse for å overta arealet var at tungtra kk
både var og er ment å gå gjennom industriarealet og næringsparken, og ikke i Bjerkåsholmen veien. Ved
noe sideveis forskyvning av nåværende trasé kan det oppnås *lfreds*llende tra kksikkerhet med fri sikt og
frie arealer inn mot bygningene på hver side av veien. Se vedlagte skrå luPfoto fra nord (Illustrasjon 2).

Adkomst *l VEAS' egen dypvannskai og øvrig industriområde via Eternitveien, med Bjerkåsholmen som en
beredskapsvei, har vært forutsetninger lagt *l grunn i VEAS' planer og kommunens områderegulering.

Bjerkåsholmen veien er planlagt utbedret som en boligvei med adkomst *l de 15 eksisterende boligene, nye
boliger og kjøring *l småbåtak*vitetene.

Industriarealet på Bjerkås er på mer enn 150 daa totalt på samme ate, med mye ledig areal. De.e gir store
muligheter for helhetlig og bærekraPig næringsutvikling for VEAS og andre bedriPer, med kortreiste
arbeidsplasser (Illustrasjon 2).

Godt naboskap

VEAS påstår at det nødvendigvis blir kon ikt mellom industri og boliger og at kommunens boligregulering
derfor bør ersta.es med industri/næring/kontor i strandsonen. Vi mener kon ikt enkelt kan unngås dersom
VEAS utvikles i tråd med gjeldende føringer fra kommunen.

Industriarealet ligger 11 meter høyere enn det nye boligområdet og er adskilt med en te. skogbevokst kolle
på ca 25 daa med opp*l 27 meter høye trær mellom områdene. Forholdene ligger spesielt godt *l re.e for
at rekreasjon, småbåtanlegg og kysts* kan utvikle seg i strandsonen sammen med boligutbyggingen, uten at
de.e kommer i kon ikt med utviklingen av VEAS’ ak*viteter (Illustrasjon 3).

Konklusjon

Asker kommunes visjon er at Asker skal sammen skape et nært, ak*vt og bærekraPig samfunn med respekt,
raushet og nysgjerrighet. En helhetlig utvikling av Bjerkås med en sammensa. arealbruk vil være et
eksempel på at man kan *lre.elegge for et a.rak*vt, inkluderende boligområde i nærheten av kortreiste
arbeidsplasser og kollek*vtra kk, med fellesarenaer og møteplasser som fremmer ak*vitet for Askers
innbyggere i dag og for frem*dige generasjoner.

Kommunens reaksjon på nærværende innspill fra VEAS i behandlingen av kommuneplanens arealdel er helt
vesentlig for den videre utviklingen av vårt boligprosjekt. VEAS' planinnspill innebærer vesentlige endringer
i det som *l nå har vært kommunens planforutsetninger og reiser spørsmål om hva som er en overordnet
og ønsket utvikling for Slemmestad, Bjerkås og VEAS området.

Vi ber derfor hø igst om et møte med kommuneplansjefen om saken.

Vennlig hilsen,

Bjerkåsholmen Bolig AS

____________________

John Platou
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Illustrasjon 1

John Stoud Platou
Asker Kommune: Sak 11/6679-12. 68/185 Bjerkåsholmen 125 - Oppdatert planprogram, VEAS mulighetsstudier og planarbeid, side 17 
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Illustrasjon 2

John Stoud Platou
Flyfoto over Bjerkås Næringspark/VEAS. 
Hentet fra http://kart.asker.kommune.no 20.10.2020.
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Illustrasjon 3

John Stoud Platou
Boligtomt sett fra Bjerkåsholmen, mot vest. Bjerkås Næringspark på platå bak skogholtet.
Hentet fra Google Maps 20.10.2020
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Til Asker kommune
v/Kommuneplansjefen

Sandvika,14. september2020

AD RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2021 –2033

Innledning

Denne kommentarentil arealdelen viser til pågående planerog reguleringssakfor A9Elnes langs den
sentrale pendleraksen, Slemmestadveien. Prosjektet liggermellom Bjerkås nærsenterog Vollen
sentrum med ca. 250 boliger.

Området har sidenkommuneplanen for 2014 –2026 vært avsatt til fremtidig boligområde,
«byggeområde for boliger –konsentrert bebyggelse». Områdeter i gjeldende kommuneplan, felt A9,
avsatt til fremtidig boligområde med forventet utbygging mellom 2020 –2025. Forslag til
reguleringsplan ble sendt til kommunen 15. november 2019.

Elnes Utbygging AS har innlevert et planforslag for dette området som eri tråd med mål, delmål og
strategier for «Bærekraftige byer og samfunn».

Bakgrunnen for denne kommentaren er en forventing om en snarlig realitetsbehandling av
planforslaget samt å synliggjøre hvordan planene for et fremtidig boligområde på Elnes Søndre er i
tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel.

Prosjektets kvaliteter

Kombinasjonen av en fantastisk tomt og et konsept med svært gode kvaliteter gjør Elnes til et unikt
prosjekt. Vi vil særlig fremheve følgende:

- Tomtenligger luftig på en kolle medsvært gode solforhold. Det har tidligere vært et gammelt
gartneri på tomten som i dag er utilgjengelig for allmennheten. Det er flotte naturkvaliteter
bådepå tomten og i området,der vi særlig vil fremheve kalklindeskogenpå selve tomtenog
gangavstand til Sjøstrand. Kalklindeskogen vil bli bevart i sin helhet som en ressurs mens
fremmedarter på tomten bil bli fjernet. Det vil bli opparbeidetnye gangforbindelser både til
Sjøstrand og Bjerkås nærsenter.

- Sentral beliggenhetmellom Vollen lokalsenter (ca. 1,4 km) og Bjerkås nærsenter(600 m)
samt250 meter tildet høyfrekvente kollektivtilbudet på Slemmestadveienmed 19 avganger i
timen i retning Oslo i rushtid(ca. hvert 3 min). Gang-og sykkelveinettet er allerede godt
utviklet. Det er kort vei til hurtigbåten i Vollen, med direkte forbindelse tilOslo. Prosjektet vil
bli tilrettelagt for grønn mobilitethvor behovet for å eie/bruke egen bil reduseres. Prosjektet
har utarbeidet en egen mobilitetsplansom sørger for at biltrafikken fra prosjektet begrenses til
et minimum.

- På Elnes legges det til rette for morgendagens generasjonssamfunn med en sammensatt
boligmiksav boligerbådeforunge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige og eldre.
Prosjektet tilbyr boliger til deler av befolkningensom ordinære knutepunktprosjekter normalt
ikke er godt egnet for.

- Prosjektet vil være særlig attraktivt for barnefamilier. Det er barne-og ungdomskoler og flere
arenaer tilrettelagt for fritidsaktiviteter i underkant av 1 km fra området. Det vilblietablertny
barnehage i forbindelse med prosjektet.
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- Kommunen ønsker at flere førstegangsetablerere og folk med vanlige inntekter får mulighet til
å etablere seg i kommunen. I dette prosjektet vil ca. 20 stk. rimelige boenheter bli spesielt
øremerket unge i etableringsfasen.

- Elnes og Sjøstrander avAskers befolkning ansett som et svært attraktivt boområde. I en
medlemsundersøkelse utført av ABBL kommer det frem at dette er det stedet i Asker der
medlemmene helst ønsker å bo. Dette underbygges av stor interesse for objekter som kommer
for salg i markedet.

Illustrasjon hentet fra mobilitetsplanen for Elnes Søndre

Prosjektets rekkefølgebestemmelse om bussframkommelighet

Et viktig temai planprosessenhar vært rekkefølgebestemmelseni gamle Askers gjeldende
kommuneplanvedrørende bussframkommelighet på Slemmestadveien. Detblir herstilt krav om at
nødvendig bussframkommelighet må være etablert, eller være sikret etablert før det kantillates
utbygging. Norconsult ble derfor i samråd med Asker kommune engasjert av Elnes Utbyggingfor å
undersøke hvordan bussfremkommeligheten er,og hvilken betydning nye boliger på Elnes vilfå for
denne. På initiativ fra overordnet myndighet bestilteogså fylkeskommunen v/Ruter en bredere analyse
for trafikksituasjonensamleti gamle Asker syd. Denne rapporten er utarbeidet av Urbanet Analyse.

Norconsultgjennomførtei juni 2019 manuelle kjøretidsmålinger på et utvalg bussavganger på
Slemmestadveien i morgenrush på hverdager for å kartleggeeventuelle forsinkelser på strekningen.
Sammen med tidligere analyser gjennomført av Norconsult viser målingen at bussforsinkelsene på
Slemmestadveien er moderate, og at forsinkelsene på Røykeveien og langs Fekjan er vesentlig større
enn på Slemmestadveien. Analysene foretatt av Norconsult viser også en tydelig avtagende tendens i
personbilbrukenpå Slemmestadveien.
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Norconsult harsammenstiltfunnene i egen rapport medrapporten fra Urbanet Analyse.

Hovedkonklusjonen er at rapporten fra Urbanet Analyseunderbygger og stadfester Norconsults
tidligere utførte analyser og vurderinger av bussfremkommeligheten på Slemmestadveien og
andre sentrale strekninger i Asker kommune samt mulige tiltak for å bedre situasjonen.

Fremkommeligheten på Slemmestadveien kan bedres vesentlig med relativt enkle tiltak. En
ombygging av krysset fv. 165 Slemmestadveien x fv. 1442 Blakstadmarka erav Norconsultvurdert
som det beste tiltaket for å bedre bussfremkommeligheten på Slemmestadveien. Dette tiltaket er også
av Urbanet Analyse vurdert å ha stor nytteverdi. Det har høy grad av gjennomførbarhet, krever ingen
omregulering, har ingen negative konsekvenser for andre trafikantgrupperoghar lav
investeringskostnad(engangskostnad på ca. MNOK 1,5). Tiltaket vil hasvært god effekt på
bussfremkommelighet (potensielt mer enn 7 minutters redusert forsinkelse) og har ifølge Urbanet
Analysehøy nytteeffekt (operatørnytte og trafikantnytte)med mer enn MNOK2,6hvert år.

Videre prosessog forventning om en snarlig realitetsbehandling

Elnes Utbyggingmener at rekkefølgekravet om bussfremkommelighet er oppfylt ved ombygging av
krysset Slemmestadveien x Blakstadmarka. Det er derforfra Elnes Utbygging en forventning om at
planforslaget for A9 Elnesraskt vil komme til realitetsbehandling. Med en parallell behandling av
detaljplanen og søknad om rammetillatelse vil gjennomføringen av prosjektetkunne skjesom forutsatt
innen 2025.

Elnes Utbygging AS

Mette Heidi Kirksæther
daglig leder
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Kommuneplan Kommuneplan 2018-2030 - 14.11.2017
(kommuneplan gjelder)

Utbyggingsområde BL1

Eiendommen ble regulert i 2004. Plan 167J – område B1. TU=50%, 1/3 del av boenhetene skal
ha livsløpsstandard.

Detaljregulering har nå i mer enn 15 år stått i stampe da kommuneplanen viser en tunneltrasé
for diagonalforbindelse av Slemmestadveien til Røykenveien under eiendommen.

Statens vegvesen har senest i brev av 26.8.2016 tilkjennegitt for Asker kommunen at
tunneltraseen ikke er aktuelt lenger, og bør tas ut av kommuneplanen.

NOTAT:
BL1 – Strandengveien – innspill til KP-arealdel
Dato: 14. 9. 2020

1. Analyse:

Gnr/Bnr: 76/162

Adressen: Strandengveien 95a
Tomt: Regulert boligfelt – konsentrert

småhusbebyggelse

Adkomst: Strandengveien

Tomten størrelse: Ca. 5100m2

Nabolaget: Småhusområde – typisk fortettingsområde –
mye ulik bebyggelse fra ulike tidsaldere med
ulike takformer, materialer og uttrykk.
Frittliggende småhus bebyggelse
(Strandengveien, GM Brydesvei, Jonasmyra,
Liljetoppen).

Støy: Ingen

Reguleringsplan regulert
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Nærmere om kravet om å ta ut tunelltraseen fra KP-arealdel

På vegne av vår oppdragsgiver Knut og Torill Garborg sendes innspill til kommuneplanens
samfunnsdel.

Deres eiendom gbnr 76/162 er avsatt til boligbebyggelse i KP, og er i 2004 regulert til
konsentrert boligbebyggelse (plan 167j).

I sin tid ble det utarbeidet en bebyggelsesplan for 10-14 boliger i rekkehus.

Eiendommen ligger i kort avstand fra Vollen Sentrum, hvor det med elektriske ferjer med god
regularitet tilrettelegges for mer intensivt kollektivknutepunkt.

Utsnitt av KP2018-20 – tunelltrasé mot Heggedal og under Strandengveien

I gjeldende kommuneplan er det båndlagt trase for fremtidig riksvei i tunell (‘tverrforbindelsen
Røykenveien / Slemmestadveien’). Tilsvarende ligger det en trasé fra Røykenveien til Heggedal
sentrum.

Denne båndleggingen hemmer boligutviklingen slik reguleringsplanen legger til rette for.

Statens Vegvesen har i brev datert 26.8.2016 allerede anbefalt Asker Kommune om å fjerne
denne traseen fra Kommuneplanens arealdel.
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Fra brevet hitsettes:
‘Tverrforbindelse mellom Røykenveien og Slemmestadveien

I gjeldende kommuneplanen er det inntegnet en tverrforbindelse mellom Røykenveien
og Slemmestadveien. Det er knyttet stor usikkerhet til realiseringen av denne
tverrforbindelsen, og det foreligger ikke detaljplaner. Statens vegvesen må ta høyde for
denne tverrforbindelsen i alle byggesaker og plansaker som kommer nær den
inntegnede traseen. Området BL1 i gjeldende kommuneplan kommer så nær inntegnet
tunnelåpning at Statens vegvesen ikke kan tillate en utvikling av området før det
foreligger konkrete detaljplaner for tverrforbindelsen. Vi oppfordrer derfor kommunen til
å vurdere om tverrforbindelsen bør tas ut i neste kommuneplan.’

Vi kan ikke se at dette ble fulgt opp ved siste kommuneplanrullering 2018-30 (vedtatt
14. 11.2017).

Statens vegvesen har videre i februar 2018 kommentert forholdet (se vedlegg), og bekreftet
videre at en slik tunell etter dagens regelverk med sikringskrav aldri vil kunne realiseres.

Fra mailen hitsettes:
‘Statens vegvesen har gjentatte ganger bedt om at traseen tas ut av kommuneplanen.
Men kommunen insisterer på at den skal ligge inne.’

Et 2-felts tunnelløp som traseen er reservert for er ikke lenger forskriftsmessig i 2020.
EU-krav helt tilbake fra 2006 utelukker en slik løsning, og den båndlagte traseen tjener således
allerede over lang tid ikke lenger noen hensikt. Dette ble også referert til i oppslag i Budstikka
13-2-2018 (se vedlegg).

Tunelltraséen hindrer utbygging av planområde BL1, regulert i 2004, og allerede fra KP2007-20
avsatt til boligbebyggelse. De relevante rekkefølgebestemmelser er ellers innfridd, og det er
investert i sentral infrastruktur – VA-anlegg, adkomst og fortau. Arkeologiske undersøkelser
bekrefter at eiendommen ikke har noen heftelser. Ingen utfordringer ift naturmangfold eller
matjord.

Trafikkutfordringer Røykenveien og Slemmestadveien kan ikke løses med tuneller i reserverte
traseer
Vi og vår oppdragsgiver erkjenner at det er store transport-utfordringer i Asker Kommune som
må løses.

Med bakgrunn i Statens Vegvesenets uttalelser ser vi imidlertid ikke at tverrforbindelsen lenger
kan være en del av løsningen.

Da er det bedre å ta traseen ut av planen jfr gjentatte anbefalinger av overordnet
veimyndighet, slik at tilrettelegging for boligbebyggelse kan videreføres.
Dette gjelder også for tunelltrase fra Røykenveien til Heggedal sentrum. Traséen er ikke egnet
for moderne og sikre tunellanlegg.

Det er åpenbart at boligbygging på allerede regulerte områder er hensiktsmessig, og vil være
med å lette trykket på boligmarkedet. Reguleringsplanen fra 2004 med konsentrert
småhusbebyggelse legger opp til en boligtypologi (rekkehus) som stemmer overens med de
klare føringer som kommunen nå gir i høringen for kommuneplanens samfunnsdel.

Forholdet vil således måtte videreføres til påfølgende planarbeid med kommuneplanens
arealdel.
.
Vedlegg:

- plan 167j med bestemmelser
- brev Statens Vegvesen 26.8.2016
- Budstikka 13.2.2018
- Maildialog med Statens Vegvesen 13.2.2018



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse
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Postboks 353

1 372 ASKER

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:
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1 6/1 06901 -2 26.08.201 6

Uttalelse til kommunal planstrategi for Asker kommune 201 6-201 9

Vi viser til brev fra Asker kommune av 04.07.201 6 med forslag til kommunal planstrategi for

Asker kommune 201 6-201 9 med program for revisjon av kommuneplanen.

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks-

og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler

oss som forvaltere av riksveg på vegne av staten, forvaltere av fylkesveg på vegne av

fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Nasjonale og regionale føringer og politikk innenfor transportsektoren

Blant annet følgende bør inngå som grunnlag i kommunens planstrategi:

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging

Nasjonal transportplan 201 4 – 2023.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Samferdselsplan for Akershus 201 6 – 2025

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 201 6-201 9

Regional plan for areal og transport, en plan av betydning for ressursbruk

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget

1 4.1 2.1 5. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert

på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal

bidra til å nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik

og Oslopakke 3, om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport,

gange og sykkel. Den regionale planen innehar strategier for å nå disse målene. I overordnet



Statens vegvesen

2

strategi for regional areal- og transportstruktur er styrking av regionale byer spesielt, og

bybåndet generelt, vektlagt. Bybåndet er det sammenhengende bebygde byområdet mellom

Oslo, Lillestrøm, Ski og Asker. De regionale byene og bybåndet skal ta en høy andel av

veksten i befolkning og arbeidsplasser. For å nå målet om at minimum 90 % av bolig- og

arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder, er det helt

nødvendig at kommunen prioriterer utviklingen av Asker sentrum, Heggedal, og

stasjonsområdene i bybåndet mot Oslo. Statens vegvesen oppfatter Askerelva som den

videste tolkningen i sørgående retning av som faller inn under begrepet bybåndet .

Statens vegvesens fremtidige fordeling av ressurser vil bygge på prinsippene fastsatt i den

regionale planen. Dersom kommunen fraviker den regionale planens prinsipper risikerer

kommunen at man etablerer områder i kommunen som på lengre sikt vil få et dårlig

transportsystem.

Statens vegvesen forutsetter at veksten internt i kommunen følger den regionale planen.

Kommunen må redegjøre for hvordan vekstfordelingsmålet skal oppnås. Asker kommune

har en spredt boligstruktur. Statens vegvesen registrer at det er høyt press på utvikling av

områder i og ved Vollen. Veksten i Asker sentrum har vært betydelig lavere enn i Vollen

området med en vekst på 1 3% mot Vollen-områdets vekst på om lag 30% de siste ti årene. I

gjeldende kommuneplan er det i § 3.1 b) rekkefølgekrav om transportkapasitet. Utbygging

av nye boligprosjekter med mer enn 1 0 boenheter kan ikke finne sted i transportkorridorene

langs Røykenveien og langs Slemmestadveien før nødvendig transportkapasitet er etablert

eller sikret etablert. Statens vegvesen har i flere saker i senere tid påpekt en svært uheldig

praksis med at det fremmes en rekke avgrensede reguleringsplanforslag som utfordrer

denne bestemmelsen. Statens vegvesen frykter at den samlede effekten av mange mindre

utbygginger vil kunne redusere trafikksikkerheten, framkommeligheten og nærmiljøet langs

fylkesvegene vesentlig i denne delen av kommunen. Statens vegvesen oppfordrer kommunen

til å vurdere hensiktsmessigheten av denne bestemmelsen, og hvordan man kan ta grep for

å hindre det store antallet avvik fra bestemmelsens formål.

Statens vegvesen legger til grunn at kommunen vil gjøre en grundig vurdering etter

retningslinje R5 i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Der heter det at

områder avsatt til utbyggingsformål, som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer

i den regionale planen, skal vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanen. Statens

vegvesen oppfordrer kommunen til å vurdere om planområdet bør tas ut. Vi ber om at man

redegjør for hvert enkelt utbyggingsområde som ikke er i tråd med den regionale planen

som man ønsker å beholde inne i arealplanen. Asker kommune hadde ved forrige revisjon av

kommuneplanen et høyt antall innsigelser. Statens vegvesen forventer at eventuelle

arealinnspill som ikke er i samsvar med arealstrategien på et tidlig stadium sorteres ut i det
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videre planarbeidet. Det forventes en strengere oppfølging av den regionale planens

prinsipper i den kommende kommuneplanen.

Parkeringsnormer og innfartsparkering

Parkeringspolitikk

For å nå målet om at veksten i persontrafikken tas med miljøvennlige transportformer, er det

behov for en helhetlig parkeringspolitikk. Parkeringsnormer er et virkemiddel innenfor

samordnet areal- og transportplanlegging. Parkeringsnormer benyttes for å bestemme antall

parkeringsplasser ved nybygg, tilbygg og bruksendring . Restriktive tiltak er helt nødvendig

dersom en skal lykkes med å redusere biltrafikken i byområdene. Begrensning i antall

parkeringsplasser er det mest effektive virkemiddelet for å få folk til å velge miljøvennlige

transportformer framfor privatbil. I sentrumsområder med godt kollektivtilbud ligger det til

rette for et begrenset parkeringstilbud. Begrensning i antall parkeringsplasser kan også

påvirke hvor virksomheter velger å lokalisere seg. En overflod av parkeringsplasser i

næringsområder som ligger usentralt utenfor byer og tettsteder kan forårsake at det

etableres bilbaserte virksomheter der slik virksomhet ikke er ønskelig. I tillegg til

bestemmelser som angir restriktive maksimumsnormer for biler, er det viktig at det avsettes

tilstrekkelig parkeringsareal for sykler. Dette gjelder spesielt parkering ved eksterne

handelsområder og arbeidsplassintensive virksomheter.

Innfartsparkering

Formålet med innfartsparkering er å gjøre det mer attraktivt for de som har dårlige

rammevilkår for å ta buss, sykle eller gå fra boligen til stasjonen for å velge kollektivt for

hoveddelen av en reise. Etablering av innfartsparkering ved de mest sentrale arealene på

stasjonene har flere aspekter ved seg. For det første benyttes de mest attraktive og verdifulle

arealene til parkering. Erfaringene viser at de som bor nærmest stasjonene er de som

benytter seg av disse parkeringsplassene. Statens vegvesen er opptatt av at kommunen ser

på riktig virkemiddelbruk for å sikre at formålet med innfartsparkeringsplassene blir mest

mulig effektivt ivaretatt. Vi viser for øvrig til Akershus fylkeskommunes innfartsparkerings-

strategi. For Asker sentrum vil det være mest hensiktsmessig på lengre sikt å satse på

bussmating til stasjonen og nedbygging av tilbudet om innfartsparkering. Slik parkering bør

isteden flyttes til mindre urbane stasjoner.

Klima og energi

Asker kommune har satt seg ambisiøse klimamål. Asker skal være klimanøytral innen 2050

og utslipp av klimagasser skal være halvert innen 2030 sett i forhold til 1 991 . Statens

vegvesen minner om at en betydelig andel av klimagssutslippene i kommunen kommer fra

personbiltrafikken. Det er derfor nødvendig at tiltak knyttet til utslippsreduksjon og

klimatilpasning sees i sammenheng med kommunens planarbeid innen areal- og transport.
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Tverrforbindelse mellom Røykenveien og Slemmestadveien

I gjeldende kommuneplanen er det inntegnet en tverrforbindelse mellom Røykenveien og

Slemmestadveien. Det er knyttet stor usikkerhet til realiseringen av denne tverrforbindelsen,

og det foreligger ikke detaljplaner. Statens vegvesen må ta høyde for denne

tverrforbindelsen i alle byggesaker og plansaker som kommer nær den inntegnede traseen.

Området BL1 i gjeldende kommuneplan kommer så nær inntegnet tunnelåpning at Statens

vegvesen ikke kan tillate en utvikling av området før det foreligger konkrete detaljplaner for

tverrforbindelsen. Vi oppfordrer derfor kommunen til å vurdere om tverrforbindelsen bør tas

ut i neste kommuneplan.

Forenkling, bedre prosesser og raskere saksbehandling.

I rundskriv P-6/201 3 datert 1 8.1 2.301 3 utfordres statlige virksomheter å arbeide med å

identifisere, redusere og fjerne tidstyver. Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg dels om å

gjøre møtet og samhandlingen med offentlig sektor enklere for innbyggere og næringsliv, og

dels om å effektivisere offentlig sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til

kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen.

Statens vegvesen har registrert at det ikke er en omforent praktisering i behandlingen av

søknader om dispensasjoner i kommunen. Vi får ofte henvendelser direkte fra utbyggerne

som søker om dispensasjoner, f.eks fra byggegrense mot fylkesveg. Søknadene vi mottar

direkte fra privatpersoner er ofte mangelfulle, og mangler ofte nødvendig dokumentasjon.

Statens vegvesen ser et betydelig potensial for forenkling og raskere saksbehandling ved at

alle søknader om dispensasjon går via kommunen. På den måten sikres kommunen den

nødvendige kvaliteten på søknadene i forkant av vår behandling, samtidig unngår vi at

vegvesenet bruker tid på søknader som kommunen ikke har til hensikt å innvilge.

Statens vegvesen ser at saksbehandlingen i dispensasjonssaker blir enklere der kommunene

har rammeplaner for byggegrenser og avkjørsler i kommuneplanens arealdel (om ikke annet

fremgår av reguleringsplan). Vi oppfordrer kommunen til å se på denne problemstillingen

når de skal gjennomgå byggeregler for områder med eldre reguleringsplaner for å oppnå en

forenkling og redusert tolkningsbehov av byggesaksreglene.

Vi ser fram til et godt samarbeid i den videre kommuneplanprosess.

pieterpaul
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Vegavdeling Akershus, planseksjonen

Med hilsen

Inga-Elisabeth Gjerdalen

seksjonssjef Arne Kolstadbråten

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Akershus fylkeskommune, Postboks 1 200 Sentrum, 01 07 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 81 1 1 Dep , 0032 OSLO
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Pieter Paul Furnée

Emne: G./B.nr 76/1 62 Asker, Vollen

Fra: Lindahl Mads Jørgen [mailto:mads.jorgen.lindahl@vegvesen.no]
Sendt: 13. februar 2018 09:24
Til: Hans Jacob Låhne <post@greveskogeneiendom.no>
Emne: SV: G./B.nr 76/162 Asker, Vollen

Hei,

Statens vegvesen har gjentatte ganger bedt om at traseen tas ut av kommuneplanen.

Men kommunen insisterer på at den skal ligge inne.

https://www.budstikka.no/roykenveien/heggedal/vollen/ny-roykenvei-er-helt-i-det-bla/s/5-55-61 8787

Boligområdet vil komme svært nær tunnelåpningen.

Vi vil derfor motsette oss tiltak på denne eiendommen.

Med hilsen
Mads Jørgen Lindahl

Seksjon: Plan Akershus
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Østensjøveien 34, OSLO
Telefon: +47 24058552 Mobil: +47 97666225 e-post/Lync: mads.jorgen.lindahl@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-ost@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Hans Jacob Låhne [mailto:post@greveskogeneiendom.no]
Sendt: 5. februar 2018 20:32
Til: Lindahl Mads Jørgen <mads.jorgen.lindahl@vegvesen.no>
Emne: G./B.nr 76/162 Asker, Vollen

Hei Mads Jørgen Lindahl

Viser til tidligere fantastisk service fra deg. Tillater megsåledes å spørre deg til råds ytterligere.

Eiendommen 76/162, Asker, Vollen (underliggende i gult) har meg oppfattet bygge og deleforbud i påvente av
tunell fra Statens Vegvesen. Tror du at man under noen omstendighetkunne bebygget tomten? Eksempelvis at man
forplikter seg til ikke kjeller, brønner etc?

Ring meg gjerne uforpliktende når det måtte behage, og om ikke tillater jeg megå ringe deg om noen dager.

NB, var i møte med COWI ogKolstadbråten i forrige uke i anledning avet annetprosjekt, Sollihøgda Plussbyi
Bærum.

På forhånd takk.
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Medvennlighilsen

HansJacobLåhne

Greveskogen Eiendom AS
Ullernfaret10B
0281Oslo
Dir.tlf.22540399
Mob.93454711
Epost:post@greveskogeneiendom.no
www.greveskogeneiendom.no
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

Navn: Erik Eikeland 
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere:  

Almedalen Vel org. nr. 993 292 303 
Adresse: Almedalsveien 8A, 1391 Vollen 

Telefon: 97122025 

E-post: erikeik79@gmail.com 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

(lage avkryssing, hvor man kan velge ett eller flere temaer)  

Bolig  

Næring  

Utbygging  

Kjørevei  

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur x 

Friluftsområder  

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold x 

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

3. Skriv ditt innspill her og legg gjerne med et kartutsnitt: 

 



Utsnitt fra Almedalen i gammel kommuneplan for Røyken kommune, viser et rosamerket 

området med formål som «offentlig eller privat tjenesteyting». 

Almedalen Vel med dets medlemmer mener at Røyken kommunes tidligere kommuneplan 

med hensyn på dette området, ikke bør videreføres da det dette forslaget vil medføre et 

alvorlig naturinngrep som bryter kontinuiteten og ødelegger et sammenhengende grønt belte 

i Almedalen.   

Økt trafikk og bebyggelse her vil ha store negative konsekvenser for natur- og artsmangfold, 

bo- og nærmiljø. Forslaget bryter også med råd fra stiftelsen BioFokus, som på oppdrag fra 

Røyken kommune gjorde kartlegging av biologisk mangfold gjennom fire ulike delprosjekter i 

2017, bl.a. fra Almedalen. Planter, innsekter, sopp og skog m.m. ble undersøkt. Det ble da 

påvist naturtypelokaliteter, og rødlistearter ble registrert.  

“Naturverdiene ivaretas og videreutvikles på best måte ved å overlate skogen til fri utvikling 

uten hogstinngrep”, var da noe av rapportens konklusjon.  

Det ble vider gjort nye undersøkelser av Almedalen i 2019 på oppdrag fra Miljødirektoratet 

hvor det ble påvist naturtyper som inngår i vurderingsenheten Frisk, rik edellauvskog (NT) på 

Norsk rødliste for naturtyper 2018.  

Almedalen ble kartlagt av Norconsult for rødlistet og sjeldne naturtyper. Resultatene derifra 

viser at mye av skogområdene rundt her er avgrenset som rødlista og verdifull skog. Ref. 

Kart i Naturbase:  

«https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP1910013344» 

https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper/?id=NINFP1910013344


Alfheim 24, N-1384 Asker
T: 66 78 60 60

E: post@boxs.no
W: boxs.no

Org.nr: 976 854 221

Side 1 av 3

Kommuneplan Kommuneplan 2018-2030 - 14.11.2017
(kommuneplan gjelder)

LNF-område – uregulert

Ingen hensynssoner

NOTAT:
Nedre Dyrhusbakken 11 – innspill til KP-arealdel
Dato: 14. 9. 2020

1. Analyse:

Gnr/Bnr: 63/72

Adressen: Nedre Dyrhusbakken 11
Tomt: Tidligere gartner-eiendom.

Parsell: nordvendt, i forlengelse av
eksisterende boligbebyggelse.

Parsellen er ikke matjord, og egner seg av
ulike grunner ikke for jordbruksproduksjon
(opparbeidet prydhage, smått, midt i
småhusområde).

Adkomst: Nedre Dyrhusbakken – opparbeidet ny
adkomst, som forlengelse av gjeldende
regulering for Dyrhusbakken/Jonasmyra

Tomten størrelse: Ca. 3830 m2
Aktuell parsell: ca. 700 m2 boligtomt +
fellesadkomst

Nabolaget: Småhusområde – typisk fortettingsområde –
mye ulik bebyggelse fra ulike tidsaldere med
ulike takformer, materialer og uttrykk.
Frittliggende småhus bebyggelse (Nedre
Dyrhusbakken, Jonasmyra, Liljetoppen).

Støy: Ingen

Reguleringsplan uregulert



Side 2av 3

Utnyttelse (BYA) Ikke bestemt – BYA 20% er naturlig (småhus)

Kulturminne: Nei

Flom: Ingen flomvei over eiendommen

Kvikkleire / ras: Nei

Vegetasjon: Prydhage – gress

Antall boenheter: Illustrasjonsplan viser 1 familiebolig.

2 parkeringsplasser i garasje + evt. 1
gjesteparkeringsplass

Sykkelparkering

MUA-krav Ikke bestemt – MUA 200 m2 for enebolig er
naturlig (småhus)

Private uteoppholdsarealer ja

Høydeforskjell eiendommen Relativ flat – 3m høydeforskjell fra vest til øst

Materialer Ingen føringer

Energiramme TEK17

Boform Familiebolig

Nyttiggjøring av hageanlegg som ikke brukes

Nyttiggjøring av tilgjengelig infrastruktur

Byggeplass Fossilfri byggeplass

Kildesortering av byggeavfall

uutnyttet gressplen kan bli boligtomt

Eiendommen er en uregulert boligeiendom, et tidligere gartneri. Eiendommen er stor, og er
bebygget med en bolig og noen uthus.



Side 3av 3

Ytterst mot vest ligger eiendommen
inntil ny frittliggende
småhusbebyggelse, bygget iht
reguleringsplan for Nedre
Dyrhusbakken. Denne delen av
eiendommen er ubebygget, og er
egentlig kun en del av hageanlegget
som ellers ikke nyttiggjøres.

Da eiendommene i vest ble regulert (Dyrhusbakken, Jonasmyra) fikk vår eiendom ny adkomst
(det var tidligere bratt opp fra Skogveien, som nå heter Koiabakken). Dyrhusbakken har
investert i en ny fin adkomst direkte fra Nedre Dyrhusbakken.

Illustrasjon med forslag for ny familiebolig i rekke med uthus.

Det foreslås å legge til rette for mer effektiv bruk av etablert infrastruktur, ved å legge til rette
for 1 ny boligeiendom i Kommuneplanens Arealdel – direkte øst for etablert småhusbebyggelse.

Eiendommen kan etableres gjennom en regulering, eller fradeling på bakgrunn av KP. Forholdet
utløser ikke behov for en konsekvensutredning, og den er ikke i strid med pågående
planprosesser.

Forslag for fradeling 700 m2
boligtomt (nord er oppover), samt
150m2 fellesadkomst



1 4.09.2020
Utomhusplan- mulig deling A3: 1 :500

20046 Nedre Dyrhusbakken 11, Tom Chr Bakker
Filbane:N:\P R O S J E K T E R\2 0 2 0\20046- Nedre Dyrhusbakken 11\01 Arbeidsfiler boxs\20046 - Nedre Dyrhusbakken 11_fw_18.06.2020.pln
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Arealinnspill til
kommuneplanens arealdel
Asker 2021 -2033

ØSTENSTADBRÅTEN GBNR.
76/44
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Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson: Egil Jakobsen
Adresse:
Telefon: 984 93 31 6
E-post: egil9849331 6gmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Stein Halvorsen Arkitekter AS
Kontaktperson: Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen
Adresse: PB 5095 Majorstua, 0301 Oslo
Telefon: 2323 3870
E-post: magnus@sh-arkitekter.no
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2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

1 . Innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
på følgende områder.

Innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel hvor
kommunen tilrettelegger for en variert boligsammensetning som bidrar til
gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn.

Arealinnspillet legger opp til en videreutvikling av eksisterende bebyggelse i
naturgitte omgivelser. Innspillet forsterker utvikling av bærekraftige og
attraktive bomiljøer i tilknytting til området i randsonen til Vollen sentrum.

Arealinnspillet legger ikke opp til nedbygging av eksisterende
jordbrukslandskap.

2. Beskrivelse av innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de
prioriterte vekstområder. Redegjørelse for aktuelle transportløsninger.

Bebyggelsen ligger i randsonen av Vollen sentrum og vil bli et supplement til
den fremtidige senterstrukturen.

Bebyggelsen skal tilpasses samt styrke hensynssonene i området.

Utvikling av boligformål i området Østenstadbråten vil inngå i en
lineær boligutvikling i forlengelse av det eksisterende boligområde i
Bringebærhagen øst for planområdet.

Områdets aktuelle transportløsninger vil være bussforbindelse i
Slemmestadveien samt hurtigbåt fra Vollen sentrum.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Bakgrunnen for arealinnspillet er at grunneier siden 201 7 har jobbet aktivt med
omregulering av tomten til boligformål.

Tomten ligger i område avsatt til LNFR og tangerer inntil eksisterende
boligområde i Bringebærhagen.

Hensikten til arealinnspillet er følgende:
• Tilrettelegge for videreføring av påbegynt boligregulering øst for tomten.
• Følge opp kommunens anbefaling om fremme av innspill til ny

kommuneplan
• Tilrettelegge for boliger i et attraktivt område i forlengelse og del av

boligutviklingen i Bringebærhagen
• Kunne tilby flere boliger i et attraktivt boligområde.
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• Planmessig ivareta og sikre naturområdene i området

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 6,8 daa.

Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som.
underlag.

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

76/44 Østenstadbråten 1 0 Egil Jacobsen

2.5 Dagens arealbruk

Dagens arealbruk: LNFR område – benyttet til Boligformål

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema Hva Avstand Hvordan vil

tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Viktig kulturmiljø I nabogrense Bidra til å sikrer
kulturmiljø

Biologisk mangfold Ikke kartlagt -

Vassdrag - -

Marka - -

Strandsonen - -

Matjord Jorder Nord for innspillet Tiltaket vil ikke
påvirke.

Friluftsområder Turvei Syd for området Positivt
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2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

1 ,5 km til Vollen sentrum /
1 ,6 km til fergeterminalen.

Kjøreavstand til nærmeste lokal-
eller nærsenter

1 ,5 km – Vollen sentrum

Adkomst fra offentlig veg 300 meter

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er
det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

1 500 meter (Slemmestadveien)
Det er opparbeidet gang- sykkelvei hele
veien med unntak de 300 meter langs
Østenstadbråten.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde, og
er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

20 meter til regulert turvei.

Avstand til strandsonen Ca. 1 ,6 km

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1 800 meter Hvorav 500 meter har
opparbeidet gang- og sykkelvei.

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1 850 meter Hvorav 550 meter har
opparbeidet gang- og sykkelvei.

Planområdet er delvis skogkledde, avgrenset av eksisterende boligområde i øst,
Østenstadbråten (vei) og jorder i nord og Skogsområder i vest og syd.

Den ønskede utbyggingen vil bidra til en videreutvikling av en lineær boligutvikling
i forlengelse av Bringebærhagen mot vest.
Østenstadbråten boligområde vil inngå som en naturlig forlengelse og del av
denne boligutviklingen.

Utviklingen vil i mindre grad ha behov for utvikling av ny sosial eller teknisk
infrastruktur da den vil bygge videre på allerede eksisterende strukturer. Vann/avløp
og trekkerør for strøm er allerede lagt inn til tomtegrensen.
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2.8 Fareområder

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Ikke aktuelt -

Grunnforhold Ikke aktuelt -

Overvann/flom Ikke aktuelt -

Flo Ikke aktuelt -

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Forventet utnyttelse: 6 boligtomter á 1 ,1 daa.

2.1 0 Trafikk og adkomst

Det er adkomst til området i dag via privat vei.

Arealinnspillet innebærer ingen vesentlig endring i trafikksituasjonen, men fordrer
opparbeidelse og regulering vei for en optimalisering av arealformål.

Det er opparbeidet gang- og sykkelvei til Østenstadbråten.

Planlagt arealformålet vil ikke berøre skolevei.

Det er regulert sikker skolevei til barne- og ungdomsskole. 550 meter gang- og sykkelvei
må opparbeides.

2.1 1 Terreng

2.1 2 Tidsperspektiv

2.1 3 Økonomi

De økonomiske konsekvensene utover planområdet er ikke vurdert.

2.1 4 Vedlegg

1 . Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1 :1 000

2. Illustrasjonsplan, målestokk 1 :1 000
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Arealinnspill til
kommuneplanens arealdel
Asker 2021 -2033

Marieroveien

Del av GBNR. 76/1 8 - 7
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Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma:
Kontaktperson: Egil Jakobsen
Adresse:
Telefon: 984 93 31 6
E-post: egil9849331 6gmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Stein Halvorsen Arkitekter AS
Kontaktperson: Magnus Eikrem Rynning-Tønnesen
Adresse: PB 5095 Majorstua, 0301 Oslo
Telefon: 2323 3870
E-post: magnus@sh-arkitekter.no
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2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

1 . Innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel
på følgende områder.

Innspillet er i tråd med mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel hvor
kommunen tilrettelegger for en variert boligsammensetning som bidrar til
gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn.

2. Beskrivelse av innspillet i forhold til kommunens senterstruktur og de
prioriterte vekstområder. Redegjørelse for aktuelle transportløsninger.

Bebyggelsen ligger i randsonen av Vollen sentrum og vil bli et supplement til
den fremtidige senterstrukturen.

Bebyggelsen skal søke å styrke hensynssonene i området.

Områdets aktuelle transportløsninger vil være bussforbindelse i
Slemmestadveien samt hurtigbåt fra Vollen sentrum.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Bakgrunnen for arealinnspillet er at grunneier siden 201 7 har jobbet aktivt med
omregulering av tomten til boligformål.

Hensikten til arealinnspillet er følgende:
• Følge opp kommunens anbefaling om fremme av innspill til ny

kommuneplan
• Tilrettelegge for boliger i et attraktivt område.
• Planmessig ivareta og sikre kulturområdene

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 2,3 daa.

Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.

Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som.
underlag.

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

76/1 8 - 7 Marieroveien Egil Jacobsen

2.5 Dagens arealbruk



4

Dagens arealbruk: LNFR område

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?
Tema Hva Avstand Hvordan vil

tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Gammelt veifar. Ligger Inntil
plangrensen.

Sikrer
verneinteressene.

Biologisk mangfold Ikke kartlagt -

Vassdrag - -

Marka - -

Strandsonen - -

Matjord - - -

Friluftsområder - Positivt

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og
kjøreavstand i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

1 ,5 km til Vollen sentrum /
1 ,6 km til fergeterminalen.

Kjøreavstand til nærmeste lokal-
eller nærsenter

1 ,5 km – Vollen sentrum

Adkomst fra offentlig veg 300 meter

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er
det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

1 500 meter (Slemmestadveien)
Det er opparbeidet gang- sykkelvei hele
veien med unntak de 300 meter langs
Østenstadbråten.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde, og
er det opparbeidet gang- og
sykkelvei e.l.?

20 meter til regulert turvei.

Avstand til strandsonen Ca. 1 ,6 km
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Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1 800 meter Hvorav 500 meter har
opparbeidet gang- og sykkelvei.

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang- og sykkelvei e.l.)

1 850 meter Hvorav 550 meter har
opparbeidet gang- og sykkelvei.

Planområdet er delvis skogkledde, avgrenset av eksisterende boligområde i øst,
Marieroveien og jorde i nord og Skogsområder i vest og syd.

Utviklingen vil ha behov for fremlegging av teknisk infrastruktur.

2.8 Fareområder

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Ikke aktuelt -

Grunnforhold Ikke aktuelt -

Overvann/flom Ikke aktuelt -

Flo Ikke aktuelt -

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Forventet utnyttelse: 6 boligtomter á 1 ,1 daa.

2.1 0 Trafikk og adkomst

Det er adkomst til området i dag via privat vei.

Arealinnspillet innebærer ingen vesentlig endring i trafikksituasjonen.

Det er opparbeidet gang- og sykkelvei til Østenstadbråten.

Planlagt arealformålet vil ikke berøre skolevei.

Det er regulert sikker skolevei til barne- og ungdomsskole. 550 meter gang- og sykkelvei
må opparbeides.

2.1 1 Terreng

2.1 2 Tidsperspektiv

2.1 3 Økonomi

De økonomiske konsekvensene utover planområdet er ikke vurdert.

2.1 4 Vedlegg

1 . Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1 :1 000
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill

For atmerknaden skal hensynstas i arbeidetmed kommuneplanens arealdel må informasjon om
arealinnspilletinn til kommunen innen 15. september 2020. Innspilletskal følge innholdeti denne
malen. Det er viktig for planprosessen å få en god og gjennomarbeidetbeskrivelse avarealinnspillet
for å kunne gjøre de nødvendige vurderingene avinnspilleti arbeidetmed kommuneplanens
arealdel.

Arealinnspilletderes vil bli vurdertopp motføringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Dersom innspilletvurderes som foreløpig aktueltkan detvære at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks. være kartlegging avbiologisk mangfold eller andre utredninger. Dette vil skje i
perioden september oktober i år.

1 .1 Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel for Asker bygger på strategiske føringer fra kommuneplanens
samfunnsdel. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel finner du her:
https://www.asker.kommune.no/om asker kommune/styring og verdier/kommuneplan/forslag til
kommuneplanens samfunnsdel/

1 .2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11 5.Kommuneplanens arealdel

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser
for nye tiltak og endretarealbruk, samthvilke viktige hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
detframgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivaretatt.

Plankartetskal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av
arealer.

Kommunen kan etter vurdering avegetbehovdetaljere kommuneplanens arealdel for hele eller
deler avkommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og
bestemmelser, jf. §§ 11 7 til 11 11.



Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Søndre Gisle
Kontaktperson: Bente Gisle Ridder-Nielsen
Adresse: Ralph Tambsvei 12, 1384 Asker
Telefon: 90147118
E-post: bente.riddernielsen@gmail.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Snøhetta Oslo AS
Kontaktperson: Ingebjørg Skaare
Adresse: Akershusstranda 21, Skur 39 , Vippetangen
Telefon: 48211996
E-post: ingebjorg@snohetta.com



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Se egetnotatvedlagt

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Se egetnotatvedlagt

2.3 Beliggenhet og størrelse

Områdetutgjørca. 65,7daa.

Se egetnotatvedlagt

2.4 Eiendoms og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

72/8/0 Søndre Gisle Gård Morten Gisle Johnsen og Bente
Gisle Ridder Nielsen

2.5 Dagens arealbruk

LNFdyrketmarkog skog

2.6 Prinsipper for vern

Se egetnotatvedlagt

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

Biologisk mangfold

Vassdrag

Marka

Strandsonen

Matjord

Friluftsområder



2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter ogkjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal eller nærsenter

630metergangavstandVollen sentrum

Kjøreavstand til nærmeste
lokal eller nærsenter

0,6km kjøreavstand

Adkomst fra offentlig veg 300meter,0,3 km fra Vollenveien

40meter,0,04 km fra Øgårdsveien

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det
opparbeidet gang og sykkelvei
e.l.?

600 meter til buss og båt

Ikke opparbeidet gang og sykkelvei frem til
Vollenveien

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet gang og
sykkelvei e.l.?

0 meter gangavstand, opparbeidet
sti/lysløypetrase

Avstand til strandsonen 600 meter

Gangavstand til barneskole, og
er denne trygg (opparbeidet
gang og sykkelvei e.l.)

500 meter, 0,5 km til Arnestad, trygg
adkomst

Gangavstand til ungdomsskole
og er denne trygg (opparbeidet
gang og sykkelvei e.l.)

500 meter, 0,5 km Vollen u. Skole, trygg
adkomst

Beskriv medegne ordområdetien større sammenheng. Hva kjennetegnernærområdetidag. Vil
ønsketutvikling av områdetfå virkningerutenforforeslåttareal? Herunderbehov forsosialog teknisk
infrastrukturog lignende.

2.8 Fareområder

Området må sjekkes opp imot temakart med fareområder på kommunens kartløsning.

Tema Avstandtilfareområde Hvordan vilarealbruken
påvirkesav fareområder



Rasogskred

Grunnforhold

Overvann/flom Se diagram iegetnotat

Flo

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Boligbebyggelse,utnyttelse ikke definert

2.10 Trafikk og adkomst

Detskaletableresadkomst. 2alternativerbeskrevetiegetnotatvedlagt

2.11 Terreng

Dersomarealinnspilleterutfordrende iforholdtilterrengmå detleggesvedsnittsom viserhvordan
tiltaketinkludertadkomstertilpassesterrenget.

2.12 Tidsperspektiv

Ønsker en reguleringavområdet2022

2.13 Økonomi

Erøkonomiske konsekvenserforplaninitiativetvurdert? Neiikke på nåværende tidspunkt

2.14 Vedlegg

1. se egetnotatvedlagt



Søndre Gisle - Vollen i Asker
Innspill til Kommuneplanens rullering 15.09.2020
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Notat fra grunneier
Beskrivelse arealdisponering

Konsept- kartdiagrammer
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Innspill til arealdelen av Askers kommuneplan 2020-2032

Asker kommune står foran en eldrebølge av dimensjoner. Prognoser fra SSB viser at antall eldre som
er 70 år og eldre dobles, antall 80+ tredobles og 90+ nærmere firedobles innen 2060. Det koster ca 4
millioner kroner å bygge én sykehjemsplass –og i tillegg over 1 million kroner ekstra per bruker å
drifte sammenlignet med hjemmetjenester. Disse demografiske endringene vil få enorme
konsekvenser for kommuneøkonomien. I samfunnsdelen til Askers kommuneplan 2020-32 anslås det
at eldrebølgen vil påføre kommunen 2 milliarder i økte utgifter til helse-og omsorgstjenester til
gruppen fra 67 år og eldre frem til 2044.

Teksten over er føringer for kommuneplanens arealdel, fastsatt i Kommuneplanens samfunnsdel.
Disse føringene er som skreddersydd for et konsept vi på Søndre Gisle gård ser for oss på en del av
vår eiendom lengst nede i Vollen.

Søndre Gisle gård eier skog og to jorder sentralt i Vollen. Jordene skilles av et skogkledt
gjennomgående bekkefar.

Sykehjem, helseinstitusjoner, omsorgsboliger etc.:

«Behovet for sykehjemsplasser og helseinstitusjoner økermed befolkningsvekst og
demografiske endringer. Det er imidlertid et uttalt mål at eldre mennesker skal kunne bli

boende hjemme lenger. Dette forutsetter utvikling av nye boformer, og behovet for
institusjonsplasser må sees i sammenheng med boligutviklingen. Gjennom kommuneplanen

må kommunen likevel bygge opp en tomteberedskap for ulike typer institusjoner og
formålsbygg. Foreløpig er det avsatt tomter til større institusjoner i Heggedal, på Vettre og på

Dikemark. Helseinstitusjonene bør som de øvrige formålsbygg, innlemmes i stedsutvikling og
tilrettelegge for sambruk med lokalmiljøene. Gjennom kommuneplanarbeidet forutsettes

avsatt en tomteberedskap som ivaretar behovene i kommuneplanperioden.»

Noen nøkkelpunkter:

Vi foreslår å bygge et «Hagehjem» som kan ivareta resten av livsløpet for personer fra 60 år
og oppover bosatt i Vollen og omegn. Her kan de fortsette å bo «hjemme» –nær familie og
venner, i det samme nærmiljøet som mange av dem kjenner godt og er en del av. Området
er omgitt av vakker natur med utsikt over Oslofjorden, sentralt beliggende i Vollen. Det er
630 m i luftlinje fra krysset traktorveien/Øgårdsveien til Vollen sentrum –og 450 meter i
luftlinje fra samme sted til nærmeste bussholdeplass ved Slemmestadveien.
Hagehjemmet utvikles som et minisamfunn hvor beboerne kan få dekket de fleste av sine
daglige ønsker og behov:
* Vi tenker at det bygges et høyt antall mindre leiligheter som beboerne selv eier.
Bygningsmassen er tenkt plassert i skogsarealet vest for jordene.
* Anlegget skal fremme nærhet og trygghet for beboerne. Flere felles funksjoner etableres i
tilknytning til bebyggelsen, f.eks. et svømmebasseng/spa, restaurant(med råvarer fra stedets
veksthus), handel og kiosk, bane for spill av petanque, musikkrom, bibliotek, lese-og
oppholdsrom, flerbruksrom for møter, foredrag, underholdningosv. Vi ser også for oss en
sansehage og rom for ulike kultur- og naturopplevelser.
* Deler av anlegget bygges som en helseavdeling med små boenheter for folk med behov for
omsorgstjenester, f.eks. demenslidelser. Slik blir Hagehjemmet en attraktiv boform for par og
ektefeller med ulike helseutfordringer. Han og hun kan fortsette å leve sammen «hjemme»,
etter hvert i hver sin boenhet om ønskelig –han i helseavdelingen, hun i egen leilighet. Slik
kan de fortsatt være sammen og nyte godt avHagehjemmets tilbud og opplevelser når de
ønsker.
* Avlastningstiltak og korttidsopphold kan også vurderes, så vel som en liten skjermet
avdeling for mer syke og demente. Vi kan også se muligheter for en pårørendeskole.
* Med denne planen vil jorda få en mangfoldig utnyttelse med parseller for dyrking av bær
og frukt, blomster og grønnsaker –både for beboerne og innbyggere i nærområdet. For å
utnytte arealet til helårsdrift kan det oppføres et stort veksthus på den dyrkbare jorda.
* Stedet er omgitt av et rikt naturmangfold med skog og turstier. Et gjennomgående
bekkefar skiller de to jordene. Dette, sammen med varierende stedsegen vegetasjon, kan
utnyttes og løftes frem som en del av Hagehjemmets totalkonsept.
Hagehjemmets utvikles for grønn mobilitetder gående og syklende prioriteres. Det er bare
noen hundre meter på eksisterende infrastruktur til Vollen sentrum og offentlig
kommunikasjon; buss på Slemmestadveien, hurtigbåt i Vollen. Beboernes
alderssammensetninginnebærer at det kan planlegges med lav p-dekning. Det kan etableres
ordning med matebuss,bilpool og sykkelparkering med god kapasitet.
Hagehjemmet vil også ha en positiv effekt på rulleringen av boligmassen lokalt. De fleste
seniorer er i dag bosatt i en enebolig. Når de flytter ut skapes det rom for at yngre voksne og
barnefamilier kan flytte inn.
Hagehjemmet svarer ut flere av FNs bærekraftsmål, spesielt tre av disse som er definert som
Asker kommunes mål og strategier 2020-2032: «Samarbeid for å nå målene», «Bærekraftige
byer og samfunn» og«God helse»:



17. Samarbeid for å nå målene

Hovedmål: Askersamfunnet har virkemidler, partnerskap og samarbeid på tvers som sikrer en
bærekraftig utvikling.

Delmål: Askersamfunnet har inkluderende lokalsamfunn der innbyggerne opplever tilhørighet og
tar medansvar, uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.

Strategi til delmål:

Asker kommune skal tilrettelegge for en samordnet samfunns-og tjenesteutvikling som
bidrar til bærekraft og gode, inkluderende lokalsamfunn.

11. Bærekraftige byer og samfunn

Hovedmål: Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge,
motstandsdyktige og bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern.

Delmål: Askersamfunnet har bærekraftige og samordnede bolig-, areal-og transportløsninger,
som tilrettelegger for smart samfunnsutvikling.

Strategier til delmål:

Asker kommune skal arbeide aktivt med stedsutvikling, og tilrettelegge for trygge,
inkluderende, attraktive og aktivitetsfremmende tettsteder.
Asker kommune skal planlegge for et aldersvennlig samfunn som er tilgjengelig og
inkluderende for en aldrende befolkning.
Asker kommune skal bidra til å etablere gode møteplasser, sammenhengende
grøntområder og et gjennomgående turveinett som tilrettelegger for friluftsliv og
aktiviteter i nærmiljøet.

3. God helse

Hovedmål: Askersamfunnet sikrer god helse og fremmerlivskvalitet for alle, uansett alder.

Første delmål: Askersamfunnet arbeider helsefremmende og forebyggende for å oppnå god
folkehelse, motvirke utenforskap og redusere risikoen for sykdom og tidlig død.

Strategier til første delmål:

Asker kommune skal dreie ressursinnsatsen mot et helsefremmende og forebyggende
arbeid og aktivitet.
Asker kommune skal legge til rette for at innbyggerne kan leve aktive liv og bo trygt i
eget hjem så lenge som mulig, blant annet ved å legge til rette for nye boformer for
eldre.

Andre delmål: Asker kommune samarbeider aktivt med innbyggere, frivilligheten og næringslivet
for å møte fremtidens helseutfordringer.

Strategi til andre delmål:

Asker kommune skal i samarbeid med ulike aktører utvikle og samordne aktiviteter og
tiltak som fremmer god helse og livskvalitet.



 Området: Ca. 65,7 daa i alt. Består av ca. 23,7 daa skog –og to jorder på ca. 32,5 daa med
omkringliggende grøntareal, bekkefar og traktorveiforbindelse til Øgårdsveien i nord, til
sammen ca. 9,5 daa.
Reguleringsmessig status: LNF-område.
Skogen: Produktiv skogi lett skrånende terreng.
Markslag: Fulldyrka jord.
Jordkvalitet: Ca. 40 % mindre god kvalitet, ca. 60 % god kvalitet (0 % svært god kvalitet).

Om oss på Søndre Gisle:

Vår familie har bodd på og drevet Søndre Gisle gård iallfall siden andre halvdel av 1600-tallet.
Familiens eldst kjente stamfar Peder Larsen Gisle (død 1728) var den siste leilendingen på gården. I
dag drives gården av oss i niende generasjon, mens både åttende og tiende generasjon også er
bosatt på/ved gården.

Gisle finnes som etternavn bare i vår familie. Opphavet til navnet antas å være en kombinasjon av to
deler; «stråle/solstråle» (Geisli) og «gård/jorde» (vin) –altså «solstråle på eng». Gisle er med dette
en  vin-gård – Gislvin –som betyr at dette er en av urgårdene i Asker, med fast bosettingtrolig før
Kristi fødsel. Det var én Gisle-gård frem til middelalderen, da denne ble delt i to –Nordre og Søndre –
begge med beliggenhet oppe på det verdifulle landbruks-og kulturlandskapet på
Gisletoppen/Guiplatået, akkurat som i dag. Gårdene eide i tillegg hver sin rygg som strakk seg fra
toppen og ned til fjorden. Disse områdene ble gradvis fraskilt og delt opp i en rekke bruk på 1800-
1900-tallet.

Vår nabo på Nordre Gisle har gjennom årene redusert og konsentrert sitt areal til området oppe på
Gisletoppen/Guiplatået. Vi på Søndre Gisle har, i tillegg til jordene på toppen, fortsatt også eiendom
langt ned og inn i dagens fortettingsområder i Vollen. Området det her er snakk om ligger lengst
unna gården, omgitt av stadig fortetting og flere større boligprosjekter som er under utvikling.
Vedtatt reguleringsplan for Linlandveiområdetåpner for bygging av opp mot 90 nye boliger i en tett
krans rundt våre to jorder –i nord, øst og sør.

Vollen-områdethar de siste tiårene vært gjenstand for stor utbygging og vekst, og stedet er utpekt
som «Lokalsenter» i Kommuneplanens samfunnsdel for Asker 2020-32. Utbyggingen og
stedsutviklingen fortsetter. Dette reiser noen problemstillinger for oss som gammel bondeslekti
området; Vi er svært opptatt av å beholde dagens drift av jordene på Gisletoppen/Guiplatået–som
en viktig del av det sammenhengende landbruks- og kulturlandskapsområdet nord i Asker. Jordene
våre nederst i Vollen derimot ligger helt løsrevet fra denne driften, med begrensede fremtidsutsikter
sett i et fortettingsperspektiv. Vi mener dette arealet vil ha vesentlig høyere samfunnsnytte dersom
det utvikles til et innovativt og bærekraftig formål i tråd med det vi her skisserer.

Mvh

Bente Gisle Ridder-Nielsen og Morten Gisle Johnsen



.... et «Hagehjem» som kan ivareta resten av livsløpet for personer fra 60 år og oppover bosatt i Vollen
og omegn. Her kan man fortsette å bo «hjemme» – nær familie og venner, i det samme nærmiljøet som
mange av dem kjenner godt og er en del av.



Området slik det ligger i gjeldende Kommuneplan 201 8-2030

Gjeldende Kommuneplans arealdel



B eskri velse

Snøhetta har fått i oppdrag fra Morten
Gisle Johnsen og Bente Gisle Ridder-Niel-
sen å utarbeide forslag til innspill til
Kommuneplanens rullering for perioden
2020-2032. Det er ønskelig å få regulert et
område tilhørende Søndre Gisle gård gbnr
72/8/0. Området ligger øst for gårdsanleg-
get ned mot Vollen.

Området består av 2 jorder med en bekk
som skiller dem. I randsonene ligger det
skog og grøntarealer. Hele området ligger
som LNF område i gjeldende kommune-
plan. I følge kartet er fordelingen av ar-
ealene (markert med hvit ramme) på ca.
65,7 daa til sammen, hvorav ca. 23,7 daa
skog (lysegrønt i vest) og to jorder (gult i
øst) på ca. 32,5 daa – med 9,5 daa om-
kringliggende grøntareal (lysegrønt rundt
og imellom) og traktorveiforbindelse til
Øgårdsveien i nord.

Som beskrevet i notat fra grunneier, er tan-
ken å utvikle område til boliger for seniorer
60 +. I forslaget beskrives ideen bak boli-
gkonseptet. Det skal legges tilrette for en
alternativ boform hvor mennesker kan leve
tett på naturen i et felleskap med service
og komfort. Områdets beliggenhet i nærhet
til sentrum og kollektiv forbindelse, i til-
legg til de naturgitte kvalitetene på stedet,
gjør at man ser for seg et attraktivt pros-
jekt som kan fylle et behov som er raskt
økende.

Hensynet til jordvernet står sentralt i utar-
beidelsen av konseptet. Man ønsker ikke å
bygge på dyrket mark, men heller bruke de
to jordene til å etablere en stor felles hage.

“Gislehagen” skal opparbeides som et fell-
es hage/parkanlegg med ulike aktiviteter.
Her skal man kunne drive sitt hagebruk,
landbruk og videreføre områdets tradisjon-
er.

Bebyggelsen tenkes lagt i områdets rand-
soner mot vest-sørvest, som i dag er skog-
bevokst.
De følgende diagrammer viser en tenkt ar-
ealutnyttelse som følger topogra en og de
naturgitte kvalitetene i området.

Man etablerer grønne korridorer mellom
feltene for bebyggelsen. De grønne kor-
ridorene følger topogra ens naturlige
vannføring og vil kunne fortsatt lede over-
vann ned mot bekken som renner mellom
jordene.

Boligene plasseres opp fra jordene, i rand-
sonene med ott utsikt over Oslofjorden.
Hovedadkomst tenkes enten lagt fra Vol-
lenveien via Øgårdsveien i samme trasè
som lysløypen ligger i dag. Alternativt kan
adkomst ligge via Lindlandveien i sørvest
evt. i samarbeid med utviklingsområdet
her. Man tenker i begge alternativene at
man kommer rett ned i en P-kjeller under
boligene.
Lysløypen/turstien kan fortsette videre mot
vest /sydvest og det kan etableres en liten
parkering for publikum.



Vern av matjord

Aktuell tomt totalt ca. 67,5 daa
De to jordene skal etableres som et stort hage-/parkanlegg



Området skal etableres med gangsoner og
stier og smett ned langs de grønne korri-
dorene og ut i selve “Gislehagen”.

Av hensynet til jordvernet skal jordene
beholde sin status som dyrkbar mark. Man
ønsker å etablere parseller for dyrking av
grønnsaker, bærparseller og frukthager.
Det kan etableres drivhus for vinterdyrking
og sosiale aktiviteter.

Hagen skal etableres som et stort felles
anlegg med stier, hagerom, aktivitetssoner
for beboere. Man ønsker også å legge til
rette for at befolkningen i området skal få
tilgang til “Gislehagen” og man ser for seg
samarbeid med lokale hagelag, barnehager
og skoler.
På denne måten ønsker man å ivareta den
verdifulle matjorda og bruke området som
en grønn lunge.

Hagehjemmene og “Gislehagen” kan bli et
unikt prosjekt. Det skal være nyskapende
og tilby en alternativ boform som ennå ikke
har vært utviklet i vårt område. Prosjektet
skal være CO2 negativt og være en miljøpi-
lot i samfunnsmessig-, økonomisk, ener-
gimessig forstand.

Prosjektet skal bygges på stedets egenart
og de naturgitte forutsetninger som er der i
dag og som man vil ta vare på i ere hundre
år fremover.

Snøhetta skal nå utvikle et konsept, som
skal presenteres for kommunes ledelse 1 2.
oktober 2020.

Snøhetta 1 5. september 2020



Tomteområdet slik det ligger i dag

Dagens situasjon



Stier og smett med blågrønne koblinger



Tomt og topogra



Kart som illustrerer områdets topogra

Bratt stigning Middels stigning Svak stigning



Naturlige overvannsveier ivaretas

Overvannsvisning



Parkering

Adkomst til byggesoner

Mulig adkomst fra Vollenveien via Øgårdsveien

Mulig adkomst fra Lindlandveien



Ny kobling for myke tra
kanter

Gang- og sykkelkoblinger og byggesoner

Området kan utvikles med gangsoner og stier som knytter om-
rådet sammen med eksisterende turveinett og veiforbindelser



Byggesoner: ca. 23,2 daa
Grøntareal: ca. 42,5 daa
Til sammen: ca. 65,7 daa

Byggesoner

6.5 daa

3.5 daa

6.9 daa

6.3 daa

“Gislehagen”



Arnestad Skole/
Vollen u. skole

Vollen hundejorde

S
le
m
m
es
ta
dv
ei
en

Øgårdsveien

Nilsemarka

Linlandveien

O
ll
el
øk
kv
ei
en

Arnestadbukta

Selvikbukta

Søndre Gisle Gård

Vollenveien

Nærområdet



Konseptdiagram



“Gislehagen” som prydhage



“Gislehagen” som nyttehage



Aktiviteter i “Gislehagen”



Gisle kommer av «stråle/solstråle» (Geisli) og «gård/jorde» (vin) – altså «Solstråle på eng».

«Solstråle på eng» av Bente Gisle Ridder-Nielsen
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INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLAN

201 8-2030

GJELDER:
Forslag til endring avreguleringsformål for deler aveiendommen Gnr./Bnr.: 73/48

Adresse: Marieroveien 5, 1 390 Vollen

TILTAKSHAVER: På vegne avGerd Nilsson som er eier aveiendommen så er detgitt
fullmakttil Øivind Nilsson, Anita Nilsson, Elisabeth Nilsson og Lars-Ivar Nilsson. Fullmakten
er vedlagtinnspilletfor ordens skyld.
Adresse: Marieroveien 5, 1 390 Vollen

Kontakt:

FrostArkitekter AS

Siri Sandbeck Walther
Telefon: 45 91 79 37 E-post: post@frostark.no

• OM EIENDOMMEN

• REGULERINGSFORMÅL FOR EIENDOMMEN I DAG

• EKSISTERENDE BEBYGGELSESSTRUKTUR

• FORESLÅTTFORMÅL

• FORESLÅTTBEBYGGELSESSTRUKTUR

• EIENDOMMENS BESKAFFENHETOG EGNETHETFOR BOLIGBYGGING

• SKOLEKAPASITET

• KONKLUSJON



22.02.2017

2 av12

FrostArkitekter AS Rådhusgata 4, 0151 Oslo Tlf: 4010 76 32 post@frostark.no

OM EIENDOMMEN

Marieroveien 5 A, 5 B, 5 C (gnr/bnr 73/48) er en stor eiendom på 28 942m2 fra (avlestfra
kartverkets tjeneste) i Vollen i Asker. Vollen er ettettsted som ligger sør i Asker. Vollen har
god bussforbindelse til Oslo, Sandvika og Hurum. Fra Vollen går detogså hurtigbåttil
Oslo.

For å komme til eiendommen fra Vollen sentrum, følger man Vollenveien oppover og tar
avtil høyre inn til Jonasmyra. Eiendommen ligger på oversiden (vestsiden) avveien,
Jonasmyra, med laveste høydekurve på 85 m.o.h.

Eiendommen ligger godttil rette i landskapetog har gode sikt- og solforhold. Nedre del
aveiendommen ligger tettknyttettil eksisterende boligbebyggelse på mange kanter og
ligger inntil den opparbeidete veien, Jonasmyra.

Eiendommen er per i dag bebyggetmed boligbebyggelse øverst, (vest) på eiendommen.
Nedre del aveiendommen var tidligere benyttetsom revefarm, men er i dag gjengrodd
med krattog skog som hindrer siktog lys for omkringliggende boliger. Eiendommen eies i
dag avfire søsken som har tetttilknytning til områdetog eiendommen. De ønsker å kunne
bosette seg på eiendommene selvi fremtiden og ateiendommen forblir i familien.

Figur1: KartsomviserMarieroveien 5(gnr/bnr73/48),heleeiendommen ermarkertiblått
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REGULERINGSFORMÅL FOR EIENDOMMEN I DAG

Figur2: Utsnittavreguleringsplanen som viserGnr/bnr73/48markert medrød stipletlinje .

Eiendommen er i dag uregulert og dermed avsatt til ”Landbruk-, natur- og friluftsformål
samtreindrift(LNFR)” i kommuneplanen.

Frost Arkitekter anser ikke at reguleringsformåletå være i tråd med bruken og opplevelsen
aveiendommen. Deler aveiendommen er gjengrodd med kratt og skog og benyttes ikke
til deti dag avsatte formålet. Det ligger en populær tursti på nordsiden aveiendommen
som løper vestover fra veien, Østenstadbråten. I tillegg benyttes Julius Madsens vei av
gående i området. Disse to forbindelsene leder inn til etpopulærtskogsområde;
Gisletoppen.

Figur3: Turstiermarkertmed blå linje, Marieroveien 5markertmed tykkrød linje.
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Dermed er det naturlig at en eiendom med tett kratt og lav rekreasjonsverdi ikke benyttes
av noen til turområde. Eiendommen er heller ikke benyttet til gårdsdrift.

At eiendommen er avsatt til LNFR-formål ser heller ut til å være et resultat av at
eiendommen er uregulert enn at eiendommen er vurdert som egnet for noen av formålene
innenfor LNFR-betegnelsen.

Frost Arkitekter anser derfor det som hensiktsmessig at deler av eiendommen utvikles og
at eiendommen avsettes til et boligformål i den nye rulleringen av kommuneplanen.

Figur4: Flyfoto avgnr/bnr73/48slikden fremståri dag settfra nord

Figur5: Flyfoto avgnr/bnr73/48slikden fremståri dag settfra øst
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EKSISTERENDE BEBYGGELSESSTRUKTUR

Kartetunder er markert med etgult ”belte” som viser ateiendommen ligger midti et
allerede etablertboligområde med bebyggelse på alle kanter. Deter eksisterende
veitilknyttning og vannløp som en kan koble seg på. Det er også fortau i veien, Jonasmyra,
og gode stiforbindelser opp i marka, skole, sentrum og lekeplasser.

Figur6: Flyfotosom viserateiendommen liggeri dag i etbeltemed boligbebyggelsepåallekanter. Tettere
boligebyggelsen gårogsåviderened motsentrum i Vollen.

Figur 7 viser hvor det er registrerter boligbebyggelse i dag og hvor det er planlagt
bebyggelse samt bebyggelse under oppføring (hentet fra Asker kommunes karttjeneste).

De svarte feltene på figur 6 representerer eksisterende boligbebyggelse. Figuren
tydeliggjør at området er bebygget på alle kanter og at eiendommen ligger inntill
eksisterende veitrasé.

Forutsetningene ligger derfor allerede godt til rette for en hensiktismessig boligutvikling.
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Figur7: Flyfoto som viserbebyggelsesmønsteretog ateiendommen liggermidti eteksisterende boligområde.
Omrissetaveiendommen ermarkerti rødt.

Figur8: Foto som typiskbebyggelsei nærområdet(Gislehellinga)med tettsmåhusbebyggelseog flotte utsiktsforhold.
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FORESLÅTTFORMÅL

Detforeslås atarealformål på området som ligger på nedre del aveiendommen motøst,
langs veien, Jonasmyra endres fra LNFR-formål til boligformål.

Arealet som foreslås avsatt til boligformål er anslagsvis 1 2 230m2, fordelt på 8 store
boligtomter.

Tiltakshaver ønsker at eiendommene skal være store og romslige slik at en planlagt
bebyggelse dermed får rikelig med lys og luftimellom boligene. Dette for å sikre
kvaliteten på boligutviklingsfeltet. Ved å legge opp til 8 hovedenheter vil man unngå for
tett bebyggelse og tilpasse seg området rundt. Fremtidige beboere på eiendommen vil i
tillegg få gode uteoppholdsarealer på alle sider avboligene sine.

Figur9: Utsnittavkommuneplan med gnr/bnr73/48 vistmedforeslåttformål; bolig(gul farge). Situasjonskarterogså
lagtvedinnspillet.
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Figur10: Utsnittavkommuneplan medgnr/bnr73/48 vistmed foreslåttformål;bolig (gul farge)medskissert
tomteinndeling forområdet.

Detforeslås en bebyggelse med småhuskarakter som bidrar til å opprettholde og styrke
områdets kvaliteter. Bebyggelsen skal forholde seg til eksisterende bebyggelse, landskap
og vegetasjon.

Nye boliger skal ha småhuskarakter og størrelse tilsvarende eksisterende bebyggelse i
nærområdet. Bebyggelsen skal spille på lag med omkringliggende boligbebyggelse for
eksempel i form avsammenfallende valg avmaterialer, takform, plassering på
eiendommene og plassering i terrenget.
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FORESLÅTTBEBYGGELSESSTRUKTUR

Figur11: Utsnittavkommuneplan medgnr/bnr73/48 vistmed foreslåttformål;bolig (gul farge)og skissertinn 8
bygningsvolumer.

Kartfigur 1 1 viser hvilke områder som er foreslått avsatt til boligformål i rulleringen av
kommuneplanen. Ettersom eiendommen ikke oppfattes som egnet til frilufts- eller
landbruksformål, er det naturlig å tenke seg at eiendommen tas i bruk til boligformål slik
som omkringliggende eiendommer er.

Eiendommen knytter seg til etablert vei, vann og avløp og kan avsettes til eneboliger som
er det er stor etterspørsel etter i Asker.

Vollen er et område med høyt prisnivå og deter mange som ønsker å kunne bosette seg i
dette populære boligområdet. Tilbudet er derfor for lite sett i forhold til etterspørselen
etter nye boligtomter i Vollen.
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EIENDOMMENS BESKAFFENHETOG EGNETHETFOR BOLIGBYGGING

Terreng

Området har ethellende terreng. Foreslåtte boliger legges i terreng og tilpasse seg
landskapet. På denne måten sikres bakenforliggende hus like gode solforhold og tilgang
på flottutsikt mot naturområdene rundteiendommen som boligene i første rekke
(nærmestJonasmyra.

Vei

Eiendommen har god tilknytning til etablert og utbygget vei og forholdene ligger til rette
for å etablere en hensiktsmessig avkjøring ned mot Jonasmyra. Ved å benytte eksisterende
veinett vil man spare miljøetfra å anlegge nye veier.

Deter mulighet biler og noe større biler som for eksempelvis en liten lastebil (brannbil) å
snu heltinnerst i foreslått boligvei (se vedlegg).

Ettersom den foreslåtte boligveien er en blindvei, vil ikke trafikken på veien være stor. Ved
møtende trafikk kan innkjøringer til boligtomtene brukes som ventefelt for forbikjøring.

Detforeslås å etablere felles avfallssentral og postkasser nede ved avkjørselen til
eiendommen. Slik unngår man mye trafikk inn på boligveien og boligveien blir et trygt
lekested for barn.

Jonasmyra er en blindvei som leder inn til et boligområde. Jonasmyra har gode fortau for
gående. Det er gang og sykkeforbindelser i område som leder en til lekeplasser/skole/
sentrum og andre fasiliteter.

Lek

Deter tenktat det skal etableres etfelles lekeområde som ligger sentraltpå det foreslåtte
nye boligområdet. Lekeområdeter foreløpig skissert med 200m2 i henhold til
kommuneplanens kravtil lekeareal per boenhet. Ved å ha etfelles lekeområde vil man
kunne ha de minste barna trygtute, mens man kan ha mulighettil å se dem fra de
omkringliggende boligene. Lekearealet er også er fintsamlingspunkt for øvrige beboerne,
særlig dersom området utvikles som en familiegrend med beboere fra flere generasjoner.

Ved å ha felles lekeområde i senter av et område vil alle føle en tilhørighettil områdetog
man vil ta godtvare på fellesområdet slik atarealet fremstår velsteltog som en hyggelig
møteplass.
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Vann og vassdrag

Hensynsoner fra bekken er markert med blå skravur på kartet (se vedlegg). En ny
bebyggelse forholder seg til og legges utenom denne hensynssonen.

Støy

Når det gjelder støyså er mesteparten aveiendommen i grønn støysone . Eiendommen
har derfor ingen større utfordringer med støy. En liten del aveiendommen i
grenseområdet mot veien, Jonasmyra, har gul markering på støykart (markert med en rød
stiplet strek mot østpå skissekart). Områdene i gul støysone vil ikke bli problematiske
ettersom det kun er snakk om små arealer som ikke vil bli bebyggetog det er rikelig med
plass til uteareal utenom de feltene av eiendommen som ligger i gul støysone.

SKOLEKAPASITET:

Skolekapasiteten i Vollen er ikke tilstrekkelig i dag, men den vil bli forbedret når Hurum,
Røyken og Asker slår seg sammen til en storkommune.

Skolekapasiteten i Slemmestad er god. Elever som bor i de delene av Asker som grenser til
Slemmestad kan flyttes til Slemmestad skole. Dermed vil Arnestad skole få bedre kapasitet
for beboerne i Vollenområdet og utfordringene med skolekapasiteten vil løses.
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KONKLUSJON :

Eiendommen foreslås omregulerttil boligformål på grunnlag avat:

• Gnr/bnr 73/48 (Marieroveien 5) ligger med direkte tilknytning til allerede godt
etablertboligområde.

• Eventuell nybebyggelse på gnr/bnr 73/48 har mulighettil å koble seg på
eksisterende vann og avløpsanlegg i nærheten

• Gnr/bnr 73/48 ligger med direkte tilknytning til Jonasmyra vei med fortau og gode
forbindelser til både stinettog andre trygge veiforbindelser til skole og kollektivt.

• Ved å knytte seg til eksisterende veier vil man spare miljøetfor etablering avnye
veier.

• Eiendommen ligger i områder med andre eiendommer regulerttil boligformål tett
inntil området.

• Eiendommens arealer blir ikke benyttetsom friområde eller til dyrketmark.

• Eiendommens topografi er egnetfor utbygging og gir gode sol- og utsiktsforhold
for boliger lagti naturlig terrassertterreng

Sted: Oslo dato: 22.02.2017

FrostArkitekter AS ved Siri S. Walther

VEDLEGG

A10-01-Situasjonskarttomtedeling

A10-02-Situasjonskartboligformål
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