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Innspill til revisjon av kommuneplanensarealdelfor
”Rustadtoppen” med annmodningom høringsuttalelsetil
revisjon av kommuneplanensarealdel2020 – 2030.
Bakgrunn
Visertil at områdethar vært bebyggetmed hytter siden1920 og har ingenfunksjoninnen
LNFformålet som har utspilt segselv.Viservidere til innspill ved sist revisjonav
kommuneplanensarealdeli sak:08/4456-98tidligere innsendtinnspill til kommuneplanens
arealdelfor ”Rustadtoppen”med hovedforslagpå 22 daa og subsidiærforslagpå 52 daa.
Datert29.08.2012.
Det foreslåsi denneomgangkun avsatt 5 daa.men mulighet for ytterligere småeneboliger.

[Revidertforslag for “Rustadtoppen”for høringsuttalelsertil revisjon av kommuneplanens
arealdel2020 –2030.]
1

Det visesogsåtil at området er i utvikling da Bakkenegartneriet gbnr. 69/51 som framgåri
oversiktskartmed påføring,har hatt stor politiskevilje til transformasjonog ble foreslått
avsatt i forbindelsemed sist revisjonav kommuneplanensarealdel.150 m. sør øst for
”Rustadtoppen”liggerdet to fortettingsområder,plan 164 Skaserudbråtenog plan 164GEikhaugen
som strekkerseghelt ut til dyrka marken.Reguleringsplan
164GEikhaugenbestår av gnr. 69 bnr. 83
og gnr. 69 bnr. 11 og er på til sammenca. 8,5 daa.Dennereguleringsplanenble vedtatt i 1989.
Områdeter fortsatt avsatti gjeldendeog nykommuneplanensarealdeltil ønsketfortettingsområde
for boligbebyggelseselvom det ikke har skjeddnoe utbyggingpå områdetfør i 2018,siden
reguleringsplanenble vedtatt i 1989.Dette peker i den retningavat det fortsatt er riktig å fortsette
en fortetting i dette området da kommuneplanenkunneha tatt det ubebygdeområdet ut av
gjeldendekommuneplanhvis det ikke var ønskeligmed utbyggingav dette området.

Det er lagt inn et større område for offentlig tjenesteyting150 m. nord vest for
”Rustadtoppen”.
Det anmodetbl.a. med bakgrunnav dette å vurdere å avsette«Rustadtoppen”til
boligformål,eller subsidiærtblandingsformålfor bolig og offentlig privat tjenesteyting,slik at
det kan leggestil rette for en boligsosialprofil.
Terrengetavgrensernaturlig eksisterendeeneboligerfra de nye boligenesom ligger laverei
terrenget. Dette er en fordel for området og estetikken.Boligenehar ogsåen utforming som
bærer preg av enebolighus med saltaksom vist under.
Det ligger to
bussholdeplasser
innen 100 m.
gåavstandmed
fullt opparbeidet
infrastruktur med
gangog sykkelvei
rett ut på
Rustadveien.
Bussavgangene
er
2 gangeri time i
rushtidenmed 6
min estimert
reisetid til
Heggedal
sentrum.Ruter
jobber med å
sette opp
hyppigere
avgangermed
matebussertil Heggedalstasjon.
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Forslagtil transformasjonfra LNFtil bolig eller bolig og offentlig
privat tjenesteyting
Områdetsom foreslåsomdisponertbestårav ca. 5 daa med skravør,med et mindre arealfor
innkjørselfra statensforsøksgård.Denneadkomstener ogsåregulert fra Rustadveiensom er
en fylkesvei.
Forslagetomfatter eksisterendebebyggelseog mulighet for inntil 4 –5 småeneboligmed
tilhørende frittliggende sekundærboligermed mulighet for en boligsosialprofil inkl. en
eneboligmed byggetillatelse(Rustadveien111 c) som i denneprosesskunnefått løstdeler
avsin rettslige konflikt mot Askerkommuneved å medtasi reguleringen.

Subsidiærter det ønskeligat ”Rustadtoppen”hovedforslagkommer under områdefor
arealformålLandbruks-,natur-og friluftsformål med underformål5.b arealfor spredt
boligbebyggelsejf. § 11-11nr. 2. boligbebyggelsei kommuneplanensarealdel
2020-2030jf.
Pbl § 11-7. Herundermulighet for bestemmelserdirekte fra kommuneplanensarealdel
og/eller med egenreguleringsplansom fremmesav kommuneneller privatog at det åpnes
opp for frittliggende sekundærboligeri LNF,noe som gir bedre livs og bo kvaliteter enn å
anleggeen sekundærboligi kjeller, eller unødvendigtett på hovedbruksenheten.

[Revidertforslag for “Rustadtoppen”for høringsuttalelsertil revisjon av kommuneplanens
arealdel2020 –2030.]
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Historisktilbakeblikk
forområdet
ogutviklingen:
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Oppsummering av fordelene ved å avsette området til
fortetting:
• Få fram offentlig vann og avløp for å bedre utslippav
eksisterende boliger i forhold til miljøhensyn.
• Gå avstand til offentlig formål (barnehage) med direkte
adkomst fra fylkesveimed gangfelt
• Avsette områder som har lavere kvadratmeter pris for
boligsosialt formål medkollektivdekning.
• Lage en reguleringsplan for området med gode
utkjøringer på fylkesveien med siktlinjer.
• Under 100 m. fra Bussholdeplass med opp til 2 avganger
i timen (Ruter setter opp flere matebussertil Heggedal
sentrum som bruker 6 min).
• Videreutvikle ett allerede utbygd område med
helårsboliger med romslige tomter.
• Det belaster ikke et eksisterende veinett negativt, men
videreutvikler dagens private og uregulerte veier.
• Bidra til enenhetlig behandling fra kommunen og
planregimet sin side, med byggeskjønn og
reguleringstvil av området ved framtidig utbygging og
unngå å gi dispensasjoner for videre utbygging.

Avstandsanalyserfor området av kun Asker
kommune og Asker og gamle Røyken kommune
samlet i forhold til områdenesutvikling uavhengig
avtidligere kommunegrenserfølger på nesteside.
[Revidertforslag for “Rustadtoppen”for høringsuttalelsertil revisjon av kommuneplanens
arealdel2020–2030.]
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Fra: mikkel Normann [mikkel_Normann@hotmail.com]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi: Ingvild Skaset [Ingvild.Skaset@asker.kommune.no]
Sendt: 30.07.2020 18:10:55
Emne: Innspill til kommuneplanens arealdel 2020 - 2032 for deler av gbnr. 69/14 og gbnr. 69/15
Vedlegg: Revidert forslag for rustadtoppen 2020.pdf
Knut Mikkel N Olsen fremmer herved innspill om forslag til transformasjon fra LNF til bolig eller bolig og offentlig privat tjenesteyting til revisjon av kommuneplanens arealdel
2020 – 2032 for deler av eiendommen gbnr. 69/14 og 69/15 i Asker kommune. Til orientering er undertegnede er eier med tinglyste rettigheter av det skraverte arealene på
gbnr. 69/15.
Det anmodes om at forslaget vurderes i sammenheng med oppfyllelse av den boligsosiale handlingsplanen.
Dagens status er LNF med fult opparbeidet infrastruktur fram til eiendommene og vil kunne bidra til å få fram offentlig/privat spillvann til eksisterende boliger som i dag har
septisk tanker, vedlagt følger utdypende forslag med redegjørelse.

Med vennlig hilsen

Knut Mikkel N Olsen

Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 23.08.2020 19:45:46
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill
ønsker at min eiendom blir avsatt til utbygging. Ligger under tusen meter fra Heggedal stasjon. Regulert en ny
vei gjennom området til øvre Hallenskog.
Avsender:
Erik Underland
e.underland@online.no
95013614
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon

Målestokk 1: 4000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 15.09.2020 12:57
Eiendomsdata verifisert: 15.09.2020

GÅRDSKART 3025-78/4/0
Tilknyttede
78/4/0
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Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

16.3
0.0
3.4
73.7
8.4
3.1
0.0
104.9

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen

man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart
19.7
73.7

for gjenkjennelse.

Arealstatistikken

viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen.
avrundingsforskjeller

11.5
0.0
104.9

Ajourføringsbehov

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Det kan forekomme

i arealtallene.

Fra: noreply@asker.kommune.no [noreply@asker.kommune.no]
Til: Postmottak Asker kommune [Postmottak.Asker.kommune@asker.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 25.08.2020 12:35:59
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill
Heggedal trenger en skikkelig utendørs basketballbane. Dette er et populært alternativ til fotball for unge i alle
aldre.
Avsender:
Fredrik Ognedal
farstadognedal@gmail.com
94277411
Dette er en automatisk videresending av innspill registrert via Asker kommunes Innbyggerdialog:
http://kart.asker.kommune.no/ibd_kommuneplanrevisjon

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Ida Forde/ PålKristianHaugen
Adresse:Heggedalsveien
191 A og B- GBNR.82/6
Telefon:99202825
E-post:idaforde@gmail.com

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lage avkryssing,hvor man kan velgeett eller flere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

X

3. Skrivditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:

Heggedalsveien
191 A og B liggeri direkte tilknytning til Heggedalsveien.
Eiendommener i dag
uregulert og avsatttil Landbruk-natur og friluftsområdet i kommuneplanen.Hensikten med LNFområder er at de skal komme allmenheten til gode enten i form av jordbruksproduksjon eller
rekreasjon. I LNF-område er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den
som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell
landbruksvirksomhet). De fleste av eiendommene langs Heggedalsveien består i dag av
familieboliger hvor det lenger ikke drives jordbruk. Eiendommene egner seg heller ikke for
rekreasjon for allmenheten. Vi mener derfor at eiendommen langs Heggedalsveien i forlengelse
av Skjellestad feltet må omdisponeres til boligformål i kommuneplanen. Disse eiendommen egner
seg godt til boligformål og har dirkete tilknytning til bussforbindelse til Asker og Heggedal. Det er
også gangvei langs Heggedalsveien til Heggedal sentrum og til eiendommen avsatt til offentlig
formål på Skjellestad.

Eiendommene langs Heggedalsveien knytter seg til boligområdet på Skjellestad og eiendom
avsatt til offentlig formål i kommuneplanen.

Vi foreslår en forlengelse av boligformål langs Heggedalsveien i tilknytning til eksisterende
boligformål på Skjellestad og offentlig formål tilsvarende langs Heggedalsveien ved Solberg
skole.

Foto viser noen av eiendommene i område vi mener bør bli boligformål i kommuneplanen.
Eiendommene består av eneboliger med hagerog er ikke av allmenn interesse.

Gul stipletavmerking viser område vi mener bør omdisponeres til boligformål.

Vennlig hilsen Ida Forde og Pål Kristian Haugen- eiendom gbnr. 82/6

Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Styreleder Ellen Nikolaisen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: Kloppedalen Boligsameie
Adresse: Kloppedalen 15, 1389 Heggedal
Telefon: 91148450
E-post: styretkbs@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
Friluftsområder
Strandsone /fjord
Biologisk mangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

x
x

x

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

Dagens Heggedal.
Viktige deler av eksisterende sentrumsplan for Heggedal er fullført eller under fullføring:
 Heggeodden boligområde – fullført
 Nytt sentrumsbygg – fullført
 Øvrig sentrumsbebyggelse under fullførelse eller påbegynt.
I tillegg kan det bemerkes at stedet har fått ny barneskole og at utbyggingen av Heggedal
togstasjon er fullført.
Dette vil gi plass til flere nye virksomheter i sentrum, flere innbyggere og til sammen
skape en utvikling av stedet i tråd med regional plan for areal og transport for Oslo og
Akershus, vedtatt i 2015.
Fremtidig utvikling av stedet vil være avhengig av å legge til rette for en fortettet
boligbygging. Det vil være å utnytte mulige arealer nært sentrum og jernbanestasjonen til
leilighetsbygg, fremfor villabebyggelse. Det hadde også vært positivt å regulere trafikken
gjennom sentrum langs Heggedalsveien som en miljøgate.

Kloppedalen Boligsameie fra 4-mannsboliger til leilighetsbygg.
Kloppedalen Boligsameie består i dag av 3 eiendommer (79/1, 79/199 og 79/169) på til
sammen 11,1 mål med felles adkomst fra Heggedalsveien, Kloppedalen i Asker
Kommune. Sameiet består av 6 stk. 4-mannsboliger i 2 etasjer, med til sammen 24
leiligheter. Boligsameiet ble etablert tidlig på 1960-tallet. Boligene har gjennomgått
gradvis oppdateringer og vedlikehold, hovedsakelig utvendig, men har fortsatt betydelige
moderniseringsbehov når det kommer til teknisk infrastruktur.
Området ligger 6-8 minutter rolig gangavstand i flatt terreng fra Heggedal togstasjon og 5
minutter fra Heggedal sentrum, langs Heggedalsveien. Området er omgitt av
eiendommer med eneboliger og tomannsboliger, samtlige med relativt store tomter.
Flere av eierne av disse har uttrykt positiv interesse for en utbygging av området.
Boligsameiets beliggenhet, i bunnen av et naturlig amfi, muliggjør et leilighetsbygg på 4-5
etasjer uten at man i nevneverdig grad berører de omkringliggende boligenes utsikt.
Boligsameiet har drøftet utbyggingsmulighetene med Asker og Bærums Boligbyggelag,
som er boligsameiets forretningsfører, og de har vurdert mulighetene som svært
interessante.
En høyere utnyttelse av Kloppedalsområdet vil kunne gi en betydelig tilvekst av
sentrumsnære leiligheter.
Heggedalsveien – en miljøgate.
En eventuell utvidelse av sentrumsplanen mot Gjellum, bør legge et plangrunnlag for
miljøgate for Heggedalsveien fra togstasjonen til et veikryss ved Gjellum.
Her kan nye boliger bygges nærmere veien langs deler av strekningen, og det vil derfor
være naturlig at trafikken begrenses ut fra støyhensyn og trafikksikkerhet for elever ved
Heggedal barneskole.
Vern av Kloppedalen Boligsameie.
I boligkartet til gjeldende kommuneplan for gamle Asker, arealdelen, er området plassert
i kategori A – Boligområde med spesielle kvaliteter. Vi har fått høre at Asker Kommunes
plan- og utbyggingsavdeling har signalisert et ønske om å verne bygningsstrukturen i
Kloppedalen, som et tidstypisk eksempel på boligbygging fra 1960-tallet.
Dette vil bli et direkte hinder for en framtidig utbygging av Kloppedalen-området, og
ideene støttes ikke av Boligsameiets styre eller sameiere. Vi kan heller ikke se at det vil
være i tråd med oppfølging av regional plan for areal og transport, og den status
Heggedal er tildelt der. Dette er heller ingen ide som støtter opp om den utviklingen av
Heggedal sentrum som gjeldende plan legger opp til i den nylig vedtatte samfunnsdelen
som gjelder utvikling i prioriterte vekstområder. Vi stiller oss derfor undrende til et slikt
forslag.

Kloppedalen et fremtidig område for utbygging.
Kloppedalen ligger i så kort avstand fra Heggedal sentrum og Heggedal togstasjon at det
ligger innenfor det området som kan betegnes som Heggedal lokalsenter. I følge den nylig
vedtatte samfunnsdelen til Askers kommuneplan, skal det legges vekt på å bygge opp
rundt allerede eksisterende private og offentlige servicetilbud, med gode lokale
møteplasser nært eksisterende kollektivtilbud – slik som vi har her i Heggedal.
Med en utnyttelsesgrad på linje med Heggeodden, vil Boligsameiets arealer i
Kloppedalen kunne gi en betydelig befolkningstilvekst i kort gangavstand til Heggedal
sentrum og togstasjonen. Dette vil kunne dekke et betydelig fremtidig boligbehov i Asker
og bidra til at Heggedal kan videreutvikles i tråd med den regionale planen for areal og
transport. Dersom omliggende boliger også kan inkluderes i en fremtidig utbygging, vil
det totale utbyggingsområdet kunne økes betydelig i areal. Dersom verkstedtomten også
transformeres til boligformål, vil arealene til sammen kunne dekke et betydelig
boligbehov over flere år.
Boligsameiets styre ser spennende muligheter for stedet ved en inkludering av
Kloppedalen i sentrumsplanen for Heggedal, og ønsker derfor at dette blir et innspill som
behandles i rulleringen av planen.
Dette forslaget har vært tatt opp på årsmøtet i sameiet der samtlige deltakere var
positive til å fremme dette forslaget.

Med vennlig hilsen
Kloppedalen Boligsameie

Ellen Nikolaisen, styreleder

Vedlegg: 2 stk kartutsnitt

Kartutsnitt som viser beliggenheten til Kloppedalen Boligsameie ift stasjonen og sentrum. Her er det
finnes en del snarveier til skole, kirke og togstasjon. I Heggedal er det gode tilbud for barn og unge.
Med både Tufteparken og kort vei til mye uteareal og fritidsaktiviteter – både uorganisert og
organisert.

Her et Kartutsnitt av området til Sameiet – med gnr/bnr 79/1, 79/199 og 79/169 til sammen 11,1 mål
tomt.

Innspill til kommuneplanensarealdel fra innbyggere,
organisasjoner,lag og foreninger
1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn:Turid Inger Sandvik
Eventueltorganisasjon/lag/ forening du representere:Heggedalog OmegnHistorielag
Adresse:Vinterveien5
Telefon:97747301
E-post:turidsa@viken.no

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:
(lage avkryssing,hvor man kan velgeett eller flere temaer)
Bolig
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone/fjord
Biologiskmangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

x

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:
• For en kommunei stor endringog vekster det avgjørendeå styrke lokal identitet og
tilhørighet. Historielagetvil bidra til dette med kunnskapom lokal historie og utvikling
• Frivilligaktivitet, som historielag,må ha tilgangtil lokaler og møteplassersom en integrert
del aven helhetliglokalsamfunnsutvikling
• Under «Prinsipperfor vern» leggesdet vekt på at kommunenvil forsterke vernet av natur- og
kulturverdier.Sammenmed Vollen historielaghar vi utarbeidatre kart over gamleveifar mot
fjorden. Dette har støtt på adskilligeutfordringer i møte med utbyggeresom var ukjente med
veieneseksistensog betydning.Historielagetvil gjernebidra tidlig i planprosessene.
Vi
ønskerderfor å værerepresenterti arbeidet med temakartet for kulturminner (jfr
planprogrammets. 16).
• Historielageter gjerneen medspilleri skjøtselog istandsettingav kulturminner og
kulturmiljøer, som for eksempelkraftstasjoneni Kistefoss.Medvirkningog samarbeidstyrker
eierskap

Askerkommune
Kommuneplanutvalget
Knud Askers vei 25,

1383ASKER

Oslo, 20. Mai2020

post@asker.kommune.no

ANMODNING/SØKNAD -AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020–2032 FOR
ASKER KOMMUNE –VEDRØRENDE GNR 77, BNR: 3 «TROLLSTEIN
TERRASSE»
SalutarisEiendomAS søkerpå vegneav grunneierErling Skryseth,Torsvei210,3472
Bødalenhervedom at egnedearealerca 5 370 m2 innenfordetdefinertetomteområdet,gnr
77, bnr 3på inntil 7500 m2avsattestil byggeområdei forbindelsemedigangsattKP –
rullering for Askerkommune.
Det visestil oppstartav arbeidmedrevisjon av kommuneplanens
arealdel,jf. PBL 11-12,
samtplanprogramforkommuneplanensarealdel2020 –2032 datert5. april 2019,samt
kommuneplanens
samfunnsdelav oktober2019 som ligger til grunnfor vårt arbeide.I tillegg
viser vi ogsåtil regionaleog nasjonaleunderlagog føringer,bl. a rikspolitiske retningslinjer
for samordnetareal-og transportplanlegging
i Oslo og Akershussom leggerklare føringer for
fremtidensarealutvikling.Bærekraftigareal-og samfunnsutvikling–et klimavennligog
sikkert samfunn.Denregionaleog kommunaleplanleggingenleggertil rette for fortetting
etterkollektivakserhvor økt bruk av offentlige transportmidler,sykkel og gangei dagliglivet
blir viktig hvor Heggedaler mentå væreprioritert lokal by. Vi leggerogsåtil grunnfor vårt
arbeide,intensjonsavtalen
som ble inngåttda de tre kommunenebestemtesegfor å slå seg
sammen,samtregjeringensnasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging,
forutenfylkesmannensforventningertil kommunalplanlegging.
Vi viser ogsåtil Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging(T-1497)utgitt
av Kommunal-og moderniseringsdepartementet
den 12. juni 2015,forutenrikspolitiske
retningslinjersomleggertil grunn«Godeog effektive planprosesser»,
2. «Bærekraftigarealog samfunnsutvikling»3. «Attraktive og klimavennligeby-og tettstedsområder».
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Kart over området:

2

Kommuneplankart–Blå pil er forslag til vegtilførsel til eiendommen:

Naboprosjektet gnr 76, bnr 12: 1 710 BRA-S på ca tomt 3 117 m2 = Ca 50 u.grad.
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Bakgrunn og innramming:
Vårt planfagligefundamentbyggerpå en fortettingsstrategiog sentrumsutviklingav tomteni
tilknytning til Heggedalsentrum.I arealstrategien
for Asker kommuneleggesdet opp til
langsiktigboligveksti Heggedalsområdet
basertpå et styrket togtilbud. Spikkestadbanen
er
rustetopp med dobbeltsporogHeggedaler definertsom fremtidig by. Heggedalsentrumskal
som følge av detteutvikles som et attraktivt knutepunktsom avlasterveinetteti søndredel av
kommunen.
Tomtenligger ikort gangavstandtil sentrumsområder
og kollektivknutepunkterhvor det
åpnesopp for høy arealutnyttelsepåTrollstein med utsikt ut over Gjellumvannetmed tilførsel
mot Røykenveienog Vollenveien.Heggedalskole og idrettsanleggetligger i kort gangavstand
fra tomten,ca 400 mtil skolen.Naboprosjektetpå gnr 76, bnr 12 er avsatttil byggeområdei
kommuneplanen,
hvor det pågårp.t en detaljregulering.Se bilde.
På dennebakgrunnønskervi å rette et fokus på det utviklingspotensialsom finnespå det
ovennevnteområdegnr77, bnr 3.
Overordnet strategi:
Vår overordnedestrategier basertpåkommuneplanensarealdelfor Askerkommune
2020-2032,herunderkommunaltplanprogramfor kommuneplanens
arealdel2020 –2032
datert5. april 2019for Asker kommunesomleggertil rettefor at stasjonsbyenHeggedal»
utvikles som lokal by i løpet av de kommende10årene.
Det er slik vi leserforslagtil planprogrammetetmål at Askerkommuneskal væreet
fremtidigtyngdepunktfor boligetableringeriregionenmedansvarog ønskeom å avhjelpe
boligmangeleni Osloregionenogi regionenforøvrig. Dettebetingerinnsatspå utvikling av
nye strategiskeboligområderi sentraleog sentrumsnære
områdermednærtilknytning til god
infrastrukturi fremtiden.Det fremkommervidere av forslagtilplanprogram at Asker
kommuneønskerå imøtekommeen slik utvikling, og at manderfor som del av
kommuneplanrulleringen
får gjennomførtgodearealplanmessige
disposisjoner.
Strategi bolig:
De deler somlar segutvikle ønskesavsatttil boligformål medfokus på leilighetsbygg/rekkehus.
Kommuneplanenleggertil rettefor en årlig boligproduksjonpå 500 –550 boliger,basertpå følgende
boligtypefordeling:
100% terrasserteleiligheter/rekkehus
Det tilretteleggesfor at en mindre% andelav boligeneskal værerimelige.

På et overordnetnivå søkerAskerkommuneå sikre en god bostedsutviklingsom støtteropp
om etablertinfrastrukturog er tilpasseteksisterendeskole-og barnehagestruktur.
Det
vektleggeså sikre en bærekraftigutvikling som leggertil rettefortryggeog godesentrum.
Det skal leggesvekt på å balansereeffektiv arealbrukmed godebomiljøerog leve/oppvekstmiljøer.Videre utbyggingskal fortettesog konsentreresi tilknytning til eksisterende
utbyggingsområder
nærsenterområdeneikommunen.
Askerkommuneskal som følge av rikspolitiskeføringerogregionalt planarbeidividere haen
målsettingom at arealutviklingi kommunenfortrinnsvisskal skje ved fortetting av
eksisterendeboligstruktur. Det er samtidigen klart forankretmålsettingat kommunenskal
væreattraktiv for et bredtsamfunnslag,og at det såledesmå sikreset bredtog variert tilbud
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av godeoppvekst-,boligmiljøer, herunderboliger for bådeungeetablereog eldre.Asker får
ogsåen stadigeldrebefolkning,noe somkan medførestoreutfordringerpå kommunens
sosialeinfrastrukturog institusjoner,samtidigsom det ogsåkan endrekommunens
inntektsgrunnlag.Det vil derfor som del av kommuneplanrulleringen
måttetasviktige
beslutningeri forhold til mengdeog fortettingspolitikk itilknytning til de utpekte
sentrumsområdene.
Sistnevnteer ikke minst viktig medhensyntil å sikre en bredbolig-og
befolkningssammensetning
i kommunen.
Boligpolitiske forutsetninger og prognoser forbefolkningsvekst:
Det er en ubalansemellom boligsammensetningen
og sammensetningen
av husholdningeri
kommunen.Denneubalansenvil forsterkesi årenesom kommer,meden økendeandelsmå
husholdninger,bl.a. som følge av at andeleneldreøker.Det er derfor nødvendigå byggeflere mindre
boliger.Det er genereltbehovfor å byggelangt flere mindreboliger/ leiligheter.Det er et udekket
behovfor boliger til økonomiskvanskeligstilte.Definert somet ønsketprosjektjfr regionalplan for
bærekraftigarealutviklingknyttet til at beliggenhetennæren sværtgod kollektivakse.

Forventetbefolkningsvekstbasertpå oppdatertebefolkningsframskrivingerfraSSB og
regionaleprognoserknyttet til Osloregionen,herunderAskersnabokommunerviser at i Asker
vil få en betydeligvekstfrem til 2031.Dette bildet illustrereren boligvekstpå over6000 nye
boliger i det sammetidsrommer.Vedå sepå fremskrivningfor Asker frem til2031 fordelt på
alderser man en tydeligutviklingstrend.Andeleneldrespesieltmellom 67 og 79 år vil øke
betydeligi årenefremovernoesom leggernye premisserfor boligutviklingeni kommunen.
Nærhetentil Oslo og generellbefolkningsveksti Østlandsområdet
gjørat Askermå regne
meden akselrerendebefolkningsvekst.
Det fremkommerav de nevnte
befolkningsvekstprognoser
såledesat Askerkommunemå forventeen slik veksti den neste
planperiodensom en konsekvensav den nasjonaleveksten.Det erderfor grunntil å antaat
denlangsiktigeveksteni Askerkan bli noe sterkereenndet som erfanget opp i SSB`s
modell, dvs godt over 70000 innbyggere.Og de fleste vil etableresegi sentrumsområdene.
Askerbør derfor planleggefor enbetydelig befolkningsvekstsom er tilpassetde økonomiske
forutsetningenefor Askerkommunestjenestetilbudog utbyggingav boliger og infrastruktur.
Økt antall innbyggeremedførerat det må byggeset tilstrekkelig antall nyeboligerhvert år.
Dette betyr at det må byggesboliger ogsåfor barnefamilierog ungdomi sentrumog i sentrumsnære
områderog spesialtilpassede
boliger for eldresegmentet.
Askerkommunemåsåledesforventeå måtte
håndterebetydeligesamfunnsmessige
omstillingersom følge av sterkaktivitetsvekst,befolkningsvekst
og tilhørendekrav til omstilling og utbyggingav kommunenestjenester.
I lys av denneutviklingen er det mangeutfordringersomAsker står overfor.Hovedspørsmålene
er i
hvilke gradAsker skal ta ansvarfor å svarepå den storeetterspørselen
etterboliger i Oslo området,og
hvordande ulike tilnærmingeneinnvirker påAsker.For kommunenbetyrdetteat boligbyggingenmå
økesbetrakteligi forhold til hva som har værttilfellet de senesteåreneettervår oppfatning.
Asker,Røykenog Hurum kommunerer del av sammebo-og arbeidsregion.Sysselsattesom bor i
kommunenejobber hovedsakeligi egenkommuneeller i vestregionen/Oslo.
Den største
pendlerstrømmen
fra vårekommunergår mot Oslo.Asker vil fra 2020 væreNorges8. størsteen
kommunemednær100 000 innbyggere
Asker kommuneviser at Asker har et forholdsvishøyt kostnadsnivå.Detteindikerer at det er rom for
effektiviseringog innsparingpå tjenesteområdene.
Asker kommunejobber kontinuerligmedeffektiv
bruk av ressurser,ved å fastsettekrav til effektiviseringog produktivitet i tjenestenegjennomårlige
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målingerog sammenligningerbasertpå KOSTRA-tall.
For å sikre en trygg, robustog bærekraftigutvikling av Asker-samfunnetog den kommunale
virksomheten,er areal-og transportutviklingenog økonomiutviklingensett i et lengretidsperspektiv
fram mot 2040
Med en attraktiv og sentralbeliggenhet,et brukertilpassettjenestetilbudog en samordnetareal-og
transportplanlegging
vil den nye kommunenha en betydeligpåvirkningskraftog væreen sentralaktør
i samfunnsutviklingeni regionen.
Asker har i likhet medflere kommunerhatt en kraftig befolkningsvekstde siste10-15 årene.
Hovedårsakenhar værthøy arbeidsinnvandringtil Norge.Arbeidsinnvandringenhar nå avtatt og
folketilvekstenvil bli noelavereframover.En generellutvikling for Norgeer at fødselstallenegår ned,
noe som ogsåbidrar til laverebefolkningsvekst.
Den langsiktigeinvesteringsanalysen
må koblesmedkommuneplanens
arealdelog arealplanens
vedtatteutbyggingsområder.
Åpning av nye boligfelt medtilhørendebehovfor etableringav sosial
infrastruktur,må styresfor å begrenseinnvirkningenpå kommunensdrift. I et kommunaløkonomisk
perspektiver det derfor gunstigmeden klar tidsmessigprioritering av de størsteutbyggingsområdene.
Det er nødvendigmeden rekkefølgestyringhvor tidspunktenefor boligbyggingmå koordineresmed
tidspunkterfor etableringav skoler og annensosialinfrastruktur.Dette må igjen vurderesopp mot
behovsanalyser
for tjenestene,prognoserfor befolkningsveksti ulike aldersgrupperog konsekvensene
for kommunensøkonomiskehandlingsrom.
Det foreslåtte tomteområdet, kvaliteter og utviklingspotensial -generelt:
Vårt foreslåtteboligområdeligger på Trollstein i tilknytning til et eldreetablertboligfelt i gangavstand
til Heggedalsentrum,skoleog idrettsanleggmv. Vårt foreslåtteboligområdevil inneholdeet betydelig
antall terrasserteleiligheter/rekkehusmednydeligutsikti et solrikt områdevestvendtover
Gjellumvanneti Heggedalby/centrum.Påstrekningenfra sentrumfinnes det et betydeligantall
boliger og diversenæringsvirksomhet
medgod infrastruktur,som forøvrig er planlagtutvikletvidere
medny Slemmestadveg.
Områdethar slik sett et stort fortettingspotensialog som et godt alternativfor
ytterligerearealutvikling.Vegutløsningtil eiendommenvil væreet uavklart spørmålså det må
arbeidesmedvidere i den viderefaseom eiendommenblir avsatttil byggeområdebolig. Detteer dog
praktiskmulig medinngangfra 2 mulige akser.
Tomtener skrånendefra boligområdetpå Trollstein nedmot Gjellumvannetmedbetydeligekoter og
høydeforskjell.Grunnetverneavstandmot Gjellumvannetsålar ca 5 370 m2 segutvikle. Tomtener
delvis et skogsområdemedfjellgrunn og gammeledelløvskog.Tomtentåler slik settrelativt stor
bygningsmasse
uten at landskapsvirkningen
forringeseller endresvesentlig.Tomtenhar en naturlig
avgrensinginn mot friluftsområdetog boligområdetpå Trollstein. Det er ikkerisiko jordskredog
fjellskred, kvikkleireskred.Tomtener for øvrig utennaturkvaliteter,medunntakav gammel
edelløvskog.Tiltaket vil ikke føre til særligelandskapsendringer
somikke kan sieså være
samfunnsnyttig.
Tomten/eer ikke del av et verneverdigkulturmiljø, og det er ikke registrertnoenkulturminner.Vi er
ikke kjent medat tomtenhar habitaterfor spesielle,sjeldne,utrydningstruedeog/eller frededearter
eller plantegruppermv. Tomtenvil kunnegi et godt byrom medtryggeog grønneutenomhusarealer
meddirekte tilgang til marka.
Boligfeltenei nærområdetkjennetegneshovedsakeligmedulik type småhusbebyggelse.
Boligenei
detteområdeter og vil i fremtidenbli sværtattraktivefor bådeeldresegmentet
og barnefamiliermed
aktivitetsmønstersom kan nyttegjøresegav nærområdets
rekreasjons-ognærmiljøkvaliteter,Vi ser
derfor for ossen utvikling somstøtteropp om det eksisterendeog for øvrig i henholdtil intensjonene
om å sikregode oppvekstvilkårfor barnog unge,samtsikrer eldresegmentet
videregod livskvalitet.
Dette i et bomiljø somimøtekommernye beboerebehovfor grønnetryggeutearealeretc. Det bør dog
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vurdereshvorvidt det vil væreformålstjenligat manher,eller andrestederi områdetetablereren viss
andelalternativeboligformer.Dette for å sikre en bredestmulig befolkningssammensetning
i
lokalmiljøet, og for å sikre lokale bo alternativerfor innbyggeremedulike behov.
Det presiseresavslutningsvisat arealutviklingi tilknytning til Trollsteinutenfor hensynssoner
vil være
i samsvarmedregionalog lokalarealstrategiettersomområdetligger innenfor fastsattgrensefor
fremtidig tettbebyggelse.
Lokale bilder over tomteområdet–Flott solrik, vestvendtutsiktstomt medutsikt over
Gjellumvannetog Heggedalby:
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Lokale bilder over tomteområdet–Flotte nær og fjærnvirkninger fra planområdetmed
særdelesgodeutenomhusarealer:

Planprosessuelleforhold og forutsetninger for videre arealutvikling:
De aktuelletomteneeravsatttil LNF område(fjell og skog) i gjeldendekommuneplan.En
eventuellutvikling her vil følgelig avhengeav at områdetblir avsatttil byggeområdei
forbindelsemed igangsattKP rullering. Områdetvil derettermåttebli gjenstandfor en
reguleringsplanprosess
for å utredeog fastsetteformålstjenligerammebetingelser
og innhold
for arealutviklingen.Vi informereri dennesammenheng
om at vi eventueltønskerå
igangsetteen slik prosesssåfort som mulig.

8

Oppsummering:
På bakgrunnav at Askerkommunestår ovenforen periodemedforventetkraftig behovfor
befolkningsvekstog nye boligarealer,og for at en skal kunneha en mulighettil rasktog
utvikle et stort antall nye godeboliger foreslårvi at Askerkommuneavsetterbetydeligmer
arealtil boligformål i tilknytning til det fremtidigeHeggedalby.
Somkonkretforslag tilboligutvikling/næring foreslårvi at kommunenavsettervårt forslag
som fremtidig byggeformål.Dettei samsvarmedAsker kommunesarealstrategi.Vi vil videre
utredeog fastsetteet formålstjenliginnhold for arealutviklingeni dialog medAskerkommune
i det videreforløp.
Vi håperå ha redegjortfor sakenpå en oversiktlig og grei måteslik at innspillet kan
saksbehandles
som en følge av KP rulleringen.Ved ønskeom ytterligereinformasjonog/eller
underlagsdokumentasjon
såkan undertegnede
kontaktes.

Med vennlig hilsen
SalutarisEiendomAS

Med vennlig hilsen
SalutarisEiendomAS

Olav S. Illøkken
Olav S. Illøkken
Partner
Tlf: 410 40854
E.post:olav.s.illokken@salutaris.no
Web:http://www.salutaris.no
Besøksadresse:
Rådhusgt30a,0151 Oslo
Postadresse:
Konglestien22 1412 Sofiemyr

LasseThalberg
Lars Thalberg
Administrerendedirektør
Tlf: 906 49343
E.post:lars.thalberg@salutaris.no
Web:http://www.salutaris.no
Besøksadresse:
Rådhusgt30a,0151 Oslo
Postadresse:
Konglestien22 1412Sofiemyr
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Asker kommune
Kommuneplanutvalget
Knud Askers vei 25,

1383ASKER

Oslo, 20. mai2020

post@asker.kommune.no

ANMODNING/SØKNAD -AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 –2032FOR
ASKERKOMMUNE –VEDRØRENDE DEL AV GNR 236, BNR: 4
«GRODALSÅSEN TERRASSE»
Påbakgrunnav ovenstående
søkerSalutarisEiendomAS på vegneav grunneierTruls Erik
Stokker,Bøveien1A, 1389 HEGGEDALom at egnedearealerinnenfordet definerte
planområdetgnr 236, bnr 4på ca 40 000m2 av et tomteområdepå 120 dekaravsattestil
byggeområdefor boliger i forbindelsemed igangsattKP –rullering for Askerkommune.
Forslagtil planområdeligger utenformulige vernesoneri tilknytning til eiendommen.
Det visestil oppstartav arbeidmed revisjonav kommuneplanens
arealdel,jf. PBL 11-12,samt
planprogramfor kommuneplanens
arealdel2020–2032datert 5. april 2019,samt
kommuneplanenssamfunnsdel
av oktober2019som ligger til grunnfor vårt arbeide.I tillegg
viser vi ogsåtil regionaleog nasjonaleunderlagog føringer,bl. a rikspolitiskeretningslinjerfor
samordnetareal-og transportplanlegging
i Oslo og Akershussom leggerklare føringerfor
fremtidensarealutvikling.Bærekraftigareal-og samfunnsutvikling–et klimavennligog sikkert
samfunn.Den regionaleog kommunaleplanleggingenleggertil rettefor fortetting etter
kollektivakserhvor økt bruk avoffentlige transportmidler,sykkelog gangei dagliglivet blir
viktighvor Heggedaler ment å væreprioritert lokal by. Vi leggerogsåtil grunnfor vårt arbeide,
intensjonsavtalen
som ble inngåttda de tre kommunenebestemtesegfor å slå segsammen,samt
regjeringensnasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanlegging,foruten
fylkesmannensforventningertil kommunalplanlegging.
Gnr/ Bnr:
Areal:
Planstatus:
Formål:
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Del av 236/4
Teigpå til sammen40 000m2kan utvikles utenå værei konflikt med
vernesonerogandreverneinteresser(Arealpå 120 daa)
LNFi gjeldendeKP
De delersom lar segutvikle ønskesavsatttil boligformålmed fokus på
enklerelave leilighetsbyggsompasserinn i terrengetog kulturlandskapet med god estetikk.
Åpner opp for å byggebilligere enkleblokkleiligheterjfr behovi markedsundersøkelsen.
Kommuneplanenleggertil rettefor en årlig boligproduksjonpå 500 –
550 boliger, basertpå følgendeboligtypefordeling:
70% terrasserte blokkleiligheter
30% konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus
Det tilretteleggesfor at minimum 15% av boligeneskal være rimelige.

Måloppnåelse
kommuneplan:

Måloppnåelse
planprogram:

Begrunnelse:

Ja,fullstendig.Ligger i luftlinje 1 000meterfra Heggedalstasjonog
Heggedalby. Målkravet for gangavstandlokal by er max 1 000 meterfor
HeggedalC.Strekningener lett tilgjengelig fra2 akser,henholdsvisetter
Røykenveieneller ned Heggedalsbakken.
Flerelett tilgjengelig traseertil
jernbanestasjonenskole/r
og idrettsanleggog Heggedalsentrum.
Ja,tilnærmetfullt ut. Planområdetligger i forlengelsenav eksisterende
bebyggelseogkan sieså væreet fortettingsprosjekt,og kan ha et meget
stort potensialesom boområdeogfortetnings-prosjekt,medkort avstand
til byenog nærhettil markaog turstier/turområde.
Skapendeognytenkendeprosjektbasertpå bærekraftigareal-og samfunnsutviklingfor Heggedalsom lokal by og nærområde.Bidra til at
boligbyggingenkan utjevnesosioøkonomiske
forhold.
Det er en ubalansemellom boligsammensetningen
og sammensetningen
avhusholdningeri kommunen.Denneubalansenvil forsterkesi årene
somkommer,meden økendeandelsmåhusholdninger,bl.a. som følge
av at andeleneldreøker.Det er derfor nødvendigå byggeflere mindre
boliger. Det er genereltbehovfor å byggelangt flere mindreboliger/ leiligheter.Det er et udekketbehovfor boliger til økonomiskvanskeligstilte. Definert som et ønsketprosjektjfrregionalplan for bærekraftig
arealutviklingknyttet til at beliggenhetennæren sværtgod kollektivakse
ca 1 000meterfra jernbanestasjonen
i Heggedalby,samtgodebussforbindelseretterRøykenveien.

Utvikler:
Utbygging/Fremdrift:

SalutarisEiendomAS
Ved avsattbygge-områdei gjeldendekommuneplansåmå eiendommen
reguleres.Da eiendommenligger inntil etablertinfrastrukturetterRøykenveieni forlengelsenav boligområdetpå Grodalsåsen,
samtStokkeråsenog Heggedalsmarka
boligområdemed megetgodeløsningerfor
veg, avkjøring,vannog kloakk, åpnerdet opp for en gradvisutvikling og
byggeprosess.
En oppstartmå kunneforventesinnen en 5 årsplan.

Utbyggingsmåte:
Infrastruktur:

Jfr norsk standard
Typologiener basertpå terrassertevestvendteblokkbygg/atriumhus
Ønskesingen kommunalsupportp.t –Ut fra våre opplysningerså ligger
alt til retteuten ytterligeredimensjoneringav nærværende
infrastruktur
mv
Prosjekteter gjennomførbarti god tid innen planperioden.Estimatca
2025

Planperioden

Plasseringerpå
Eiendommener begrensetavulike vernesonerslik som bevaringnatureiendommen/av- miljø, ras og skredfare,flomfare, rødlistaarterog byggesonestøv/støy
grensing:
fra Røykenveien,samtRøykenveienog Stokkeråsenboligområde.Ca
40000 kvmlar segutvikle utenat en kommeri konflikt med foranståendeinteresser.Planområdeer et svakthellendeplanområdemedkoter
og platåersom innbyr til terrasserteboliger. Plasseringav byggenevil vi
kommetilbake til i en detaljregulering,menen terrassertblokkbebyggelsevendt mot vestmed godefjern og nærvirkninger,solriktomtebase
medfokus på trygge godeoppvekst-vilkårfor barn og ungevil være
sentralekriterier. Kommunenskal skapegodebomiljøer,godeoppvekstsvilkår og tryggelokalsamfunn.Et prosjektsom dettevil understøtte
dettekraveti planprogrammettil nye Asker kommune.
2

Kart over planområdet -kommuneplan, mørkegrønt felt, ca 40000 m2 –utenfor
hensynssonerras,flom, naturvern mv.Byggeavstand fra Røykenveienmå planlegges.

Kart over tomteområde -oversiktsbilde, vist med gult, ca 120000 m2
Tomten/Planområdeer beliggendeetter Røykenveieni forlengelsenav Grodalsåsen
boområde, ca 1 km fra Heggedalsentrum/byområde.
3
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Sentrale vurderingskriterier / sentrale virkninger ved å utvikle eiendommen/e:
Tomtener skrånendevestovermed ulike platåer/nivåerfraRøykenveieni
forlengelsenav boligområdetpå Grodalsåsenmot Grodalselva.Tomtener
et skogsområdeog fjellparti, dvs skogmed middelsbonitet og fjell beliggendehøyt og luftig etter Røykenveien.Tomtentåler slik settrelativt stor
bygningsmasse
uten at landskapsvirkningen
forringeseller endresvesentlig. Noe trærbør bevaresfor å ivaretaog videreføretomtensgrønnepreg.
Tomtenhar en naturlig avgrensingned mot Grodalselvaog inn mot marka
ognaturlandskapet,og avgrensesi betydeliggradavterrengetog elven
forøvrig. Det vil ikkevære risiko jordskredog fjellskred, kvikkleireskred,
og flom innenfordet definerteplanområdet.Det er et noenstier på eiendommensom må bevaresog integreresiprosjektet. Detteer imidlertid
ikke et friluftsområdesom allmenhetenbrukeri stor skala,menviktigheten av stienemå sieså væreviktig. Tiltaket vil ikke føre til særligelandskapsendringersom
ikke kan sieså væresamfunnsnyttig.
Tomten/eer ikke del av et verneverdigkulturmiljø, og det er ikke regiKulturminner
og kulturmiljø/ strertnoenkulturminner.Vi er ikke kjent medetter bruk av ulike søkemotorer at tomtenhar habitaterfor spesielle,sjeldne,utrydningstruedeog/elBiologisk
ler frededeartereller plantegruppermv.
mangfold:
Tomtenvil kunnegi et godtbyrommed tryggeog grønneutenomhusareaLandskap og
ler med direktetilgang til markai forlengelsenav det etablerteboligombyrom:
rådepå Grodalsåsen,
hvor Heggedaler ment å væreprioritert lokal by.
Fjern og nærvirkningenefor å utvikle tomtener såledessværtgode.Solforholdenepå tomtenersvært godegrunneteiendommensbeliggenhet
mot vest.Et særdelesfint områdefor bebyggelse.
Naturressurser Ingenrelevans,da eiendommener uproduktivskogstomt.Tomtener ikke
del av, eller egnetfor jord-og eller skogbruk.
i landbruket/
Jord-og skogbruk:
Vannressurser: Godekapasiteterog kvalitet på vannressurserfraboligområdepå Grodalsåsenog Stokkeråsenmv.
kan i
Geologiskeres- Tomtensineressurserkan i særliggradutnyttes.Sprengingsmasser
stor gradutnyttesi prosjektet.
surser (sand,
grus, pukk, mineraler):
Jfr Askerkommunesin folkehelseprofil11.08.2019såskiller ikke Asker
Folkehelse:
samfunnetsegut på noenmåteri forhold til landsgjennomsnittet.
Folkehelseprofileneviser at godelevekår,bra helseog godelevevanerpreger
gjennomsnitteti befolkningen.For å utjevnesosialeforskjeller i levekår
og helsemå den nye kommunenjobbemedsærskilteutfordringerhosutsattegrupperog i enkelteboområder:Kommunenskal skapegodebomiljøer, godeoppvekstsvilkårog tryggelokalsamfunn
Naturmangfold:

I relasjontil boligmangelsåer det underskuddpå billige leiligheter,samt
at det storesegmentetsom etterspørdissevil væreeldrebeboerepga store
kull medeldrei nærfremtid. Det er en ubalansemellom boligsammensetningenog sammensetningen
av husholdningeri kommunen.Denneubalansenvil forsterkesi årenesom kommer,med en økendeandelsmåhusholdninger,bl.a. som følge av at andeleneldreøker.Det er derfor nødvendig å byggeflere mindre boliger/leiligheter.Det er et udekketbehovfor
boliger til økonomiskvanskeligstilte.
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Tomtenerlite brukt tilfriluftsliv-og rekreasjonslik dener lokalisert.Det
er noenstier som bør vurderesvernetog løftet frem i et fremtidig prosjekt.
Foreslåttarealinnspillkan ikke seeså representere
særligenegativekonsekvensermht. forurensningog støy.Adkomst via Røykenveieninntil Grodalsåsenvil medførenoe merelokale støy og forurensningsproblemer
for
boligeneher. Utfordringer til støyog støv vil bli ivaretatti prosjektet.
Dette er et uavklart temamht Statensvegvesensineinteresser.Må tas i en
detaljreguleringav eiendommen.
Tomtenvil kunnegi sværtgodebyrom medtryggeog grønneutenomhusBomiljø/nærmiljø inkludert arealerog godeoppvekst-vilkårfor barn og unge.Nærvirkningenefor å
barn-og unges utvikle tomtener såledesgode.Det er god kollektivdekningfra Heggedal
by med tog og bussforbindelseetterRøykenveien.Nasjonaleog regionale
oppvekstsvilføringerhar i to tiår strammetinn denkommunalearealforvaltningen.
kår:
Prinsippeneom samordnetareal-og transportplanlegging,
den generelle
urbanisering,et sterkerevern av natur og miljø, samtvektleggingenav
kollektivtrafikk, sykkel og gange,leggergrunnlagetfor denkommunale
arealplanlegging.Med vårt prosjektvil det tilretteleggesfor en boligbygging tilpassetboligbehoveti befolkningen,bådei forhold til boligtyperog
boligpriserpå riktig sted.
Friluftsliv og
rekreasjon:
Forurensing og
støy:

Grodalsåsenboligområde
beståri dag av cirka 50 boliger som er vel egnet
for barnefamilier.Det er et stort arbeidsom pågåri Heggedalsentrum
hvor måleter å skapeetsentrummed en god blandingav boliger og servicetilbud. Heggedalbarneskoleer full i dag,og fremtidig kapasitetmå løsesfor fremtideni vestlig retningi retningmot vest.I et forslagtil foregåendekommuneplanleggesdet derfor opp til at en fremtidig barneskole
bør byggesvestfor sentrum.På sikt betyr detteat det vil det bli storetyngdeforskyvningav bebyggelseni Heggedalmot vest.
Tilgjengelighet
for alle til uteområder, knutepunkt og
gang-og sykkelvegnett

Universell utforming, herunder et alders-og demensvennlig
samfunn:
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Ny gangog sykkelveitil tomteområdet.
Megetgodetraseerfra HeggedalCog etterRøykenveien,samtned Heggedalsbakkentil Heggedalby.
En styrking av togtilbudetpå Spikkestadbanen
med hyppigereavganger
og bedretregularitet,og medgod kapasitetpå innfartsparkeringen,utgjør
en viktig forutsetningfor denønskedeutvikling av Heggedalsentrumog
Heggedalbysamtde særdelesattraktiveflankenevestover.I videreutvikling av Heggedalby er det ønskeliggjennomarbeidetmed kommuneplanen å leggeopp til en arealbruksom støtteropp om de godetomteområdeneog de særdelesattraktivekommunikasjonsmulighetene
som Spikkestadbanenleggeropp til knyttet opp mot Heggedalstasjon,herundergode
gangog sykkelveitraseer.
Tomtenvil kunneutvikles jfr. kravenetil universellutforming.

Mulige trusler
som følge av
klimaendringer, inkludert overvann, flom,
ras, skred etc.
Overvann/flom:
Jordskred:

Ingenstoreutfordringerinnendet definerteplanområdesom ligger utenfor
alle mulige hensynssoner.

Tomtenskrånerned Røykenveienmot Grodalselva.Ved etableringav fast
dekkevil overvannetmåttehåndterespå forskriftsmessigmåte.
Jordskredfremstårikke som noenrisikoinnen planområde.
Såfremtbrannforskrifteretterkommeser det ingentingsom pekeri retning
av at utvikling her vil bidra til å øke farenfor storbrann.

Storbrann:
Konsekvens
for klimagassutslipp:
Attraktivitet og
befolkningsvekst:

Tettstedsutvikling

Næringsliv og
sysselsetting,
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Ingen/Begrenset

Attraktive enklerelaveleiligheter som tilbys de segmentersom etterspør
dette(mangeli markedeti dag)vil bidra til at riktige og markedsmessige
leilighetertilbys, som for øvrig kan underbyggebehovetfor befolkningsvekst.
Statlig planretningslinjefor samordnetareal-,bolig-og transportplanlegging er kommunenesoverordnedestyringsdokument:Hensiktenmedretningslinjeneer å samordnebolig-, areal-og transportplanleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser.
Vi blir flere innbyggere.Asker kommunesframskrivningerfor befolkningsvekstenligger noehøyereenn
SSBsframskrivninger.Dettehengersammenmed en mer detaljertkunnskapom bl.a. kommendeutbyggingsprosjekter
i kommunen.Kommunen
forutsetteren årlig befolkningsveksti Asker på 1,1 % fram mot 2040,dvs.
en vekstpå i overkantav 1000innbyggerei året.I 2040 vil innbyggertallet
værerundt 115.000.
Fortettinger et definertsuksesskriterierfor videreutviklingenav Heggedal
by. Tettstedsutviklingeni forlengelsenav GrodalsåsenogHeggedalbyvil
værei tråd med planprogrammetfor Askerkommune,og regionaltog nasjonalt plangrunnlag.
Asker kommuneskal tilretteleggefor at alle har tilgang til trygge,lett tilgjengeligog bærekraftigetransportløsninger
internt i kommunenog langs
de sentralependleraksene.
Asker kommuneskal tilretteleggefor bedretilgjengelighettil kollektivknutepunktenefor alle trafikantgrupper,og være
en pådriverfor økt andelkollektivreisende.Asker kommuneskal tilretteleggefor tilfredsstillendeveier, gang-og sykkeltraseersom bidrar til en
økt andelsyklendeog gående.Asker kommuneskal deltaaktivt i samarbeid med nabokommuner,regionaleog statligemyndigheterog organisasjoneri utvikling av nye transport-ogsamferdselsløsninger.
En etablering
av gangog sykkelveietterRøykenveienog nedHeggedalsbakkenvilunderstøtteforanstående.
Asker har et variert og lønnsomtnæringsliv,og arbeidsledigheten
er lav.
Antallet arbeidsplasser
er relativt høyt, mendet er stor pendlingbådeinn
og ut av kommunen.Grunnentil detteer sammensatt,
to forhold; Asker

inkludert påvirkning på det
øvrige næringslivet og
mulighet for
miljøvennlig
transport:
Mobilitet:
Trafikksikkerhet, inkludert
skoleveg:
Energibruk og
muligheter for
fornybar energiforsyning:

ikke har nok kortreisearbeidsplasser
eller «rett næringsliv»der kompetansenbor. Askersinnbyggerer attraktivei et regionaltfelles arbeidsmarked.
Knutepunktsatsningen,
med etableringav klimavennligelokale og regionale kollektivløsninger,endrerikke dette,men det bidrar til at det blir attraktivt for næringslivetå etableresegnærkollektivknutepunktenei Asker, og i fremtidenogsåHeggedalby. Tog er det mestmiljøvennligemiddel, og detteer tilgjengelig innen en avstandpå 1000 m.
Sværtgod mobilitet i retningHeggedalby.
Atkomstforholdenefor tomtentenkesløstfra Røykenveieninntil Grodalsåsenbolig-område.Veieni Grodalsåsenutvidesog oppgraderes,
eventuelt at det byggesgangfeltpå strekningentil Røykenveien,der det kobles
på ny gangog sykkelvei.
Ligger til rettefor en godeløsningerknyttet til en tidsmessigenergiforsyning.

Teknisk infrastruktur, inkludert vegadkomst:

Jfr pkt trafikksikkerhetovenfor.

Kommunal
økonomi, jf.
teknisk og sosial infrastruktur.

Asker kommunehar ambisjonom å væreen effektiv, innovativ og dynamisk organisasjonmed et godt økonomiskhandlingsromog et godt tjenestetilbud.
Asker, Røykenog Hurum kommunerer del av sammebo-og arbeidsregion. Sysselsattesombor i kommunenejobberhovedsakeligi egenkommuneeller i vestregionen/Oslo.
Den størstependlerstrømmen
fra våre
kommunergår mot Oslo. Asker vil fra 2020væreNorges8. størsteen
kommunemednær100 000 innbyggere
Asker kommuneviser at Asker har et forholdsvishøyt kostnadsnivå.Dette
indikererat det er rom for effektiviseringog innsparingpå tjenesteområdene.Asker kommunejobberkontinuerligmed effektiv bruk av ressurser,
ved å fastsettekrav til effektiviseringog produktiviteti tjenestenegjennom årlige målingerog sammenligningerbasertpå KOSTRA-tall.
For å sikre en trygg, robustog bærekraftigutvikling av Asker-samfunnet
og den kommunalevirksomheten,er areal-og transportutviklingenog
økonomiutviklingensetti et lengretidsperspektivfram mot 2040
Med en attraktiv og sentralbeliggenhet,et brukertilpassettjenestetilbudog
en samordnetareal-og transportplanlegging
vil den nye kommunenha en
betydeligpåvirkningskraftog væreen sentralaktør i samfunnsutviklingen
i regionen.
Asker har i likhet medflere kommunerhatt en kraftig befolkningsvekstde
siste10-15årene.Hovedårsakenhar værthøy arbeidsinnvandringtil
Norge.Arbeidsinnvandringenhar nå avtatt og folketilvekstenvil blinoe
lavereframover.En generellutvikling for Norgeer at fødselstallenegår
ned,noe som ogsåbidrar til laverebefolkningsvekst.
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Investering-og
driftskonsekvenser:
Vurdering av
alternativer:

Den langsiktigeinvesteringsanalysen
må koblesmed kommuneplanens
arealdelog arealplanensvedtatteutbyggingsområder.
Åpning av nye boligfelt med tilhørendebehovfor etableringav sosialinfrastruktur,må styres for å begrenseinnvirkningenpå kommunensdrift. I et kommunaløkonomisk perspektiver det derfor gunstigmed en klar tidsmessigprioritering av de størsteutbyggingsområdene.
Det er nødvendigmed en rekkefølgestyringhvor tidspunktenefor boligbyggingmå koordineresmedtidspunkterfor etableringav skoler og annensosialinfrastruktur.Dettemå
igjen vurderesopp mot behovsanalyser
for tjenestene,prognoserfor befolkningsveksti ulike aldersgrupperog konsekvensene
for kommunens
økonomiskehandlingsrom.
Uavklart

Asker ligger i et tett befolket områdei norsk målestokk.Med mangeinnbyggeresom dagligreiser til skole,jobb og andregjøremål,er det et høyt
transportbehov.Det vanligsteframkomstmiddeleti kommuneni dager
bil. Et høyt transportbehovutfordrerframkommeligheten,som alleredeer
presseti Asker og omegn.En høy andelpersonbiltransportmedfører
utfordringermedklimagassutslipp,støy,lokal forurensingog potensieltdårlig livskvalitet for innbyggerne.

Ved å utvikle rundt kollektivknutepunkterreduserervi innbyggernesbehov for bil for å kommesegtil arbeid,skole,barnehage,fritidsaktiviteter
og servicetilbud.Tog fra Heggedalby vil såledesvåredet viktigste kommunikasjonsmiddelet
knyttet til dettetomteområdet.
FNs
17
bærekraft-mål
er lagt til grunnfor utarbeidelseav kommuneplaHvordan forslag til arealdel nen.For førsteganghar vi fått et felles globalt rammeverkfor arbeidet
med samfunnsutviklingenpå kommunenivåi Norge.
oppfyller FNs
relevante bæGrønnemuligheter:Kommunenskal stimuleretil et grøntskifte i samarrekraftsmål
beid med næringslivet.Kommunenskal væreforegangskommune
for lavutslippssamfunnet
og jobbe mot nullutslipp. Sammenskapervi en trygg
fremtid: Samskapingmed innbyggerneskal prioriteres.Asker skal være
fremtidsrettetkommunemed aktive innbyggere.Alle skal bli tatt varepå,
og alle skal bidra.
Tomtenhar en beliggenheti nærhetenav et alleredeetablertboligområde.
Dette medførerat infrastrukturpå denneaksener på plassslik at det medfører småinngrepi naturen.Prosjektenekan tilpasseskommunensønske
og etterspørseletter egnedeboliger/enklereog billigere lave leilighetsbygg, det væresegfor barnefamilier,voksneeller eldre,det væresegden
enkeltesøkonomiskegrunnlag.Det er viktig for enhverkommuneat alle
skal ha rett til bolig. Prosjektenekan tilpasseskommunensbehovog nærområdetsnabolag.
Vårt boligområdeer blant annettilpassettil barnefamiliene,dettemedfører sosialiseringblant naboerog skaperofte et godt nabolagder familier
setterrøtterog bor over lengretid, noe som er sværtbærekraftig.
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Prosjektetsikrerallmenntilgang til grunnleggendebehovsom
trygg bolig, tryggemøteplasser,trygg transportog grøntområder
på en bærekraftigmåteog til en overkommeligpris.
Prosjekteneoppfyller kravet tilknyttet integrertog bærekraftigbosettingsplanlegging
og transportforbindelser.
Sosial infrastruktur, inkludert skolekapasitet, barnehage,fritidsanlegg,helseog omsorg, etc

Strategifor barnehageog skolekapasitet:Se figurer under.
IAsker er det:
33 kommunalebarnehager
27 barneskolermedSFO
Alternativ skole
12 ungdomsskoler
Rådmannens
anbefaling:
Inntaksområdertil skolenei Røykenog Hurum formaliseressom kretseri
forskrift
Skolekretserendresforeløpig ikke over gamlekommunegrenser
Foreløpigereglerfor skolebytte
I løpet av 2020: Ny strategifor barnehage-og skolekapasitet
Skole og barnehagekapasitet.
Kommunenhar ansvaretfor å sikre kapasitet
i barnehager,skoler og støttetjenester.
Kapasitetog ressursbruki utdanningssystemetfordelespå en likeverdig blant kommunensbarnog unge.
Skolerog barnehagervil arbeidefor åskapesammenheng
mellom barnehage,skoleog fritid, slik at barnog ungeoppleverå ha et positivt nærmiljø hvor de selv ogsåønskerå deltaog bidra.
Prosjektenehar en beliggenhetog tilknytning til bådeetablertboligområdepå Grodålsåsenog Stokkerskogennoesom skapervariasjoni bosetting. Prosjekteneligger i gangavstandtil Heggedalby mv.
Planområdetligger i Heggedalskolekrets.Så det er til Hovedgårdenskole
elevenefår tildelt skoleplassbådepå barneog ungdomsskolen.Det er underdekningpåbarneskoleni Heggedal–Underkapasiteti 2022.Itillegg er
det byggetny skole - Sydskogenskoleligger ca. 3 kilometerfra Slemmestad.Den nyeskolenstoferdig til skolestart2019 hvor elver kan rutestil.
Deter ogsåunderdekningpå barnehageplasseri Heggedal.Kistefossdammen barnehageiHeggedaler et FuturBuilt-prosjekt.
Hovedgårdsonen
ungdomsskole–har underkapasitetom noenfå år og vil
få pressfra nye innbyggereettersammenslåingenVollensonen
–har en
pressetkapasitet,menher vil kanskjeskolenei Røykenavlastesonen.Alternativeter å byggeutHovedgårdenogflytte grensemot nye Risenga.
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Ny sentrumsskolevil bidra til og løsemye av kapasitetssituasjonene
ved
barneskolenei Asker, mendet vil kreveomfattendeendringerav dagens
barneskolekretser
.
Fritt skolevalg.Tendenseni Asker er at elevenesom bor nærkretsgrensenesøkersegtil naboskolen.Bakgrunnfor fritt skolevalgValgfrihetInnføring av egnebestemmelser
for hvor barnai ulike områderav kommunen
har rett til skoleplass,fremfor nærskoleprinsippetKapasitetshensyn
–når
en skoleer full kan kapasitetved naboskolenbrukesHva ønskerAsker?
En innstrammingi rettentil fritt skolevalgvil kunnebidra til en bedreog
mer forutsigbarkapasitetsoversikt
for den enkelteskoleog kommunen
som helhet.Rådmannenforeslårå fjerne rettentil fritt skolevalgpå trinn.
Det vil ha denstørsteeffektenpå forutsigbarheti beregningerav kapasitet
Liten endringfor innbyggerne
Helseog omsorg

Når det gjelderhelseog omsorgsiesfølgende;SøndreBorgenHelsehus.
KistefosstomtaiHeggedalog 3. avdelingpå Dikemarker vist som nye sykehjemstomteriet fremtidig løp. En sognertil Sonemidt (tidligere Røyken
inkludertHeggedal)Bemannende
omsorgsboligeroghelsehus
er i første
rekkeHeggedalsykehjem,Heggedalseniorsenter,
Asker bo ogomsorgssenter,SolgårdenSykehjem,DikemarksykehjemogBråsetsykehjem.
Reduksjoni antall yrkesaktivepr innbyggermed bistandsbehovinnebærer
behovfor å utvikle bærekraftigehelsetjenester.
Innenforhelse-og omsorgstjenestene
videreføresarbeidetmed å stimuleretil en mer aktiv bruker-og pårørenderolle,hvor løsningerjobbesfram sammenmedbrukeren
og brukerensnettverkog nødvendiginnsatsinnsettestidlig for å forebyggeøkendesykdomsbyrde.Målet er at innbyggernei størstmulig grad
skal mestreegenlivssituasjonved å skapegodeløsningerog tiltak sammen medkommunenog relevanteaktøreri nærmiljøetog sivilsamfunnet.
Det leggesopp til en variert boligtypologi som understøtterdette.
Tidlig innsatsog forebygging,samthelhetligeog tilpassedetjenester,er
avgjørendefor at innbyggerneskal få tjenestersom skaperlivsmestringi
dagog i framtiden.Kommunenskalarbeidefor å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse,og samarbeidepå tvers av tjenesterog profesjonerfor
å gi innbyggerneet godt og helhetlig tjenestetilbud.Detteinnebærerogså
en mer aktiv bruker-og pårørenderolleder samarbeidetmellomkommunen og barn,familier og andreblir viktig.
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Vår ide for tomteområdetGrodalsåsen terrasse–et prosjekt definert innenfor plan for bærekrafig arealutvikling og lokal planstrategi :

Grodalsåsen
blokk
terrasser

Hus/Blokkleiligheteri 2 til 4 etasjer
organisertrundt småtun. Hagepå begge
sider av huset.Parkeringpå utsidenav
innergårdenei forbindelsemed adkomst.
Kjørbaregangveierpå ca 3 meteri og
mellom tunene.
Huseneer byggetrundt bilfrie gårdstunog
skjermendemiljø tiltenkt blant annet
oppvekstfor småbarnmv. Det gode
livsløpet medspesieltfokus på barnog
unge.
Miljø og bærekraft.
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(Gangbru til stasjoneni Heggedalby
som åpner opp for større fleksibilitet for
de reisendemed Spikkestadbanen)

Gang og sykkelvei fra Grodalsåsentil Heggedalsentrumetter Røykenveienog
Heggedalsbakken.

17

Lokale bilder –Nye Heggedalby sentrum:
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Lokale bilder –Adkomst via Grodalsåseninn til tomteområde:

Lokale bilder –Adkomst Grodalsåsendirekte inn til planområde/tomteområde:
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Lokale bilder –Tomteområdet som er enkeltå bebygge–svakt hellendemed platåer:
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Lokale bilder –Tomteområdet som er enkeltå bebygge–svakt hellendemed platåer:
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Lokale bilder –Tomteområdet, beliggendedelvis etter Røykenveienpå den østre flanken:

Beskrivelseav området «Grodalsåsen»terrasse:
Typologiener basertpå terrassertevestvendteatriumhus/blokkbygg.Disseer i tillegg forskjøvet
i forhold til hverandre.Det forutsettesat parkeringorganiseresmed direkte adkomsttil boligenes
bakside.Løsningengir høy tetthet,samtidigsom dengir kvalitetersom sværtmangeboligkjøperesøkeri dag.Arealeffektiveboliger,med stor privat uteplass,samtidigsom fellesarealerfinnesi nærtilslutning til boligenegir havebykvalitetertil et boligprosjektplasserti etskrånende
terrengmed flere flater. Etter vårt syn bør detteværeen sværtattraktiv utbyggingsformpå Grodalsåsen.
Vår argumentasjon:
Tomtener sværtsentraltbeliggendei tilknytning til Heggedalby, Heggedalstasjon,Røykenveien,Grodalsåsenog Stokkeråsenboligområdersombebyggeshelhetlig fra Heggedalby. Tilflyttingsmønstrenepå Østlandeter entydigeog knytter segtil størreurbaniseringi tilknytning
22

jernbanelokalisering.
Rikspolitiskeretningslinjerfor arealbrukenpekerpå jernbanesomhelt sentralt for fremtidigeutbygginger.Vårt prosjektunderstøtterdenneviktige pilarenfor fremtidig
bærekraft.
Vårt planfagligefundamenter byggetpå Nasjonaleretningslinjerfor by og tettstedsutvikling
somhar som har målsettingå fortettenærog i tilknytning til jernbaneog i kollektivknutepunkt.
(Spikkestadbanen)
Dette faktum gir en avgjørendeforventningog føringer for fortetting og økt
utnyttelsei Heggedalbyog på vårt tomteområdespesifikt.Føringeneleggeropp til at det bør
leggesvekt på å få til løsningersom kan gi korte avstanderi forhold til dagligegjøremålog effektiv samordningmellom ulike transportmåterhvor jernbanener sentral.Den overordnedestrategienbyggerpå nasjonaleretningslinjerfor arealutviklinghvor måleter at arealbrukog transportsystemskal utvikles slik at de fremmersamfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse.
Foreslåttarealbruksendring
kan gi et tilskudd til boligsammensetningen,
spesieltda det på tomteneplanleggesatriumshus/blokkbyggiterrassersomligger høyt og luftig. I tillegg vil en kunne
opprettholdelandskapsbildetmot Grodalselven.Områdeter på mangemåteri daget områdesom
er relativt utilgjengeligområdesom i dagligger brakk i dagså en landskapsendring
vil væreforskjønnendeog ikke bryte opp dalensidentitet og væreen godefor lokalsamfunnet.
Landskap/arkitektur:
Vårt forslag/prosjekter ment å inneholdegodekvaliteter rettetmot småboenheter/leiligheteri
flere etasjerorganisertrundt småtun medhagepå beggesider av huset.Vårt tomteområdeligger
høyt og luftig i terrengetmedutsikt til vannveienog mot den grønnedalen.Huseneer tenkt
byggetrundt bilfrie gårdstunog skjermendemiljø tiltenkt blant annetoppvekstfor småbarnmv.
Prosjekteter tegnetog prosjektertå inneholdevariasjoneri koter,medhøydeforskjellerog
differensieringeri terrengetmed en rekkemegetspennendevariablersom innbyr til lek og
rekreasjonfor innbyggerne.Prosjekteter direkterettetmot det mangfoldtomtensgrønnstruktur
og naturmangfoldsomeiendommeninneholder.
Tomtenharettervår oppfatningvåre storekvaliteter.Områdetvil inneharekreasjonsverdifor de
eventuellenye boligenei nærområdetmednoenstier og fortsattstorearealerfor friluftsliv.
Somkonkretforslagtil boligutvikling foreslårvi at kommunenavsettervårt forslagtil fremtidig
byggeformålbolig.Dette i samsvarmedAskerkommunessin arealstrategi.Vi vil videreutrede
og fastsetteet formålstjenliginnhold for arealutviklingeni dialog medAskerkommune.
Vi håperå ha redegjortfor sakenpå en oversiktlig og grei måteslik at innspillet kan
saksbehandles
som en følge av KP rulleringen.Vedønskeom ytterligereinformasjonog/eller
underlagsdokumentasjon
såkan de undertegnede
kontaktes.
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Asker kommune
Kommuneplanutvalget
Knud Askers vei 25,

1383ASKER

Oslo, 17. Juni2020

post@asker.kommune.no

SØKNAD -AREALINNSPILL I FORBINDELSE MED RULLERING AV
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 –2032FOR ASKERKOMMUNE
–GJELDERDEL AV GNR 217, BNR: 3«HAGELINBLOKK-TERASSER»
Påbakgrunnav ovenstående
søkerSalutarisEiendomAS på vegneav grunneierneSiw Hagelin,
Ånnerudskogen6B, 1383AskerogSten-RuneHagelin,Tronstadv5B, 3411 Syllingom at
egnedearealerinnenfordet definerteplanområdetdel av gnr 217, bnr 3 og 12på ca 19 000m2
(2 teiger)avsattestil byggeområdefor boliger i forbindelsemed igangsattKP –rullering for
Askerkommune.
Det visestil oppstartav arbeidmed revisjonav kommuneplanens
arealdel,jf. PBL 11-12,samt
planprogramfor kommuneplanens
arealdel2020–2032datert 5. april 2019,samt
kommuneplanenssamfunnsdel
av oktober2019som liggertil grunnfor vårt arbeide.I tillegg
viser vi ogsåtil regionaleog nasjonaleunderlagog føringer,bl. a rikspolitiske retningslinjerfor
samordnetareal-ogtransportplanleggingiOslo og Akershussomleggerklare føringerfor
fremtidensarealutvikling.Bærekraftigareal-og samfunnsutvikling–et klimavennligog sikkert
samfunn.Den regionaleog kommunaleplanleggingenleggertil rette forfortetting etter
kollektivakserhvorøkt bruk avoffentlige transportmidler,sykkelog gangei dagliglivetblir
viktighvor Heggedaler ment å væreprioritert lokal by. Vi leggerogsåtil grunnfor vårt arbeide,
intensjonsavtalen
som ble inngåttda de tre kommuneneAsker,Røykenog Hurum bestemteseg
for å slå segsammen,samtregjeringensnasjonaleforventningertil regionalog kommunal
planlegging,forutenfylkesmannensforventningertil kommunalplanlegging.
Gnr/ Bnr:
Areal:

Planstatus:

Formål:

Måloppnåelse
kommuneplan:

1

Del av gnr/bnr 217/3
2 teigerpå til sammen19 000m2
Teig 1 ca 9 daaved Underlandsveien(På flata)
Teig 2ca10daai forlengelsenav Rødsåslia
Ca 9dekar av tomten(Teig 1) etterUnderlandsveieneri kommuneplanenavsatttil næringsformål-Industri.
Ca10 dekarer kategorisertsomLNFi gjeldendeKP
De delersomlar segutvikle ønskesavsatttil boligformålmed fokus på enklere
lave leilighetsbygg.
Åpner opp for å byggebilligere enkle leiligheterjfr behovi markedsundersøkelsenKommuneplanenleggertil rettefor en årlig boligproduksjonpå 500 –
550 boliger, basertpå følgendeboligtypefordeling:
80% terrasserte blokkleiligheter
20% konsentrert småhusbebyggelse/rekkehus
Det tilretteleggesfor at minimum 30% av boligeneskal være rimelige.
Ja,delvis. Ligger i luftlinje 1 500meterfra Heggedalstasjon.Målkravetfor
gangavstandlokal by er max 1 000 meterfor Heggedal.Strekningener imidlertid lett tilgjengelig og understøttesav lokale topografiskeforhold slik somnatur

Måloppnåelse
planprogram:

Begrunnelse:

og grønnestrukturersom grunnlagfor fysisk aktivitet. Lett tilgjengelig trasetil
jernbanestasjonen.
Ja,delvis. De 2 planområdeneliggeri forlengelsenav eksisterendebebyggelse,
og kan ha et brapotensialesom boområde,mednærhettil markaog turstier/turområde.
Skapendeognytenkendeprosjektbasertpå bærekraftigareal-og samfunnsutviklingfor Heggedalsom lokal by og nærområde.Bidra til at boligbyggingen
kan utjevnesosioøkonomiske
forhold.
Det er en ubalansemellom boligsammensetningen
og sammensetningen
av husholdningeri kommunen.Denneubalansenvil forsterkesi årenesomkommer,
meden økendeandelsmåhusholdninger,bl.a. som følge av at andeleneldre
øker.Det er derfor nødvendigå byggeflere mindreboliger. Det er genereltbehov for å byggelangt flere mindre boliger/ leiligheter.Det er et udekketbehov
for boliger til økonomiskvanskeligstilte.Definert som et ønsketprosjektjfrregionalplan for bærekraftigarealutviklingknyttet til at beliggenhetennæren
sværtgod kollektivakseca1 500meterfra jernbanestasjonen
i Heggedal.

SalutariseiendomAS
Ved avsattbyggeområdesåmå eiendommen/ereguleres.
Da eiendommenligger delvis inntil etablertinfrastrukturetterIndustribyggenei Underlandsvegen
i
Hallenskog(teig 1) ,samtfra det nye byggeområdeti Rødsåslia(teig2) med
megetgodeløsningerfor veg,avkjøring,vann og kloakk, åpnerdet opp for en
gradvisutvikling og byggeprosess.
Det er 235 meterfra det sistehuseti Rødsåsliatil vår eiendomsgrense.
Jfrnorsk standard
UtbyggingsTypologiener basertpå terrassertevestvendteblokkbygg/atriumhus
måte:
Ut fra våre opplysningerså ligger alt til retteutenytterligeredimensjoneringav
Infrastruktur:
nærværende
infrastrukturi Rødsåsliamv. Etter Underdalsveienmå anlegget
sannsynligvisoppgraderes.
Prosjekteter gjennomførbarti god tid innen planperioden.Estimatca 2028
Planperioden
Teig 1: Eiendommener begrensetavUnderlandsveien,
jernbanelinjenog elven
Plasseringerpå
Skitegapå
den
ene
siden
og
LNF/tomtegrense
inn
mot
Rødsåsliai
retning Hegeiendommen/avgedal
C
på
den
andre
siden
så
avgrensningen
gir
seg
selv.
Teig
2:
Plassering
i
grensing:
forlengelsenav RødsåsliamedLNF arealerpå alle flanker. Høydeforskkjeller
gir avgrensingen.Plasseringav byggenevil vi kommetilbake til i en detaljregulering,menen terrassertblokkbebyggelsevendt mot vestmed godefjærn og
nærvirkninger,solriktomtebasemedfokus på trygge godeoppvekstvilkårfor
barnog ungeog eldrebeboere.Kommunenskal skapegodebomiljøer,gode
oppvekstsvilkårog trygge lokalsamfunn.

Utvikler:
Utbygging/Fremdrift:

Eiendommen/e:
Tomten/eer beliggendeetter Spikkestadbanen,
Underlandsveienog elven Skiteggafra
industribyggenei syd i retning Hallenskogholdeplassog HeggedalCi forlengelsenav
boligfeltenepå Rødsåsliaoglokalvegnettetpå Rødsåsen.

2

Kart over planområdet / De 2 teigenesom ønskesutviklet til boligformål, gulramme:

Kommuneplan-kartover

3

tomteområdet:

Kommuneplan -landskapskartover tomteområdet:

Teig1
1

Vår ide for tomteområdet:
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Teig
2

Sentrale vurderingskriterier / sentrale virkninger ved å utvikle eiendommen/e:
Naturmangfold:

Kulturminner
og kulturmiljø/
Biologisk mangfold:
Landskap og
byrom:

Naturressurser i
landbruket/
Jord-og skogbruk:
Vannressurser:
Geologiskeressurser (sand,
grus, pukk, mineraler):
Folkehelse:

Tomten/eTeig2 er skrånendefra boligområdeti Rødsåsliamot Hallenskogstasjon og Underlandsvegen
og deler av tomtenlar segsåledesikke utvikle grunnet
topografienpå stedet.Tomtenerdelvis et skogsområdeog fjellparti, mensde deler som ligger nedepå flata/Teig 1 er delvis steinog myrområde.Tomten(Teig
2) tåler slik settrelativt stor bygningsmasse
utenat landskapsvirkningen
forringeseller endresvesentlig.Noe trærbør bevaresfor å ivaretaog videreføre
tomtensgrønnepreg.Tomtenhar en naturlig avgrensinginn mot markaog naturlandskapet,og avgrensesi betydeliggradavterrengetforøvrig. Vern av elven
Skiteggaog elvensnaturmangfoldmå påregnes,hvor det må anleggesen vernesone.I detteområdetskal det uansettikke byggesboliger, menaealenekun brukes til utenomhusarealer
mv. Ifølge kommuneplankartet
og detsbeskrivelsekan
værerisiko jordskredog fjellskred, kvikkleireskred,og flom på de flate deleneav
tomten.(Teig 1) Fastboendesom boddpå stedeti en mannsalderhar aldri settog
opplevdnoeskredher. Bådeindustribyggeneog boligenei detteområdeter bygget i behørigavstandfra elven.Byggegrensemot elven vil værevesentlig.Elven
kan imidlertid åpnesopp og de blågrønneverdienegjøresom til allmenhetensinteresseog bruk. Tiltaket vil ikke føre til særligelandskapsendringer.
En utvikling
hersies å væresamfunnsnyttig.
Tomten/eer ikke del av et verneverdigkulturmiljø, og det er ikke registrertnoen
kulturminner.Vi er ikke kjent medat tomtenhar habitaterfor spesielle,sjeldne,
utrydningstruedeog/eller frededearter eller plantegruppermv.
Tomtenevil kunnegi et godtbyrommed tryggeog grønneutenomhusarealer
meddirekte tilgang til markai forlengelsenav nye HeggedalC, hvor Heggedaler
mentå væreprioritert lokal by. Fjern og nærvirkningenefor å utvikle tomtener
såledesgode.Solforholdenepå tomteneer godegrunneteiendommensbeliggenhetmot vest.
Ingenrelevans,da eiendommene/teigeneer
uproduktivskogstomter.Tomtener
ikke del av, eller egnetfor jord-og eller skogbruk.

Godekapasiteterog kvalitet på vannressurserfraRødsåslia.Begrensettilgang fra
Hallenskog.
Tomten(Teig 2) sineressurserkan i særliggradutnyttes.Det er kun et tynt humuslagfør det kommertil fjell i grunnen,ellers for det mestefjellgrunn. Sprengingsmasserkan i stor gradutnyttesi prosjektet.VedrørendeTeig 1 er det myr,
stein og jordmasseri grunnensomkan utnyttes.
Jfr Askerkommunesin folkehelseprofil11.08.2019såskiller ikke Asker samfunnet segut på noenmåteri forhold til landsgjennomsnittet.
Folkehelseprofileneviserat godelevekår,bra helseog godelevevanerpregergjennomsnitteti befolkningen.For å utjevnesosialeforskjeller i levekårog helsemå dennye kommunen jobbemedsærskilteutfordringerhosutsattegrupperog i enkelteboområder:
Kommunenskal skapegodebomiljøer,godeoppvekstsvilkårog tryggelokalsamfunn
I relasjontil boligmangelsåer det underskuddpå billige leiligheter,samtat det
storesegmentetsometterspørdissevil væreeldrebeboerepga storekull med
eldrei nærfremtid. Det er en ubalansemellom boligsammensetningen
og sammensetningenav husholdningeri kommunen.Denneubalansenvil forsterkesi
årenesom kommer,meden økendeandelsmåhusholdninger,bl.a. somfølge av
at andeleneldreøker.Det er derfor nødvendigå byggeflere mindreboliger/leiligheter.Det er et udekketbehovfor boliger til økonomiskvanskeligstilte.

5

Friluftsliv og rekreasjon:
Forurensing og
støy:

Bomiljø/nærmiljø inkludert
barn-og unges
oppvekstsvilkår:

Tomtenefremstårsom lite egnetfor friluftsliv-og rekreasjonslik deer lokalisert.
Vi er heller ikke kjent medat denbrukesi slik sammenheng.
Inngangentil marka
er imidlertid sværtattraktiv fra tomten(Teig 2)sin eiendomsgrense.
Foreslåttarealinnspillkan ikke seeså representere
særligenegativekonsekvenser
mht. forurensningog støy.Adkomstvia Rødsåsliaog Underlandsvegenvilmedføre noe merelokale støy og forurensningsproblemer
for boligeneher. Utfordringer til støyog støv vil bli ivaretatti prosjektet.
Tomtenevil kunnegi sværtgodebyrom medtrygge og grønneutenomhusarealer
meddirekte tilgang til markaog godeoppvekstvilkårfor barnog unge.Nærvirkningenefor å utvikle tomtener såledesgode.Det er god kollektivdekningfra
Heggedal.Nasjonaleog regionaleføringerhar i to tiår strammetinn denkommunalearealforvaltningen.Prinsippeneom samordnetareal-og transportplanlegging, den generelleurbanisering,et sterkerevern av natur og miljø, samtvektleggingenav kollektivtrafikk, sykkel og gange,leggergrunnlagetfor den kommunalearealplanlegging.Med vårt prosjektvil det tilretteleggesfor en boligbygging
tilpassetboligbehoveti befolkningen,bådei forhold til boligtyperog boligpriser
på riktig sted.
Godefra HeggedalC

Tilgjengelighet
for alle til uteområder, knutepunkt og gangog sykkelvegnett
Universell utfor- Tomtenvil kunneutvikles jfr. kravenetil universellutforming.
ming, herunder
et alders-og demensvennlig
samfunn:
Mulige trusler
som følge av klimaendringer, inkludert overvann, flom, ras,
skred etc.

Ingenstoreutfordringer,ut over risikojordskred og fjellskred, kvikkleireskred,
og flom på de flate deleneav tomtenmot elven.Her skal det uansettikke bygges
boliger, da detteblir utenomhusarealer,
parkeringmv. En teoretiskanførseli
kommuneplankartet
ifølge de somhar værtbosatther i en mannsalder.

Overvann/flom:

Tomtenskrånerned Rødsåsliatil Underlandsvegen
og jernbanelinja.Ved etablering av fast dekkevil overvannetmåttehåndterespå forskriftsmessigmåte.
Det er kun et tynt humuslagfør det en kommertil fjell i grunnen.Jordskredfremstår såledesikke som noenrisiko.
Såfremtbrannforskrifteretterkommeser det ingentingsom pekeri retningav at
utvikling her vil bidra til å øke faren for storbrann.
Ingen/Begrenset

Jordskred:
Storbrann:
Konsekvensfor
klimagassutslipp:
Attraktivitet og
befolkningsvekst:

Attraktive billigeenklere laveleiligheter somtilbys de segmentersom etterspør
dette(mangeli markedeti dag) vil bidra til at riktige og markedsmessige
leilighetertilbys, somfor øvrig kan underbyggebehovetfor befolkningsvekst.
Statlig planretningslinjefor samordnetareal-,bolig-og transportplanlegging
er
kommunenesoverordnedestyringsdokument:Hensiktenmedretningslinjeneer å
samordnebolig-, areal-og transportplanleggingen
og bidra til mer effektive planprosesser.Vi blir flere innbyggere.Asker kommunesframskrivningerfor befolkningsvekstenligger noe høyereenn SSBsframskrivninger.Dette hengersammen
meden mer detaljertkunnskapom bl.a. kommendeutbyggingsprosjekter
i kommunen.Kommunenforutsetteren årlig befolkningsveksti Asker på 1,1 % fram
mot 2040,dvs. envekst på i overkantav 1000innbyggerei året.I 2040vil innbyggertalletværerundt 115.000.
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Fortettinger et definertsuksesskriterierforvidereutviklingenav Heggedalby.
Tettstedsutviklingenmot Rødsåsliaog Heggedalbyvil værei tråd medplanprogrammetfor Askerkommune,og regionaltog nasjonaltplangrunnlag.Arealet er
imidlertid definert utenfordefinert avstandfra Heggedalstasjon,da detligger ca
500mutenforanbefaltavstand.(1500 m fra Heggedalstasjon–anbefalt 1000m)
Dog er dettepå en megetviktig utviklingsaksemed megetgod kollektivdekning
fra Heggedalstasjon.Nå kan det sieså værehelsebringende
å bevegesegnoe,og
meden avstandtil Heggedalby og Heggedalstasjonpå 1500 m så kan det sieså
væreen riktig etablering.Asker kommuneskal tilretteleggefor at alle har tilgang
til trygge,lett tilgjengelig og bærekraftigetransportløsninger
internt i kommunen
og langsde sentralependleraksene.
Asker kommuneskal tilretteleggefor bedre
tilgjengelighettil kollektivknutepunktenefor alle trafikantgrupper,og væreen
pådriverfor økt andelkollektivreisende.Asker kommuneskal tilretteleggefor
tilfredsstillendeveier, gang-og sykkeltraseersom bidrar til en økt andelsyklende
og gående.Asker kommuneskal deltaaktivt i samarbeidmednabokommuner,
regionaleog statligemyndigheterog organisasjoneri utvikling av nye transportog samferdselsløsninger.
En etableringav gangog sykkelvei etterUnderlandsveien vil understøtteforanstående.
Asker har et variert og lønnsomtnæringsliv,og arbeidsledigheten
er lav. Antallet
Næringsliv og
er relativt høyt, mendet er stor pendlingbådeinn ogut av komsysselsetting,in- arbeidsplasser
munen.Grunnentil detteer sammensatt,
to forhold; Asker ikke har nok kortreise
kludert påvirkarbeidsplasser
eller «rett næringsliv»der kompetansenbor. Askersinnbyggerer
ning på det øvKnutepunktsatsningen,
medetablerige næringslivet attraktivei et regionaltfelles arbeidsmarked.
ring av klimavennligelokale og regionalekollektivløsninger,endrerikke dette,
og mulighet for
mendet bidrar til at det blir attraktivt for næringslivetå etableresegnærkollekmiljøvennlig
tivknutepunktenei Asker, og i fremtidenogsåi Heggedalby. Tog er det mest
transport:
miljøvennligemiddel,og detteer tilgjengelig innen en avstandpå 1500m.
Sværtgod mobilitet i retningHeggedalby.
Mobilitet:
Atkomstforholdenefor tomtentenkesløstfra Underlandsvegen
og Rødsåslia.
TrafikksikkerDet bør byggesgangog sykkelvei på strekningentil Heggedalby.
het, inkludert
skoleveg:
Ligger til rettefor en godeløsningerknyttet til en tidsmessigenergiforsyning.
Energibruk og
muligheter for
fornybar energiforsyning:
Atkomstforholdenefor tomtenetenkesløstfra Underlandsvegen
og Rødsåslia.
Teknisk infraDet bør byggesgangog sykkelveipå strekningentil Heggedalby.
struktur, inkludert vegadTeknisk infrastrukturpå strekningenmå bygges.
komst:
Tettstedsutvikling

Sosial infrastruktur, inkludert skolekapasitet, barnehage,fritidsanlegg,helseog omsorg, etc

Skole og barnehagekapasitet.
Kommunenhar ansvaretfor å sikre kapasitet
i barnehager,skoler og støttetjenester.
Kapasitetog ressursbruki utdanningssystemetfordelespå en likeverdig blant kommunensbarnog unge.
Skoler og barnehagervil arbeidefor å skapesammenheng
mellom barnehage,
skoleog fritid, slik at barnog ungeoppleverå ha et positivt nærmiljøhvor de
selv ogsåønskerå delta og bidra.

Prosjektenehar en beliggenhetog tilknytning til bådeetablertboligområdesamtRødsåslianoesom skapervariasjoni bosetting.Prosjekteneligger i gangavstandtil Heggedalby mv.
Hallenskogligger i Midtbygdaskolekrets.Sådet er til denskolenelevene
får tildelt skoleplassbådepå barneog ungdomsskolen,samtvideregående
skoleslik det er i dag.Om fremtidensstrukturendreser for tidlig å si noe
om. Det er god kapasitetved Midtbygdaskole.
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Når det gjelderbarnehagesåer detkapasitetbådei barnehage/rinnenfor
dennekretsen.Når det gjelderhelseog omsorgsiesfølgende;
Når det gjelderhelseog omsorgsiesfølgende;SøndreBorgenHelsehus.
Kistefosstomtai Heggedalog 3. avdelingpå Dikemark er vist som nye sykehjemstomteriet fremtidig løp. En sognertil Sonemidt (tidligere Røykeninkludert Heggedal)Bemannende
omsorgsboligerog helsehuser i
førsterekke Heggedalsykehjem,Heggedalseniorsenter,Asker bo og omsorgssenter,
SolgårdenSykehjem,Dikemarksykehjemog Bråsetsykehjem.
Reduksjoni antall yrkesaktivepr innbyggermed bistandsbehovinnebærer
behovfor å utvikle bærekraftigehelsetjenester.
Innenforhelse-og omsorgstjenestene
videreføresarbeidetmed å stimuleretil en mer aktiv bruker-og pårørenderolle,hvor løsningerjobbesfram sammenmedbrukeren
og brukerensnettverkog nødvendiginnsatsinnsettestidlig for å forebyggeøkendesykdomsbyrde.Målet er at innbyggernei størstmulig grad
skal mestreegenlivssituasjonved å skapegodeløsningerog tiltak sammen medkommunenog relevanteaktøreri nærmiljøetog sivilsamfunnet.
Det leggesopp til en variert boligtypologi som understøtterdette.

Kommunal
økonomi, jf.
teknisk og sosial infrastruktur.

Tidlig innsatsog forebygging,samthelhetligeog tilpassedetjenester,er avgjørendefor at innbyggerneskal få tjenestersom skaperlivsmestringi dag og i
framtiden.Kommunenskal arbeidefor å sikre tilstrekkelig kapasitetog kompetanse,og samarbeidepå tvers av tjenesterog profesjonerfor å gi innbyggerneet
godt og helhetligtjenestetilbud.Dette innebærerogsåen mer aktiv bruker-og pårørenderolleder samarbeidetmellom kommunenog barn,familier og andreblir
viktig.
Asker kommunehar ambisjonom å væreen effektiv, innovativ og dynamisk organisasjonmedet godt økonomiskhandlingsromog et godt tjenestetilbud.
Asker, Røykenog Hurum kommunerer del av sammebo-og arbeidsregion.Sysselsattesom bor i kommunenejobber hovedsakeligi egenkommuneeller i vestregionen/Oslo.Den størstependlerstrømmen
fra våre kommunergår mot Oslo.
Asker vil fra 2020væreNorges8. størsteen kommunemed nær100 000 innbyggere
Asker kommuneviser at Asker har et forholdsvishøyt kostnadsnivå.Dette indikerer at det er rom for effektiviseringog innsparingpå tjenesteområdene.
Asker
kommunejobber kontinuerligmedeffektiv bruk av ressurser,ved å fastsettekrav
til effektiviseringog produktivitet i tjenestenegjennomårlige målingerog sammenligningerbasertpå KOSTRA-tall.
For å sikre en trygg, robustog bærekraftigutvikling av Asker-samfunnetog den
kommunalevirksomheten,er areal-og transportutviklingenog økonomiutviklingen setti et lengretidsperspektivfram mot 2040
Med en attraktiv og sentralbeliggenhet,et brukertilpassettjenestetilbudog en
samordnetareal-og transportplanlegging
vil den nye kommunenha en betydelig
påvirkningskraftogvære en sentralaktøri samfunnsutviklingeni regionen.
Asker har i likhet medflere kommunerhatt en kraftig befolkningsvekstde siste
10-15årene.Hovedårsakenhar værthøy arbeidsinnvandringtil Norge.Arbeids-
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innvandringenhar nå avtattog folketilvekstenvil bli noelavereframover.En generell utvikling for Norgeer at fødselstallenegår ned,noe som ogsåbidrar til laverebefolkningsvekst.

Investering-og
driftskonsekvenser:
Vurdering av
alternativer:

Den langsiktigeinvesteringsanalysen
må koblesmed kommuneplanens
arealdelog arealplanensvedtatteutbyggingsområder.
Åpning av nye boligfelt med tilhørendebehovfor etableringav sosialinfrastruktur,må styres for å begrenseinnvirkningenpå kommunensdrift. I et kommunaløkonomisk perspektiver det derfor gunstigmed en klar tidsmessigprioritering av de størsteutbyggingsområdene.
Det er nødvendigmed en rekkefølgestyringhvor tidspunktenefor boligbyggingmå koordineresmedtidspunkterfor etableringav skoler og annensosialinfrastruktur.Dettemå
igjen vurderesopp mot behovsanalyser
for tjenestene,prognoserfor befolkningsveksti ulike aldersgrupperog konsekvensene
for kommunens
økonomiskehandlingsrom.
Uavklart

Det er satti gangprosjekterpå naboeiendommeneiRødsåsliaavøvrige
grunneierepådenneflankeni dettenærområdeslik vi forstårbildet. Det
byggesog rehabiliteresboliger etter Underlandsvegen.
Asker ligger i et tett befolket områdei norskmålestokk.Med mangeinnbyggere
som daglig reisertil skole,jobb og andregjøremål,er det et høyt transportbehov.
Det vanligsteframkomstmiddeletikommuneni dag er bil. Et høyt transportbehov utfordrer framkommeligheten,som alleredeer presseti Asker og omegn.En
høy andelpersonbiltransportmedførerutfordringermedklimagassutslipp,støy,
lokal forurensingog potensieltdårlig livskvalitet for innbyggerne.
Ved å utvikle rundt kollektivknutepunkterreduserervi innbyggernesbehovfor
bil for å kommesegtil arbeid,skole,barnehage,fritidsaktiviteterog servicetilbud. Tog fra Heggedalby vil såledesvåredet viktigste kommunikasjonsmiddelet
knyttet til dettetomteområdet.
FNs 17 bærekraftsmåler lagt til grunnfor utarbeidelseav kommuneplanen.For
førsteganghar vi fått et felles globalt rammeverkfor arbeidetmedsamfunnsutviklingen på kommunenivåi Norge.

Hvordan forslag til arealdel
oppfyller FNs
relevante bæGrønnemuligheter:Kommunenskal stimuleretil et grønt skifte i samarbeidmed
rekraftsmål
næringslivet.Kommunenskal væreforegangskommune
for lavutslippssamfunnet
og jobbe mot nullutslipp. Sammenskapervi en trygg fremtid: Samskapingmed
innbyggerneskal prioriteres.Asker skal værefremtidsrettetkommunemedaktive innbyggere.Alle skal bli tatt varepå, og alle skal bidra.
Tomtenhar en beliggenheti nærhetenav et alleredeetablertboligområde/-r.

Dette medførerat infrastrukturpå denneaksener på plassslik at det medfører småinngrepi naturen.Prosjektenekan tilpasseskommunensønske
og etterspørseletter egnedeboliger/enklereog billigere lave leilighetsbygg, det væresegforbarnefamilier, voksneeller eldre,det væresegden
enkeltesøkonomiskegrunnlag.Det er viktig for enhverkommuneat alle
skal ha rett til bolig. Prosjektenekan tilpasseskommunensbehovog nærområdetsnabolag.
Våreboligområdererblant annettilpassettil eldreog barnefamiliene.
Dette medførersosialiseringblant naboerog skaperofte et godt nabolag
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der familier setterrøtterog bor over lengretid, noe som er sværtbærekraftig.
Prosjektenesikrer allmenntilgang til grunnleggendebehovsom
trygg bolig, tryggemøteplasser,trygg transportog grøntområder
på en bærekraftigmåteog til en overkommeligpris.
Prosjekteneoppfyller kravet tilknyttet integrertog bærekraftigbosettingsplanlegging
og transportforbindelser.

Beskrivelseav området «Hagelin»terrasser:
SalutarisEiendomAS har arbeideti nærtsamarbeidmed N1 arkitekterDA medutvikling av illustrasjonsprosjekter
for å vise utviklingspotensialetpå eiendommendel avgnr 17, bnr 3.
Typologiener basertpå terrassertevestvendteatriumhus/blokkleiligheter.Disseer i tillegg forskjøveti forhold til hverandre.Det forutsettesat parkeringorganiseresmed direkte adkomsttil
boligenesbakside.Løsningengir høy tetthet,samtidigsom den gir kvaliteter somsværtmange
boligkjøperesøkeri dag.Arealeffektiveboliger, med stor privat uteplass,samtidigsom fellesarealerfinnesi nærtilslutning til boligenegir havebykvalitetertil et boligprosjektplasserti en
bratt skråning.Etter vårt syn bør detteværeen sværtattraktiv utbyggingsformi Hallenskog.
Konseptetåpnerfor ulike størrelserpå boligene,men er i konseptskissene
vist medlik ytre geometri. Illustrasjonprosjekteter vist på gnr 17 bnr 3 tenkesogsåtilpassetsom tett/lav bebyggelse
medhavebykvaliteter.Alle boliger har avskjermetuteplassmednærtilgang til fellesarealer.
Smuggir direktetilgang til det fri, mensparkeringi hovedsaker plassertbak boligeneunderterreng.
Illustrasjonadkomsttil atriumhusplasserti bratt terrengved Hallenskogpå del av gnr.17bnr.3.
Tett/blokkbebyggelsemed havebykvaliteter.
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Typisk snitt (C-C) gjennomprosjektet.Atriumhus/blokkbebyggelse/leiligheterplasserte
terrassertover hverandre.Alle boliger for megetgodesol og utsynsforhold.Vegetasjonsrekkverk
minskerinnsyn til naboer.

Vår argumentasjon:
Tomten/eersværtsentraltbeliggendei tilknytning til jernbane,Heggedalby, Heggedalstasjon
og Rødsåsliasombebyggeshelhetlig fra Heggedalbygrense.Tilflyttingsmønstrenepå Østlandet
er entydigeog knytter segtil størreurbaniseringi tilknytning jernbanelokalisering.Rikspolitiske
retningslinjerfor arealbrukenpekerpå jernbanesom helt sentraltfor fremtidige utbygginger.
Vårt prosjektunderstøtterdenneviktige pilarenfor fremtidig bærekraft.
Askerkommunehar i dagpågåendeutbyggingsprosjekter
i Rødsåsliaog omegni retningvår
tomtegrense.Asker har ca. 4000 hytter.Kommunenskal ta stilling til videreutviklingav
hytteområderog om det er ønskeligmedomgjøringav hytter til boliger.Omgjøringav
hytteområdertil boligområdermå sesi sammenheng
med kommunensønskede
tettstedsutvikling,reiseliv,transportbehovog tilgang til nødvendiginfrastruktur.Flereav disse
hytteneligger på vår flanke inn mot vår tomtegrenseetterRødsåslia.
Tomteområdetsom ligger inntilog utmot elvener ikke tenkt bebyggeti utgangspunktet.I dette
områdethar vi tenkt å anleggegrønnefriområder,og eventueltfelles parkeringfor beboerne.Boligeneblir trukket tilbake i terrenget.Vern av elven Skiteggamå påregnesoger viktig, samtidig
er det mulig å dyrke frem elvensblågrønnekvalitetermed bruk og innsyn for allmenheten.Vi ser
for ossflomvern mot elven for en begrensetflanke av tomten.Elven skal gjørestilgjengelig som
et smykkei dagen.
Vårt planfagligefundamenter byggetpå Nasjonaleretningslinjerfor by og tettstedsutvikling
somhar som har målsettingå fortettenærog i tilknytning til jernbaneog i kollektivknutepunkt.
(Spikkestadbanen)
Dette faktum gir en avgjørendeforventningog føringer for fortetting og økt
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utnyttelsei Hallenskogog på vårt tomteområdespesifikt.Føringeneleggeropp til at det bør leggesvekt på å få til løsningersom kan gi korte avstanderi forhold til dagligegjøremålog effektiv
samordningmellom ulike transportmåterhvor jernbanener sentral.Den overordnedestrategien
byggerpå nasjonaleretningslinjerfor arealutviklinghvor målet er at arealbrukog transportsystem skal utvikles slik at de fremmersamfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse.
Foreslåttarealbruksendring
kan gi et tilskudd til boligsammensetningen,
spesieltda det på tomteneplanleggesatriumshusi terrassersom ligger høyt og luftigetter Rødsåslia.Sammemøster
kan ogsåbrukesnedepå flata. I tillegg vil tilgjengelighetentil markaområdenekunneåpnesopp
for allmenhetenog beboernei områdetog gjøremarkameretilgjengelig ved et slikt prosjekt.I
tillegg vil en kunneopprettholdelandskapsbildetmot elven,samtsynliggjøreelven for publikum
mellom de grønneåsenesom en videreidentitet.Områdeterpå mangemåteret mindrepentområdesom i dag ligger brakk i dagsåen landskapsendringvilværeforskjønnendeog ikke bryte
opp dalensidentitetog væreen godefor lokalsamfunnet.EksisterendeVA-anlegg etterUnderlandsvegenhar i dagliten kapasitet,menvil uavhengiggrunnetalle utbyggingsprosjekter
i nærområdetmåtteoppgraderesog koblestil.
Landskap/arkitektur:
Vårt forslag/prosjekter ment å inneholdegodekvaliteter rettetmot småboenheter/leiligheteri
flere etasjerorganisertrundt småtun medhagepå beggesider av huset.Huseneer tenkt bygget
rundt bilfrie gårdstunog skjermendemiljø tiltenkt blant anneteldrebeboereog oppvekstfor små
barnmv. Prosjekteter tegnetog prosjektertå inneholdevariasjoneri koter,med høydeforskjeller
og differensieringeri terrengetmeden rekkemegetspennendevariablersom innbyr til lek og
rekreasjonfor innbyggerne.Prosjekteter direkterettetmot det mangfoldtomtensgrønnstruktur
og naturmangfold,herunderfriluftsinteressersom eiendommenog tilgrensedeeiendommer
inneholder.
Tomten/eharetter vår oppfatningvåre fine lokalekvaliteter.Områdetvil innehastor
rekreasjonsverdifor de eventuellenye boligenei nærområdetmed noenstier og fortsattstore
arealerfor friluftsliv.
Somkonkretforslagtil boligutvikling foreslårvi at kommunenavsettervårt forslagtil fremtidig
byggeformålbolig.Dette i samsvarmedAskerkommunessin arealstrategi.Vi vil videreutrede
og fastsetteet formålstjenliginnhold for arealutviklingeni dialog medAskerkommune.
Vi håperå ha redegjortfor sakenpå en oversiktlig og grei måteslik at innspillet kan
saksbehandles
som en følge av KP rulleringen.Vedønskeom ytterligereinformasjonog/eller
underlagsdokumentasjon
såkan de undertegnede
kontaktes.
Med vennlig hilsen
SalutarisEiendomAS

Med vennlig hilsen
SalutarisEiendomAS

Olav
S.Illøkken
Olav S. Illøkken
Partner
Tlf: 410 40854
E.post:olav.s.illokken@salutaris.no
Web:http://www.salutaris.no
Besøksadresse:
Rådhusgt30a,0151Oslo
Postadresse:
Konglestien22 1412Sofiemyr

Lasse
Thalberg
Lars Thalberg
Administrerendedirektør
Tlf: 906 49343
E.post:lars.thalberg@salutaris.no
Web:http://www.salutaris.no
Besøksadresse:
Rådhusgt30a,0151Oslo
Postadresse:
Konglestien22 1412 Sofiemyr
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Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING

AREALTALL (DEKAR)

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

2.1
0.0
0.0
37.2
2.5
2.8
0.0
44.6

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen

man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart
2.1
37.2

for gjenkjennelse.

Arealstatistikken

viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen.
avrundingsforskjeller

5.3
0.0
44.6

Ajourføringsbehov

meldes til kommunen.

Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt

Det kan forekomme

i arealtallene.

Arealinnspilltil kommuneplanens
arealdel Asker2021-2033

Asker kommune
Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no
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1. For deg som skal sendeinn arealinnspill
For at merknadenskalhensynstasi arbeidet med kommuneplanensarealdelmå informasjonom
arealinnspilletinn til kommuneninnen 1. august2020.Innspilletskalfølgeinnholdet i dennemalen.
Det er viktig for planprosessenå få en god og gjennomarbeidetbeskrivelseav arealinnspilletfor å
kunnegjøre de nødvendigevurderingeneav innspillet i arbeidet med kommuneplanensarealdel.
Arealinnspilletderesvil bli vurdert opp mot føringenei kommuneplanenssamfunnsdel.
Dersominnspillet vurderessom foreløpigaktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks.være kartleggingav biologiskmangfoldeller andre utredninger.Dette vil skje i
periodenseptember-oktoberi år.

1 .1

Kommuneplanenssamfunnsdel

Kommuneplanensarealdelfor Askerbyggerpå strategiskeføringer fra kommuneplanens
samfunnsdel.Forslagtil kommuneplanenssamfunnsdelfinner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1 .2

Om kommuneplanensarealdel

§ 11-5.Kommuneplanens
arealdel
Kommunenskalha en arealplanfor hele kommunen(kommuneplanensarealdel)som viser framtidig
samfunnsutviklingog arealbruk.
Kommuneplanensarealdelskalangi hovedtrekkenei arealdisponeringenog rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk,samt hvilke viktige hensynsom må ivaretasved utvikling av
arealene.Kommuneplanensarealdelskalomfatte plankart,bestemmelserog planbeskrivelsehvor
det framgårhvordannasjonalemål og retningslinjer,og overordnedeplaner for arealbruk,er
ivaretatt.
Plankartetskali nødvendigutstrekningvisehovedformålog hensynssonerfor bruk og vern av
arealer.
Kommunenkan etter vurderingav eget behov detaljere kommuneplanensarealdelfor hele eller
deler av kommunensområdemed nærmereangitte underformålfor arealbruk,hensynssonerog
bestemmelser,jf. §§ 11-7 til 11-11.
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Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Kontaktperson: ElisabethAndreassen
Adresse: Stokkerskogen
2, postboks110, 1380 Heggedal
Telefon: 456 26 000
E-post:

elisabeth@mestringsfrihet.no

og

Tiltakshaver/grunneier
Kontaktperson: Alf Andreassen
Adresse: Stokkerskogen
2, postboks110, 1380 Heggedal
Telefon: 456 29 000
E-post: alf@hormontest.org

Fagkyndig
plankonsulent
Firma: Arkitektkompaniet
AS
Kontaktperson: Bjarte Ågedal
Adresse: Bragernes Torg 1A, 3017 Drammen
Telefon: 31 00 18 00
E-post: post@arkitektkompaniet.as
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2.1

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel

Alle arealinnpillvil bli vurdert i forhold til satsingsområdermål og strategieri kommuneplanens
samfunnsdel.
Eiendommengnr./bnr. 36/61 er allerde avsatt som tilleggsarealetil eksisterende
boligeiendomgnr./bnr. 36/57. Området er et allerede god etablert og velfungerende
boligområde. Ved å utvide dette boligområdet vil de tre nye boligenebli en del av det
etablerte boligområdet. Nærmestbusstoppliger ca. 400 meter fra eiendommen.

2.2

Kort presentasjonav arealinnspillet

Bakgrunnenfor og hensiktenmed arealinnspillet.
På 1980-tallet fikk ekteparet utskilt en parsell av mannensbarndomshjem,Stokkergård i
tidligere Røykenkommune.Senerebygget de sitt eget hjem på denneeiendommen.
Eiendommenfikk adresseStokkerskogen2, med gnr./bnr. 36/57, arealet er på ca. 4000 m2.
Senereble tilleggsarealet gnr./bnr. 36/61 på ca. 2500 m2 fradelt hovedboetStokkergård.
Dette arealet ligger med grenselangsmedopprinnelig boligtomt og var ment å skulle
sammenslåsmed boligeiendommen.
Ekteparetønskernå å søkeom å få dele opp eiendommengnr./bnr. 36/61 i tre stk
boligtomter og overdra dissetil hver av sine felles tre barn.

2.3

Beliggenhetog størrelse

Gnr./bnr. 36/57, på ca. 4000m2. (hovedeiendommen)
gnr./bnr. 36/61 på ca. 2500m2 (eiendommendetsøkes om å dele opp)

2.4

Eiendoms-og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

36/57

Stokkerskogen2, postboks110 ElisabethAndreassen
1380 Heggedal

36/61

Stokkerskogen2, postboks110 Alf Andreassen
1380 Heggedal

2.5

Dagensarealbruk

Hva brukesområdet til i dag?
LNF-skog
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2.6

Prinsipperfor vern

Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Hva
Tema

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Ikke kjente
Kulturminner/kulturmiljøer
Biologiskmangfold

Vil bli utredet senere

Vassdrag

Ikke relevant

Marka

LNF-skog

Strandsonen
Matjord

0

Ikke relevant
Ikke relevant

Friluftsområder

2.7

Ikke vern

Ikke vern

Utbyggingsområdetsbeliggenhet

Tema
Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

Oppgi gangavstandi meter og
kjøreavstandi km.
Ca.900 m langsgangvei

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

Ca.1000m

Adkomstfra offentlig veg

Privatvei tilknyttet offentlig vei

Ikke relevant

Gangavstandtil nærmeste
Ca.400 m langsgangvei
kollektivknutepunkt,og er det
opparbeidetgang-og sykkelvei
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
Direktetilgjengelig
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?
x

Avstandtil strandsonen
Gangavstandtil barneskole,og Ca.1500m langsgangvei
er dennetrygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)
Gangavstandtil ungdomsskole Ca.700 m langsgangvei
og er dennetrygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)
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2.8

Fareområder

Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema

Avstandtil fareområde

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

Fastfjell, ikke påvirket

Grunnforhold

Fastfjell

Overvann/flom

Overvanndreneresi grunn

Flo

Ikke relevant

2.9

Bebyggelseog utnyttelse

Gi en beskrivelseav hva som forventesav utnyttelse(ca. antall boenheter,BRAnæringe.l.) og
arealformål.
Eneneboligpr tomt, BYAca.35%,forøvrigi tråd med gjeldenereguleringsplan
for området.

2.10

Trafikk og adkomst

Er det adkomsttil området i dag eller forutsettesopparbeidelseav ny adkomstfor kjørendeog/eller
gående?Om behovfor etableringav ny adkomstredegjørfor og vis på kart hvordandette er tenkt
løst.
Innebærerarealinnspilletendringeri trafikksituasjonen?Stenging/åpningav vei, behovfor gang-og
sykkelveieller fortau, vesentligtrafikkøkning,endringi adkomstforhold.Berøresskolevei.For
boligområder- er det sikkerskoleveifra planområdettil barne-og ungdomsskole.
Vi kan ikke si at omsøkt tiltak får vesentligekonsekvenserfor trafikken.

2.11

Terreng

Dersomarealinnspilleter utfordrendei forhold til terreng må det leggesved snitt som viserhvordan
tiltaket inkludert adkomster tilpassesterrenget.
Tiltaket vil ikke vesentliggradutfordre forhold til terrenget.

2.12

Tidsperspektiv

Med hvilket tidsperspektiver det ønskeligat områdetutviklesog kjennerdere til utfordringer som
kan hindre ønsketfremdrift.
Det er ønskeligå gjennomføreprosjektet innen 5 år.

7

2.13

Økonomi

Er økonomiskekonsekvenserfor planinitiativet vurdert?
Eksisterendetekninskog sosialinfrastruktur har her kapasitet til å innlemme3 stk eneboliger.
Slik vi ser det vilikke i forbindelsemd ønsketutbygging forekomme store økonomiske
konsekvenser.

2.14

Vedlegg
- Kartutsnitt fra kommuneskartløsning,gjeldenekommuneplan
- Kartutsnitt fra kommuneskartløsning,gjeldenereguleringsplan
- Flyfoto
- Forslagtil arealdisponering/oppstykking
av tomter

8

N

16
8,6

ca
.8
50
m
²
ca
.8
50
m
²

Tegningsinnhold

Stokker - Alf Andreassen
Flyfoto kommunalt

m2

ca
.8
50
m
²

Tegningsnr

130031-001
Revisjon

A

Dato

Målestokk

26.05.2014

1:500
Tegnet

NBÅ

Arkitektkompaniet
Gamle Kirkeplass 7
3019Drammen
(+47) 31 00 18 00
post@arkitektkompaniet.as

N
168,6 m2

ca. 850m²

ca. 850m²

Eks. boligeiendom
Stokkerskogen 2
388,5 m2

Tilleggsparsell
Innspill til kommuneplanen

ca. 850m²

Tegningsinnhold

Stokker - Alf Andreassen
oppstykking tomter

Tegningsnr

130031-004b
Revisjon

A

Dato

Målestokk

26.05.2014

1:1000
Tegnet

NBÅ

Arkitektkompaniet
Gamle Kirkeplass 7
3019Drammen
(+47) 31 00 18 00
post@arkitektkompaniet.as

Ø
=
5
8
1
2
9
8
.1
7

79/270

N
=
6
6
2
7
7
6
1
.3
3

79/1

ASKER KOMMUNE
79/272
6627700

79/447
79/446

A
n
d
e
rs
d
a
m
m
e
n

79/445
236/43

79/444

236/57

St
236/44
ok
ke
rs
ko
ge
n

79/443

79/452

236/61

236/45

236/46

236/47
236/54
236/48
6627600

236/2
236/49

236/51

5
8
1
0
0
0

236/50

N=6627521.33
Ø=580997.97

Målestokk
1:1000

5
8
1
1
0
0

5
8
1
2
0
0

Det tas forbehold om at det kan
forekomme feil på kartet, bla. gjelder
dette eiendomsgrenser,
ledninger/kabler, kummer m.m. som i
forbindelse med
prosjektering/anleggsarbeid
må
undersøkes nærmere.

N

Tegningsinnhold

Stokker - Alf Andreassen
Reguleringsplan

Tegningsnr

130031-002
Revisjon

A

Dato

Målestokk

26.05.2014

1:1000
Tegnet

NBÅ

Arkitektkompaniet
Gamle Kirkeplass 7
3019Drammen
(+47) 31 00 18 00
post@arkitektkompaniet.as

Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker2021-2033

Asker kommune
Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no

Innhold
1. For deg som skalsendeinn arealinnspill..........................................................................................3
1.1

Kommuneplanenssamfunnsdel..............................................................................................3

1.2

Om kommuneplanens

arealdel.......................................................................................3

Kontaktinformasjon.............................................................................................................................4
2

Arealinnspilletog kommuneplanenssamfunnsdel..........................................................................5

Kort presentasjonav arealinnspillet........................................................................................................5
Beliggenhetog størrelse..................................................................................................................5
Eiendoms-og eierforhold ................................................................................................................5
Dagensarealbruk.............................................................................................................................6
Prinsipperfor vern ...........................................................................................................................6
Bebyggelseog utnyttelse.....................................................................................................................7
Trafikkog adkomst...........................................................................................................................7
Terreng7
Tidsperspektiv..................................................................................................................................7
Økonomi..............................................................................................................................................7
Vedlegg....................................................................................................................................................7

1. For deg som skal sendeinn arealinnspill
For at merknadenskalhensynstasi arbeidet med kommuneplanensarealdelmå informasjonom
arealinnspilletinn til kommuneninnen 15. september2020.Innspilletskalfølgeinnholdet i denne
malen.Det er viktig for planprosessenå få en god og gjennomarbeidetbeskrivelseav arealinnspillet
for å kunnegjøre de nødvendigevurderingeneav innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
Arealinnspilletderesvil bli vurdert opp mot føringenei kommuneplanenssamfunnsdel.
Dersominnspillet vurderessom foreløpigaktuelt kan det væreat vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks.værekartleggingav biologiskmangfoldeller andre utredninger.Dette vil skje i
periodenseptember-oktoberi år.

1 .1

Kommuneplanenssamfunnsdel

Kommuneplanensarealdelfor Askerbyggerpå strategiskeføringerfra kommuneplanens
samfunnsdel.Forslagtil kommuneplanenssamfunnsdelfinner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1 .2

Om kommuneplanensarealdel

§ 11-5.Kommuneplanens
arealdel
Kommunenskalha en arealplanfor hele kommunen(kommuneplanensarealdel)som viserframtidig
samfunnsutviklingog arealbruk.
Kommuneplanensarealdelskalangi hovedtrekkenei arealdisponeringenog rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk,samt hvilke viktige hensynsom må ivaretasved utvikling av
arealene.Kommuneplanensarealdelskalomfatte plankart,bestemmelserog planbeskrivelsehvor
det framgårhvordannasjonalemål og retningslinjer,og overordnedeplaner for arealbruk,er
ivaretatt.
Plankartetskali nødvendigutstrekningvisehovedformålog hensynssonerfor bruk og vern av
arealer.
Kommunenkan etter vurderingav eget behovdetaljerekommuneplanensarealdelfor hele eller
deler av kommunensområdemed nærmereangitte underformålfor arealbruk,hensynssonerog
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 kommuneplanenssamfunnsdel

Alle arealinnpillvil bli vurdert i forhold til satsingsområdermål og strategieri kommuneplanens
samfunnsdel.Vi ber deg derfor svarepå spørsmåleneunder.
1. Påhvilken måte er innspillet i tråd med mål og strategieri kommuneplanenssamfunnsdel.
2. Beskrivinnspillet i forhold til kommunenssenterstrukturog de prioriterte vekstområder.
Redegjørfor aktuelletransportløsninger.

2.2

Kort presentasjonav arealinnspillet

Bakgrunnog hensikt:

Eiendommenble vedtatt for utbyggingi 1990,noe som resulterte i utskillelsenav en rekke tomter
for boliger i tiden 03.12.1990til 17.10.1991
Det synesklart at vedtaketfor utbyggingi det minste gjaldt området sør for Torpveien,men etter å
ha kontaktet kommunenssaksbehandlere(Fønstelien/Hinteregger) forstår vi at deter korrekt å
påmeldedette som innspill,selvom det evt. bare måtte gjeldedeler aveiendommen.

Hva er bakgrunnenforog hensiktenmedarealinnspillet.

2.3

Beliggenhetog størrelse

Områdetutgjør ca.56daa.
Figur1 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed grunnkart som underlag.(tilpassesstørrelsepå
området slik at nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

Figur2 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed kommuneplansom underlag.(tilpassesstørrelsepå
området slik at nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

Figur3 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed gjeldendereguleringsplansom underlag.(tilpasses
størrelsepå området slik at nødvendigedetaljer fremkommer,SOSI-filvedlegges).

2.4

Eiendoms-og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

67/9

Torpveien26 B, 1389 Heggedal

HelgeThorp

2.5

Dagensarealbruk
Områdeter ikke i bruk.

2.6

Prinsipperfor vern
Dissespørsmåler i dette tilfellet irrelevant.
Det visestil samtalermed kommunensrepresentant.

Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Avstand

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

Ikke relevant

Biologiskmangfold

Børvurderes

Vassdrag

Ikke relevant

Marka

Ikke relevant

Strandsonen

Ikke relevant

Matjord

Ikke relevant

Friluftsområder

Ikke relevant

2.7

Utbyggingsområdetsbeliggenhet

Tema

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

30 minutter

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter

10 minutter

Adkomstfra offentlig veg

Direkte kontakt

Beskrivmed egneord området i en størresammenheng.Hva kjennetegnernærområdeti dag. Vil
ønsketutvikling av området få virkningerutenfor foreslått areal?Herunderbehovfor sosialog teknisk
infrastruktur og lignende.

2.8

Fareområder

Områdetmå sjekkesopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema

Avstandtil fareområde

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

Ingenpåvirkning

Grunnforhold

Ingenpåvirkning

Overvann/flom

Ingenpåvirkning

Flo

Ingenpåvirkning

2.9

Bebyggelseog utnyttelse

Gi en beskrivelseav hva som forventesav utnyttelse(ca. antall boenheter,BRAnæringe.l.) og
arealformål.

2.10

Trafikk og adkomst
Det er god kapasitetpå 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 negativekonsekvenserav tiltaket

2.13.1

Vedlegg

1. Forslagtil arealinnspillavgrensning,
målestokk1:1000
2. Eventuelleutredningereller annenrelevantdokumentasjon

Arealinnspilltil kommuneplanens
arealdel Asker2021-2033
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Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
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1. For deg som skal sendeinn arealinnspill
For at merknadenskalhensynstasi arbeidet med kommuneplanensarealdelmå informasjonom
arealinnspilletinn til kommuneninnen 15. september2020.Innspilletskalfølgeinnholdet i denne
malen.Det er viktig for planprosessenå få en god og gjennomarbeidetbeskrivelseav arealinnspillet
for å kunne gjørede nødvendigevurderingeneav innspillet i arbeidet med kommuneplanens
arealdel.
Arealinnspilletderesvil bli vurdert opp mot føringenei kommuneplanenssamfunnsdel.
Dersominnspillet vurderessom foreløpigaktuelt kan det være at vi ber om utvidede utredninger.
Dette kan f.eks.være kartleggingav biologiskmangfoldeller andre utredninger.Dette vil skje i
perioden september-oktoberi år.

1.1

Kommuneplanenssamfunnsdel

Kommuneplanensarealdelfor Askerbyggerpå strategiskeføringer fra kommuneplanens
samfunnsdel.Forslagtil kommuneplanenssamfunnsdelfinner du her:
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-tilkommuneplanens-samfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanensarealdel

§ 11-5.Kommuneplanens
arealdel
Kommunenskalha en arealplanfor hele kommunen(kommuneplanensarealdel)som viser framtidig
samfunnsutviklingog arealbruk.
Kommuneplanensarealdelskalangi hovedtrekkenei arealdisponeringenog rammer og betingelser
for nye tiltak og endret arealbruk,samt hvilke viktige hensynsom må ivaretasved utvikling av
arealene.Kommuneplanensarealdelskalomfatte plankart,bestemmelserog planbeskrivelsehvor
det framgårhvordannasjonalemål og retningslinjer,og overordnedeplaner for arealbruk,er
ivaretatt.
Plankartetskali nødvendigutstrekningvisehovedformålog hensynssonerfor bruk og vern av
arealer.
Kommunenkan etter vurderingav eget behovdetaljere kommuneplanensarealdelfor hele eller
deler av kommunensområdemed nærmereangitte underformålfor arealbruk,hensynssonerog
bestemmelser,jf. §§ 11-7 til 11-11.

Kontaktinformasjon
Tiltakshaver/grunneier
Firma: Sagen Eiendom AS
Kontaktperson: Marius Sagen
Adresse: Strøket 6, 1383 Asker
Telefon: 92260251
E-post: marius@sageneiendom.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma: Hartmann Arkitekter as
Kontaktperson: Vibeke Falch
Adresse: Knud Askers vei 28a, 1383 Asker
Telefon: 92868116
E-post: vibeke@hartark.no

2.1

Arealinnspillet og kommuneplanenssamfunnsdel

1. Påhvilkenmåte er innspillet i tråd med mål og strategieri kommuneplanenssamfunnsdel.
Arealinnspilletgjelder GamleHeggedalsvei45, som er en sentralt beliggendeeiendomi Heggedal.Et
delmål i kommuneplanener bærekraftigeog samordnedebolig-og areal-og transportløsningersom
tilrettelegger for smart samfunnsutvikling.Strategiener å sikre høy arealutnyttelsei tettstedene, og
tilrettelegge for at boliger,og andre funksjonerlokalisereskollektivnærtog ved knutepunktene.
Enutbyggingihht. innspillet vil støtte oppunderstrategieni kommuneplanen,der Askerkommune
skalsikre høy arealutnyttelsei tettstedene og tilrettelegge for at boliger,arbeidsplasser,offentlig
tjenesteyting,privat serviceog kultur og idrettstilbud lokalisereskollektivnærtved knutepunktene.
Utbyggingi Heggedalbidrar til nærhet mellom menneskersboligog deresaktiviteter, sosialemøter
og bærekraftigheti forhold til kollektivreiserog gangbasertenærmiljøhvor de fleste gjøremålog
tjenester kan utføres i gangavstand.GamleHeggedalsvei45 ligger innenfor bådesentraleog
prioriterte vekstområderog markert lokalsenteri gjeldendekommuneplan(sekartet under til
venstre)og prioriterte vekstområderi Samfunnsdeleni kommuneplanfor Asker2020-2032(sekartet
under til høyre).
Askerkommuneskalutviklessom en flersenterkommunemed definert senterstruktur,hvor
Heggedalskalværelokalsenter.Innspilletvil bidra til mangeboliger i området utpekt som lokalsenter
i temakart over prioriterte vekstområderi kommuneplanenssamfunnsdelog utpekt som prioriterte
lokalebyer og tettsteder i regionaleplaner.

Alle innbyggereskalha tilgangtil tilfredsstillendeog tryggeboliger til en overkommeligpris. Asker
kommunenskaltilretteleggefor en variert boligsammensetningsom bidrar til godeog attraktive
bomiljøer og ivaretar boligsosialehensyn.Utviklingi Askerskalvære inkluderendeog man forventer
en årligbefolkningsvekstpå 1,1%.

Tiltaket som spillesinn vil egnesegfor en-personshusholdninger,
hvilket er en mangeli Askeridag. I
tillegg vil Heggedalshøyden
bidra til at det byggesflere mindre boliger samt boliger for
førstegangsetablerere
og at folk med vanligeinntekter kan etableresegi kommunen.

2. Beskrivinnspillet i forhold til kommunenssenterstrukturog de prioriterte vekstområder.
Redegjørfor aktuelle transportløsninger.
Innspilletgir kommunenmulighet til å få gjennomførtsin senterstrukturog prioriterte vekstområder.
Områdetliggerinnenfor kartet som viser prioriterte vekstområderi kommuneplanenssamfunnsdel,
og innenfor grensefor sentralevekstområderi kommuneplanfor Asker2018-2030.Der er disse
områdeneomtalt som å væresentralevekstområderi temakart for arealog transport. Nye boliger i
GamleHeggedalsvei45 vil styrke lokalehandels-og servicetilbudog liggei umiddelbarnærhet til
kollektivtransport,da det er ca. 100 meter til Heggedaltogstasjonsamt busstilbudtil Askervia
Dikemark/Gullhellaog til Vollenog Slemmestad.
Veksti persontransportenskali Askerskje gjennomkollektivtransport,sykkelog gange.Enutvikling
av Heggedalshøyden
vil bidra til å oppfylle målet om at nye beboerei liten grad bidrar til å øke
biltrafikken i kommunen.Det er alleredeen etablert asfaltert gang-og sykkelveigjennom
eiendommenog ned til Heggedaltogstasjonog sentrum.

2.2

Kort presentasjonav arealinnspillet

Bakgrunnenfor innspillet er at forslagsstillerbesitter en stor tomtmed en ikke-beboeligeneboligog
en gjengroddhage.Ettersombeliggenhetener svært sentral bådei forhold til sentrumsfunksjonerog
kollektivtrafikk,ønskestomtens potensialeutnyttet for å bidra til prioritert utvikling i kommunen.
Hensiktenmed arealinnspilleter å tilrettelegge for sentrumsnæreboliger med høy utnyttelse, i
umiddelbarnærhet til kollektivsystemog med gangavstandtil en rekkemålpunkterog
rekreasjonsområder.Det ønskeså få prosjektet nedfelt i kommuneplanenslik at man kan gå i gang
med reguleringsarbeidetsnarlig.Utbyggingenstøtter opp under alleredeetablert teknisk
infrastruktur og offentlige investeringer,der det er skolekapasitet.Heggedalhar i den sistetiden fått
oppgraderttog stasjonog veisystem,samt vann-og avløpssystemfor sentrum,nyskole er ferdigstilt,
ny barnehageog ny sykkelpark.Bedregang/sykkelveitil Askerplanleggessamt innbyggertorg,
bibliotek, helsestasjon,seniorsenter,scene,auditorium og servicetorg.
Kommunenhar en skjevboligfordelingog trenger flere leiligheter.Leilighetenepå Heggedalshøyden
vil hovedsakelighenvendesegtil førstegangsetablerere,
ensligeog lavtlønnede,noe som bidrar til en
inkluderendetettstedsutvikling.
Det ønskesen utvikling med ca. 160 nye boliger i naturskjønneomgivelser,hvoraven stor del vil
tilpassesenpersons-husholdninger
samt førstegangsetablerere.
Parkeringunder terreng med
mulighet for ca. 130 p-plasser.

2.3

Beliggenhetog størrelse

Områdetutgjør ca. 6,5 daa.Eiendommener uregulert. Avsattsom boligområdei kommuneplanen,
felt HE6.Eksaktavgrensningav planener ikke avklart,og SOSI-filvil bli ettersendt når dette
foreligger.

Figur1 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed grunnkart som underlag.

Figur2 - kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed kommuneplansom underlag.

Figur3 -kartutsnitt fra kommuneskartløsningmed gjeldendereguleringsplansom underlag.

2.4

Eiendoms-og eierforhold

Gnr./bnr.

Adresse

Hjemmelshaver

78/15

GamleHeggedalsvei45

SagenEiendomsutviklingAS

Del av 80/4

2.5

Askerkommune

Dagensarealbruk

Områdeter boligeiendomsom ikke er i beboeligstandog med gjengroddhage.Slikeiendommen
ligger i dag er den ikke til nytte, verkenfor eier eller for samfunnetforøvrig.Det er gang/ sykkelvei
over eiendommensom fører fra øvreliggendebebyggelseog turområder ned til Heggedaltogstasjon
og sentrumsområde.

2.6

Prinsipperfor vern

Tema

Hva

Avstand

Kulturminner/kulturmiljøer

Hovedhusog uthus,i Påeiendommen
dårlig forfatning. Noe
trær, hagevegetasjon
/-elementer er bevart
som stier og murer.
Er vurdert av Gro
Jerpåsen,plan- og
bygningsavdelingen
i
Askerkommune,
21.10.2016.

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser
Stedetog
bygningenehar
ikke en
kulturminneverdi
som tilsier
bevaring.Større
trær og
hageelementer
bevareshvis
mulig.
Utbygging
påvirkeri liten
grad
verneinteresser.

Arkeologisk
registrering
gjennomført2017

Konklusjon;ingen
funn.

Biologiskmangfold

Inngåri
undersøkelsesområde
på Underlandsåsen,
vurdert av firmaet
Sistesjanse,01,10
2016

Ingennye
registrerte funn i
planområdet

Vassdrag

Vassdragkrysser
eiendommentil side
for utbyggingsfeltet

Innenfor
eiendommen

Det ønskesanlagt
en bro som
krysser
vassdraget.
Forøvrigvil
utbyggingenikke
være grensendetil
vassdraget.

Marka

Ikke i konflikt

Strandsonen

Ikke i konflikt

Matjord

Det er ikke dyrket
mark i planområdet

Ikke i konflikt

Friluftsområder

2.7

Grensertil
friluftsområde,deler
ønskesopparbeidet
til park

Kanbidra til øket
bruk og
attraktivitet.

Utbyggingsområdetsbeliggenhet

Tema

Oppgigangavstandi meter og kjøreavstand Ikke relevant
i km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal-eller nærsenter

200 meter til Heggedalsentrum

Kjøreavstandtil nærmeste
lokal-eller nærsenter

1,5 km

Adkomstfra offentlig veg

Ca.0,3 km

Gangavstandtil nærmeste
100 meter til buss,120 meter til togstasjon,
kollektivknutepunkt,og er det
det er opparbeidetog asfaltert gang/
opparbeidetgang-ogsykkelvei sykkelvei
e.l.?
Gangavstandtil nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidetgang-og
sykkelveie.l.?

0 meter, grensertil friluftsområder.

Avstandtil strandsonen
Gangavstandtil barneskole,og
er dennetrygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)

Ikke relevant
1400meter gangveier trygg og tilrettelagt

Gangavstandtil ungdomsskole 500 meter gangveier trygg og tilrettelagt
og er dennetrygg (opparbeidet
gang-og sykkelveie.l.)

Områdeter naturskjøntog solrikt. Beliggenhetener kollektivnærog sentrumsnærmed «alt» innen
gangavstand;skoler,barnehage,sentrums-,service-oghandelsfunksjoner,friluft- og
rekreasjonsområdermed badevannog marka.Det er umiddelbarnærhet til kollektivknutepunktmed
tog til Askerog Osloog med busstil øvrigedeler av kommunen. Enutbyggingmed høy utnyttelse vil
bidra til å styrke Heggedalsom lokalsenterog skapeet inkluderendebomiljø med en type boliger
egnet for enpersonshusholdninger
og førstegangsetablerere.
Områdethar utbygd infrastruktur med
unntak av at det er behov for å etablere en tilfredsstillendeatkomstvei.

2.8

Fareområder

Områdeter sjekketopp imot temakart med fareområderpå kommunenskartløsning.
Tema

Avstandtil fareområde

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

Aktsomhetskravetforras og
skredviser ikke særskilt
potensialefor kvikkleire,men
randenav eiendommener
markert med bratt terreng

Lite utsatt i hht. kart, vil
undersøkesnærmerei
forbindelsemed planarbeid.

Grunnforhold

Ngusberggrunnskartviser
Biotittgranitt, grovkornet.
Finkornet,kvartsporfyrisk
grensefaciesvanlig?

Overvann/flom

Flomveilangsvassdragnordøst Liten påvirkning,hensyntasi
utformingen,skillesfra
byggeområdemed etablert
gangvei

Flo

2.9

Ikke relevant

Bebyggelseog utnyttelse

Det ønskesoppført ca. 160 boliger i størrelse30-70m2 rundt tilrettelagte fellesuteareal,alle med
egenbalkong.
Det ønskesanlagtutearealmed utgangspunkti normen for sentrumsboliger.GjeldendeKPsier 30 m2
uteareal for sentrumsboliger.Med beliggenheti rekreasjonsog turområder ønskesdet opparbeidet
en tuftepark og ballbingei tilgrensendeområde,men som ogsåkan benyttesav øvrigebeboerei
området og bidra til en sosialog fysiskmøteplass,ogsom kan inngåi beregningav uteareal.
Utearealpå terreng vil kunneutgjøre ca. 2235m2, utearealpå takterrasserover boliger ca. 834m2,
MUA inkl. takterrasservil bli ca. 20 m2 pr bolig. Forslagom utearealutenfor tomtegrensepå 1700
m2, vil totalt gi 30 m2 utearealpr bolig.
Parkeringønskesanlagti to plan under terreng med direkte atkomst til boligene,med mulighet for
anslagsvis130 plasser,hvilket vil tilfredsstille gjeldendenorm med 0,5 plasserfor 1-2 roms og 1 plass
for 3-romsog større.

2.10

Trafikk og adkomst

For å betjene nye boliger foreslåsdet anlagtca. 300 meter ny kjøreveiover g/bnr. 80/4 med atkomst
fra Heggedalsveien
via stikkveiregulert til felles adkomst.Ny adkomstveikan ogsåbetjene fremtidig
boligfelt HE14på g/bnr. 80/4. Kankanskjevære et alternativ ogsåå videreføreadkomstveientil
fremtidig boligområdeHE12,hvilket kan avlasteandre områderfor fremtidig trafikk.

Ny adkomstvei,inkludert beskrivelseog veiprofil kan seesi vedlagtepresentasjonav innspillet.
For gåendeog syklendeer det alleredei dag adkomsttil området gjennomeksisterendegang-og
sykkelvei.
Da dette er en ikke bilbasertutbyggingvil tiltaket kun frembringeen begrensettrafikkøkning.Det vil
ikke værebehovfor stengingav eksisterendeveier under oppføring.Skoleveiberøresikke, og det er
fra planområdetalleredesikkerskoleveitil bådebarne- og ungdomsskole.

2.11

Terreng

Det er endel høydeforskjellfra Heggedalsentrum og opp til tomten. Det er etablert gangveipå dette
strekket som ny bebyggelsevil knytte segtil. Forslagtil ny atkomstveiviser at veien kan anlegges
med stigninggodt innenfor alle krav i veinormalen.Snitt av tiltaket og adkomstveikan seesi vedlagte
presentasjonav innspillet.

2.12

Tidsperspektiv

Planarbeidønskesstartet opp snarligog parallelt med at kommuneplanenrulleres.

2.13

Økonomi

Innspilletligger innenfor satsningsområdetHeggedalsentrum,som er en del av kommunenspredefinerte sentralevekstområde.Følgeligvil det værenaturlig å inngåen utbyggingsavtalefor
adkomstveiog VA-anlegg.Ny infrastruktur vil kunne nyttiggjøresav nærliggendefremtidige
utbyggingsfelt,allerededefinert av kommunen.

2.14

Vedlegg

1. Forslagtil arealinnspillavgrensning,
målestokk1:1000
2. Eventuelleutredningereller annenrelevant dokumentasjon
Sevedlagt:
a)
b)
c)
d)

Presentasjonav innspillet
Arkeologiskrapport
Vurderingav Kulturminner
Biologiskeundersøkelser
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Heggedalshøyden
166 nye leiligheter i Heggedal mellom toget og skogen

100 meter gange til tog og buss -200 meter gange til Heggedal sentrum
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INNHOLD
•

Bakgrunn

•

Beliggenhet

•

Landskapssituasjonen

•

Adkomst og veiprofil

•

Parkering

•

Uteoppholdsarealer og solstudie

•

Bokvalitet

•

Sammendrag
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FORMÅL
Utbygging av eiendommen 78/15 med høy fortetting, forsvarlig arealutvikling og god
bokvalitet, i samsvar med lokal og sentral knutepunktstrategi og definerte
satsningsområder.

Tilby moderne, miljøriktige og sentrale leiligheter i umiddelbar nærhet til
kollektivknutepunkt, lokalsenter, og friluftsområder.
Unik mulighet for kommunen til å etterleve strategien om tett vekst i knutepunktene
gjennom ikke-bilbasert utbygging.
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HVORFOR DENNE UTBYGGINGEN PÅ 78/15?
Utbygging med høy fortetting på eiendommen 78/15 er i tråd med kommunensog regionens egne mål og boligstrategi:
• Tomten ligger innenfor kommunens definerte sentrale vekstområde for Heggedal.
• Utbygging av Heggedal er et satsningsområde, og store offentlige investeringer er allerede gjort.
• Primært bygge ut områder nærme knutepunkt/jernbanestasjon.
(78/15 ligger under 100m fra Heggedal togstasjon.)
• Utbygging der det er tilrettelagt for sykkel og gange for å minimalisere bilbruk.
(Gang-og sykkelvei går igjennom eiendommen.)
• Prioritere områder der det er skolekapasitet.
• Kommunen har en skjev fordeling av type boliger, mangler leiligheter.
• Kommunen ligger etter målsetningen om en boligproduksjon på 350 enheter per år.
• Med foreslåtte tetthet vil en god andel av leilighetene ligge i det segmentet som henvender seg til
førstegangsetablerere, enslige og lavtlønnede, noe det er et stort behov for i kommunen.
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HEGGEDAL
Et viktig og prioritert utbyggingsområde
Store offentlige investeringer gjort allerede:
• Heggedal har de siste årene fått oppgradert
togstasjon og veisystem, samt nytt vann-og
avløpssystem for hele sentrum
• Ny Heggedal skole allerede ferdigstilt
• Ny barnehage –Kistefossdammen barnehage
ferdigstilt
• Ny sykkelpark
Gang/sykkelvei til Asker sentrum planlegges.
Parkanlegg ned mot Kistefossdammen.
Det kommer nytt Innbyggertorg på Sentrumstomten,
med bibliotek, helsestasjon, seniorsenter, scene,
auditorium og servicetorg.
Ved oppbygningen av Lokalsentret Heggedal er nær
boligetablering avgjørende for å skape vedvarende
handel og servicetilbud.
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FAKTA OM EIENDOMMEN
• Gnr 78. Bnr 15
• Uregulert
• Avsatt til Boligformål i Kommuneplanen
• Brutto Areal: 6 467kvm
• Arealbruk LNF = 11kvm
• Arealbruk boligbebyggelse, Framtidig = 6 456kvm
• Arealbruk Hensyn grønnstruktur = 946kvm
• Områdenavn på tomten (Kommuneplanens Feltkode): HE6
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Beliggenhet
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Heggedalshøyden
ligger i umiddelbar
nærhettiltog ogbuss,
samtkjernenav
Heggedalsentrum.
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Heggedalshøyden
• Lokalisert innenfor Sentralt vekstområde for
Heggedal, med kun 100m gange til
Heggedal togstasjon og 200m til Heggedal
sentrum, vil en høy fortetting sterkt bidra til
at lokalsenteretutviklessomknutepunkt og
møteplass
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Landsskapssituasjonen
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ILLUSTRASJONSPLAN
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Adkomst
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NATURLIG ADKOMST TIL BOLIGENE

HE6

HE14
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GJELDENDE
KOMMUNEPLANKART
• HE12 og HE14,
kommunens
utbyggingsfelt
• HE6 nye
Heggedalshøyden
Avgrensningsentrumsområde
Turvei/turdrag-fremtidig
Samlevei-fremtidig

NyadkomstveitilHE6
Boligformål
Hensynssone-naturmiljø/
vassdragssoner
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BESKRIVELSE AV ADKOMST
• Fra Heggedalsveien, inn eksisterendeavstikkerved nr. 283, langsetterframtidig
boligfeltHE14 og inn påtomten 78/15 franordsiden.
• Adkomstveien vil liggeusjenerttil, med minimal sjenansefor allmenheten og
nærområdet.
• Traséen og veiprofilanalysen (nesteslide) viseren letttilgjengelig vei med lite
stigningerellerfall. Godtinnenforallekravi Veinormalen.
• Den vil ikkeøketrafikken i eksisterendeboligområder.
• Foreslåtteadkomstvil samtidig kunnebetjeneframtidig boligfeltHE14.
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PROFIL ADKOMSTVEI

Eksisterendeterreng:

Planlagtterreng/ kjørevei:

GAMLE HEGGEDALSVEI 45

Bro over eksisterende
gang-og sykkelvei

GAMLE HEGGEDALSVEI 45

Parkering
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Parkering
DIREKTE ADKOMST
Parkering er i sin helhet tiltenkt
ivaretatt under bakken, over 2
plan, med direkte adkomst til
boligene.
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PARKERING
Parkering planlegges under
terreng i garasjekjeller over 2
plan, med mulighet for
tilsammen 128 p-plasser.

Prosjektet tilfredsstiller
parkeringsnormen i Asker
kommune (0,5 plasser for 1-2
roms og 1,0 plasser for 3 roms
og større.
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Utomhus
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UTEOPPHOLDSAREALER

• Med umiddelbar tilgang til skogen og friluftsareal vest for eiendommen,
vil det være naturlig å inkludere dette i evalueringen av
uteoppholdsareal.
• I praksis vil naturområdene rundt benyttes til lek og uteaktiviteter,
og i en helhetlig vurdering av MUA bør dette derfor medtas i
betraktningene.
• Med en unik mulighet til høy og forsvarlig arealutnyttelse rett ved et
kollektivknutepunkt vil det være uklokt å kun vurdere uteoppholdsareal
som en del av eiendommen.
• Gjennom en helhetlig vurdering kan etablering av f.eks. ballbinge og
tuftepark bli en del av prosjektet.
Nye boligbygg
Uteoppholdsarealpåterreng2235m2
Uteoppholdsarealpåtakterrasserover

bolig834m2

Muliguteoppholdsarealutenfortomtegrense4931

m2

Minsteuteoppholdsarealpåeiendommeninkl. takterrasser: 20m2 prbolig.
Minsteuteoppholdsarealinkl. områdev/ tufteparkogballbinge: 50m2.
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SOLSTUDIE
Vedhøst-ogvårjevndøgnvises

godesolforholdfratidligmorgen

tilgodtutpåettermiddagen

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00
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Bokvalitet

Leilighetene vil få utsikt ut over Heggedal sentrum og Gjellumvannet.
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BOKVALITET
•

Fine utearealer

•

Umiddelbarnærhettil skog og mark, stierog langrennsløyper

•

Godesolforhold

•

UtsiktutoverGjellumvannetogHeggedal

•

Umiddelbarnærhettil kollektivtransport, bådetog og buss

•

Sentrumsnærtmed tilgangtil et bredtutvalg avbutikkerog servicetilbud

•

Skoleogbarnehagelike

ved

sentrum
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SAMMENDRAG
• Unikmulighetfor kommunentilå etterleveegenogregional strategiom tettogforsvarligutbyggingav
arealeri et satsningsområde, med umiddelbarnærhettillokalsenter, servicetilbudog
kollektivknutepunkt/jernbanestasjon.
• Mulighetsstudieviserenforsvarligutbyggingavtomtenmed
leiligheter, fordeltpå5 byggover 7 til8 etasjer
med totalt166 enheterfor hele prosjektet, tatt i betraktningbeliggenheten, terrengetogvegetasjonenpåog
rundteiendommen.
• God adkomstgjennomopparbeidelseavvei,

med parkeringi garasjeunder terreng/bygg.

• Uteoppholdsarealerdelsivaretattgjennomopparbeidedearealerpåtomten,
ogdelsgjennomumiddelbar
nærhetogtilgangtilkommunalefriluftsområder.
Positivtilå opparbeidefor eksempellekeområde, tuftepark,
ballbingeo.l. i nærliggendeområde.
• ØnskeretableringavUtbyggingsavtaleknyttettiladkomstveiogvann-ogavløpssystem,
sett i enhelhet
sammenmed kommunensegnenærliggendeutbyggingsområderHE14 ogHE12, ogeventuelti forbindelse
med planlagtnySamleveii kortavstandnordvestfor tomten.
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Supplerende
dokumentasjon
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ARKEOLOGISK REGISTRERING
•Pågrunnavtomtenshøydeover
havet(mellom120-140 moh) vurderteFylkeskommunenat detvaret
potensialfor automatiskfredetekulturminnerpåtomten, førstogfremstknyttettilsteinalderboplasser.
Detteuti fratype terreng, men ogsåpåbakgrunnavtidligerefunni
området.
•Feltarbeidetergjennomførtmed

følgendekonklusjon:

«Detbleikkegjortfunnavautomatiskfredetekulturminneri

forbindelsemed planen.»

•Rapport fraFylkeskommunenblesendttilkommunenpåepostfraMalin
registrerti saksarkivet.

Trømborg den 20/1/2017 oger

KULTURMINNE VURDERING
•Boligenpåtomtenerbygdi
1901, ogalleboligereldreenn100
kulturminneførenSøknadom rivningkangodkjennes.

årmågjennomenformellvurderingsom

•Gro Jerpåsen, Kulturminneansvarligi Plan-ogBygningsavdelingen, harværtpåbefaring.
HennesRapport harfølgendekonklusjon:
«Stedetogbygningeneharikkeenkulturminneverdisomtilsierat
detbørbevaresi
utbyggingen. Størretrærogandrehageelementerbørbevareshvismulig.»
•Rapportenerregistrerti

saksarkiveti kommunen21/10/2016.

forbindelsemed

GAMLE HEGGEDALSVEI 45

BIOLOGISKE REGISTRERINGER I UNDERSØKELSESOMRÅDENE
I oktober 2006 ble det på oppdrag fra
Asker kommune utviklet en rapport som
omhandlet det biologiske mangfold på
Underlandsåsen, inkludert en oversikt
over biologiske verdier i området.
Dette ble gjort i forbindelse med arbeidet
med reguleringsplanen for Heggedal
sentrum.
Det er i denne rapporten ikke registrert
noen naturtypelokaliteter som kommer
i berøring med, eller som ligger nær
planområdet for eiendom 78/15 i Gml.
Heggedalsvei 45.

= Eiendom 78/15
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BILDER TATT FRA EIENDOMMEN

s.nr 2016/15203

17 januar 2017

Regi streri ngsrapport
Utenfunnav automatisk
fredete/nyere
tidskulturminner.

Gbn r . 78 /1 5 -Regu le r ingsp lan
AskerKommune

La rs Ande rsson
Arkeologisk
feltenhet,
Akershus
fylkeskommune

SAKSNR OG NAVN

2016/15203 GBNR 78/15-REGULERINGSPLAN
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BRUKSNR. OG NAVN

78 GJELLUM
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UNDERSØKELSEN ER UTFØRT AV

DATO/ PERIODE

TYPE ARBEID

TIMER

LARS ANDERSSON

18.10.2016

REGISTERING

7,5

LARS ANDERSSON

17.01.2017

RAPPORT

6

G
A SUM
R
D
N
E FUNN
M
M
A X INGEN FUNN
S
K
FUNN AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
IS
M
O
FUNN AV IKKE AUTOMATISK FREDETE
N
O
KULTURMINNER
K
Ø
UTVIDET REGISTRERING – UTGRAVD
NATURVITENSKAPELIGE PRØVER

2

13,5
ASKELADDEN IDNR.

ANTALL

Reguler ingsp lan-Gbnr. 78/15

I nnholdsfortegnelse

INNLEDNING

.........................................................................................

Områdebeskrivelse
......................................................................................
Steds- og gårdsnavn ....................................................................................
Gårdsnavnsbeskrivelse
................................................................................6
Tidligere funn på den/de berørte gården/gårder
.............................................
Automatisk fredete kulturminner
...................................................................
Gjenstandsfunn
...........................................................................................

METODE ...............................................................................................
Overflateregistrering
....................................................................................
Prøvestikking ..............................................................................................

UNDERSØKELSEN
KONKLUSJON

.................................................................................

.......................................................................................

4
4
6
6
6
7

7
7
7

8
8

3

I nnledning
Bakgrunn for registreringen av automatisk fredete kulturminner er regulering på Gjellum
gbnr. 78/15 i Asker kommune. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til
kulturminneloven § 9. Utgiftene til registreringen dekkes av tiltakshaver jf. kml §. 10
Registreringen ble gjennomført av Lars Andersson 18.10.2016.
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med planen.

Områdebeskrivelse
Berørte gårder:
Gnr./navn

Bnr./navn

78 G je l lum

1 5 B irke lund

Planområdet ligger nær Gjellumvannet i skrånende terreng mellom 120-140 meter over
havet. Den østvendte skråningen er bevokst med løvtrær samt noen gran.
Undervegetasjonen består av kratt og bregner. I søndre delen av planområdet er det mye
synlig berg eller berg dekket av et tynt lag med gress og mose. Undergrunnen består ellers
av sand på smale nord-sydorienterte terrasser. I dag står det tre byggninger innenfor
planområdet.

4
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Oversiktskart med planområdet og prøvestikk markert.

5

Steds- og gårdsnavn
Gårdsnavnene i et område kan i mange tilfeller fortelle oss mye om bosetningshistorien.
Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte tidsrom. Andre ganger kan de fortelle om
karakteristiske naturtrekk som i dag er tapt, eller gi informasjon om aktivitet som har vært
knyttet til området eller gården.
Grunnlaget for den tradisjonelle gårdsnavnskronologien er opplysninger innsamlet og
systematisert av Oluf Rygh (1898a-b). Ryghs opplysninger om stedsnavnene og de eldste
skriftlige navnbeleggene gir sammen med kjente kulturminner, oldsaksfunn og topografi et
utgangspunkt for videre diskusjon av bebyggelsens alder.

Gårdsnavnsbeskrivelse
Gården Gjellum nevnes første gang i bevarte skriftlige kilder i 1617. Gjellum er i følge Rygh
navn som har forbindelse med topografien i området. Gjellum er sammensatt av fjellkløft (gil) og hjem (–heimr). I følge Marit Harssons bok, Gardsnamn som kjelde i bygdehistoria,
har gårdsnavn som har endelsen –um eller –åm blitt benyttet i perioden mellom år 0 og 600
etter Kristus og i en kortere periode i vikingtiden (800 e.Kr).
Utdrag fra Rygh:
78. Gjellum. Udt. jæ2llåmm. -- a Gileimum (nordre) RB. 112 s. i Gileimi RB. 301. Giellim St.
2. Gilim OC. 11. Giellum 1617. 1723.1/1. Gileimr; sidste Led heimr, første maaske gil n.,
Kløft, Revne, Fure i Fjeld. Navnet findes ogsaa i Sigdal, i Modum og i Røken.

Tidligere funn på den berørte gården
Det er flere kjente kulturminner på den berørte gården. IDnr.137599 består av en
steinalderlokalitet fra eldre steinalder og bosetningsspor i form av dyrkningsflate, tuft, grop og
hulvei fra nyere tid. IDnr. 137609 består av en dyrkingsflate med tilhørende steingjerde fra
nyere tid og IDnr. 137610 består av et steingjerde fra nyere tid. Alle disse ligger mellom 7501100 meter syd-sydvest for planområdet.

Automatisk fredete kulturminner
Sørvest for planområdet ligger det flere lokaliteter fra nyere tid og en lokalitet fra steinalder. I
nordøst ligger det et funnsted og en steinalderlokalitet mens det i øst ligger flere lokaliteter
med gravminner fra jernalder.
Askeladdens
idnr.

Funntype

Datering

Gårdsnr./-navn

Avstand
planen

1 37599-1

Bosetn ing/akt iv itetsområde

E ldre ste ina lder

78 G je l lun

1 ,1 km

1 0977

Gravfe lt

Jerna lder

83 V innu lstad

1 ,2 km

9725

Funnsted

E ldre ste ina lder

76 Gu i Store

1 ,3 km

6
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Gjenstandsfunn
C.nr.

Beskrivelse

25460

Forrustet øksav jern fra vikingetiden, nærmest som
Vikingesverd fig. 40, men med slankere hals og mere
avrundede skaftfliker. Eggen er bred og påfallende
sterkt utsvunget. Lengde 15,8 cm, bredde over eggen
9,4 cm. Funnet for et par år siden på Gjellum (gnr.
78, brnr. 1), Askers. og pgd., Akershus, ved spadning
ca. 500 m syd for husene på gården.

Illustrasjon

Metode
Overflateregistrering
I skog og utmark blir området befart til fots og gjennomgått systematisk visuelt for å se etter
synlige kulturminner som gravhauger/røyser, steinstrenger, kullgroper, tjæremiler, tufter,
hulveier mfl. Kulturminnene vil fortegne seg som fordypninger, forhøyninger eller som
steinansamlinger der størrelse, beliggenhet og form kan gi informasjon om den aktiviteten
som har vært i området. Undergrunnen blir sondert ved hjelp av jordbor, en ca. 1 meter lang
metallstang der det er frest ut et spor som gjør det mulig å ta ut en profil av undergrunnen.
Overflatebefaringen gir også grunnlag for planlegging av ev. videre undersøkelser. Områdets
topografi, undergrunn og plassering i forhold til kjente funn i nærområdet vurderes. Aktuelle
lokaliseringsfaktorer varierer etter landskapsutnyttelse og erverv til forskjellige tider, og
landskapet kan ha forandret seg mye frem til i dag.
Prøvestikking
For å lete etter steinalderboplasser og for å lese den horisontale stratigrafien i undergrunnen
er det vanlig å grave prøvestikk. Prøvestikk er ca. 40 x 40 cm store hull som graves med
spade ned i antatt steril undergrunn. Hullene graves sjiktvis etter stratigrafi slik at en får god
kontroll på hvor i prøvestikket eventuelle funn ligger. Massene blir fortrinnsvis vannsåldet
hvis dette er mulig, hvis ikke tørrsåldet. Det blir brukt 4 mm nettingsåld, slik at funn i form av
redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir liggende lett synlig igjen
i såldet. Manuell prøvestikking benyttes også for å påvise eldre dyrkingslag i områder hvor
det av ulike årsaker ikke er aktuelt å bruke gravemaskin, for eksempel i områder tilknyttet
setre, ødegårder eller i tett skog. Metoden brukes også i forbindelse med undersøking av
kullgroper, kullmiler, tjæremiler og lignende kulturminner. I disse tilfellene er det imidlertid
ikke nødvendig å sålde massene.
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U ndersøkelsen
Registeringen ble gjennomført den 18. oktober under gode forhold. I alt ble det gravd 10
prøvestikk. I hovedsak er disse konsentrert i planområdets nordre del vor undergrunnen
bestod av sand.

Konklusjon
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner i forbindelse med planen.
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Notat – kulturminne-vurdering
fra før 1 95 0

av bygg

FraGro Jerpåsen,Plan-og bygningsavdelingen,
Askerkommune,21.10.2016
Adresse:GamleHeggedalsvei45, gbnr 78/15, Birkelund
Bakgrunnfor vurderingen:
Vurderinger gjort på forespørselfra Sageneiendomv/Marius Sagen29.09.2016.Gro Jerpåsenvar på
befaring14.10.2016sammenmed Marius Sagen.
Bakgrunnener at eiendomer lagt ut som framtidig boligområdeHE6i kommuneplanen.
Kommuneplanensbestemmelse§5.1 sier at: Vedbygge-og anleggstiltaksom berørerbebyggelsevist
på kommunensøkonomiskekartverk fra 1950-tallet,skal det ved tiltak sendesinn nødvendig
dokumentasjonav eksisterendebebyggelseshistorie.Førvedtakfattes, skal bebyggelsensverdi som
kulturminnevurderesav kommunen.Endeligbevaringsverdifastsettesvedregulering.
Askerkommunehar i år registrert byggfra før 1950,og opplysningeneom bygningeneer hentet fra
denneregistreringen.Dener basertpå opplysningeri bygningsregisteret,historiskkart fra 1950,
tegningerog andre opplysningerfra Braarkiv,og skråfotofra 2014 fra kommunenskartløsning.
Basertpå disseopplysningeneer det gjort en vurderingav husetstilstand og i hvilken grad det er
endret.
Planområdetberører2 hus fra før 1950.det har vært et småbrukmed uthus og hage.Hagener
gjengroddmen trær, annenhagevegetasjonog hage-elementerer bevart som stier og murer.
Områdeteller bygningeneer ikke regulert til bevaringeller lagt ut med hensynssonei
kommuneplanen.
1. Bolighus-bygningsnr. 0220140022202,Lokalitetsidfra kulturminneregister:22020160981
Eiendommener etablert i 1889,men byggeårer usikkert.Opplysningfra eier er at byggeter fra
begynnelsenav 1900-tallet.Det finnes ikke tegningereller andre dokumenterom huset.
Sammenlignetmed historiskkart fra 1950 ser bygningenuendret ut utvendig,med unntak av en liten
utvidelsemot nordvest.Det er skiftet kledningog vinduer på huset etter 1950.Innvendiger det gjort
en god del endringerog det er lite igjen av det originale.Husethar ikke vært beboddpå 20 år og det
er forfallent. Taketer utett mot øst, og vannet har trengt inn i bygningenog svekketbærende
konstruksjoner.Det er setningsskaderi grunnmuren.
2. Uthus -bygningsnr. 0220149922229,Lokalitetsid fra kulturminneregister: 2202012344
Byggeåreter usikkert.Uthuseter relativt intakt med ytterkledningog dører. Det er innredet et rom i
den ene delen.Bygningener dårlig fundamentertog den nederstedelen av kledningener råtnet opp,
særligpå baksidenav bygget.

Vurdering:
Eiendommener egentliggodt bevart ettersom det ikke er foretatt omfattende moderneendringeri
form av større ombyggingerel.l. Miljøet og stedet med hagener ogsåbevart selvom det er
gjengrodd,men det haddevært mulig å tilbakeføredersomdet var ønskelig.Bolighuseter imidlertid i
så dårlig tekniskforfatning at det er vanskeligåbevare.
Uthuset har ogsåbehovfor omfattende renovering,men haddevært mulig å bevare.
Det er tatt med i vurderingenat området er lagt som boligområdei kommuneplanen.Stedetog
bygningenehar ikke en kulturminneverdisom tilsier at det bør bevaresi forbindelsemed
utbyggingen.Størretrær og andre hageelementerbør bevareshvis mulig. Ved søknadom riving skal
det leggesved dokumentasjonpå stedetshistorie, hvis det finnes opplysningerom det, og enkle
målsattetegningerav bygningene.

Bygningermed blå K er registrert og vurdert.

Kart som viseromrissav bygningenei1950 (skråskarvur)og 2016(gult omriss).

Huseneoktober2016.
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2. Metode
2.1. Generell metodedel
I felt har det vært vektlagt å registrereog avgrenseområdermed den hensikt å dekke inn
følgendeaspekter:
• Områderspesieltviktige for bevaring av biologisk mangfold etter DN-håndbok13 (og
eventueltDN-håndbøkene15 og 19). Slike områderkalles viktige naturtyper(Direktoratet
for naturforvaltning1999a).
• Viktige viltområderetter DN-håndbok11.
• Levestederfor rødlistearter.
2.1.1. Feltmetodikk

Feltarbeidetforegikk som en befaringgjennomstoredelerav området.Feltarbeidetble
gjennomførtav Kim Abel og Kjell MagneOlseni perioden22-28.august2006.Det er i
dennesammenheng
viktig å poengtereat detteikke er en totalkartleggingav områdetda det
kreveren del mer ressurserenn det somer tilgjengelig i detteprosjektet.
.
2.1.2. Kriterier for utvelgelse av viktige naturtyper

Følgendekriterier er viktige ved utvelgelseav viktige naturtyper:
• Naturtyperssjeldenheti landskapet
• Forekomstav viktige nøkkelelementer.
• (Gode)forekomsterav signalartereller rødlistedearter.
• Områdetstopografiskeog geografiskeplassering.
• Områdetsevnetil å fylle en funksjon for bevaringav biologisk mangfold.
2.1.3 Verdisetting

Verdisetting representereren innbyrdes rangering av det biologiske mangfoldet. Denne
verdien gjenspeileren vurdering av dagenstilstand. Ut over dette er det også interessantå
vurderedet framtidige potensialetfor biologisk mangfold under gitte omstendigheter.Disse
omstendighetenekan f.eks. være fri utvikling av gammel skog eller videre skjøtsel av
slåtteenger eller naturbeitemark; tiltak som vil opprettholde eller ytterligere forbedre
betingelsenefor et rikt biologisk mangfoldi naturtypen.
Verdisettingenbaserersegpå direkte betydningfor bevaringav det biologiskemangfoldet,og
ikke bruksverdierav mangfoldettil forskning, undervisning,friluftsliv, næringsinteresser
o.l.
Rangeringenbyggerpå følgendeoverordnede
prinsipper:
¾ Naturtyperog arter som er sjeldneer viktigere objekter for forvaltningenenn de som er
vanlige.
¾ Naturtyperog artersomer i tilbakeganger viktigere objekterfor forvaltningenenn de som
har stabileforekomsterellerer i framgang.
Verdisetting av utvalgte områder følger DN-håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning
1999a)og brev fra DN av 03.06.1999(om verdisettingav lokalt viktige områder,C-områder,
Direktoratetfor naturforvaltning1999b). Systemethar tre verdikategorier:Svært viktig - A,
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Viktig - B og Lokalt viktig - C. DN gir følgendekriterier for rangeringavlokaliteter innen en
naturtype:
¾ Størrelseog velutviklethet
¾ Grad av tekniskeinngrep
¾ Forekomstav rødlistearter
¾ Sjeldneutforminger(nasjonaltog regionalt).
DN-håndbok 13 legger opp til et rigid system der artsfunn i visse rødlistekategorier
automatiskskal gi naturtypenA- eller B-status.Rødlistekategorierfølgerden sisteutgavenav
den norske rødlista (Direktoratet for naturforvaltning 1999c). En forklaring av
rødlistekategorierer gitt i vedlegg2. I tillegg til hovedretningslinjenei håndbok13, bruker
SisteSjanseerfaringog skjønnfor å verdisette.

3. Resultater
3.1 Beliggenhet, topografi og vegetasjon
Undersøkelsesområdene
bestårav to separateområdeneUnderlandsåsen
og Heggedalsmarka.
Beggeområdenegrensermot Røykenkommunei sør.
Underlandsåsen
- strekkerseg fra jernbanesporetgjennomHeggedalog Hallenskogi øst, og
vestoveropp i åsentil skogsbilveg/stii vest (Fig 1). Arealet av det undersøkteområdetutgjør
ca 1417 daa. Topografien er variert og stiger raskt vestover. To lengre skrenter som er
sørøstvendteskjærergjennomområdet.Mellom disse er topografiennoe roligere med slakt
øst/sørøsthellende
åssiderog noen mindre sprekkedaler.Partienelangs Skittheggaer flate,
oppdyrka og delvis bebygd. Vegetasjoneni området er i Askersammenhengforholdsvis
fattige, men rikere partier med noe høgstaudeskog
forekommerbl.a. i fuktsig. Store arealer
består av glissen og skrinn, furudominert knausskogog røsslyng-blokkebærskog.
Dette
gjelderspesieltde sentraledeler av områdetmellom de to skrentene.I nedkantav skrenteneer
det flere steder innslag av rik lågurtvegetasjonmed karplanter som rødflangre,myske og
trollbær, men arealdekningener liten. I forsenkningeri terrengetkommer det inn fuktigere
vegetasjonstyperi form av fattig gran/bjørkesumpskogog en del areal med fuktig
blåbærgranskog.
Blåbærskogener ogsådominerendei de øvre deler av undersøkelsesområdet
på slake/flate åspartier.I lisidene er det en del innslag av småbregnegranskog
og enkelte
partier med lågurtgranskog.Tre intakt myrpartier med fattig myrvegetasjonligger innenfor
undersøkelsesområder.
Heggedalsmarkaligger rett øst for boligbebyggelsenøst i Heggedal(Fig 1). I øst avgrenses
områdetav Gjellumbekken.Arealet av undersøkelsesområdet
utgjør ca 252 daa.Topografien
er småkupertmed en sprekkedali vest og flere søkk som alle strekker seg i sørvestligtil
nordøstlig retning. Et par mindre bekker drenerer i samme retning gjennom området.
Vegetasjonener variert med glissen og skrinn furuskog på åsryggene.Et par steder er
kalkpåvirkningentydelig i form av karakterarterfor kalkfuruskog som bl.a. liljekonvall og
blåveis og med spredteforekomsterav nattfiol. Ellers er furuskogendominert av røsslyngblokkebærskog.I slakere partier tar grana over med blåbærgranskogsom dominerende
vegetasjonstype,
men småbregnegranskog
er ogsåhyppig forekommende.Spredtinnimellom
i fuktige søkk forekommer det noe høgstaudegranskog.
Mot øst og i de nordre deler er
området oppbrutt av partier med dyrka mark. Innimellom den dyrka marka er det noen
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åkerholmermed lågurtvegetasjon.Innslagetav løvtrær er betydelig i store deler av området
med en god del hassel,bjørk, ask, lønn, selje, rogn og gråor. I de sørøstredeler av områdeti
kant av bekkeneer det en liten forekomstav ask-snelleskogpå fuktig mark. Arealdekningen
er imidlertid ganskesparsom.

Fig 1:Kart over de to undersøkelsesområdene
i Heggedal.
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3.2 Biologiske verdier
3.2.1. Naturtyper

Totalt ble det registrerttre naturtyperi undersøkelsesområdene
(Fig 2), en
urskog/gammelskog
og to dammer.I tillegg er det tidligere kjent fire forskjellige naturtyper
innenforundersøkelsesområdet.
Disseble ikke prioritert undersøktnærmerei denneomgang,
menkort omtalefølger i tabell 2. Imidlertid ble biotop 134 kort undersøktog rødlistearten
rynkeskinnPhlebiacentrifuga(hensynskrevende/DC)
ble da funnetpå en granlågi biotopen.

Fig 2:Kart over biologiskeverdier i undersøkelsesområdene.
De rødetallenerefererertil
opplistingenav generellekommentareri tabell 2. Svartetall refererertil de nyregistrertenaturtypene.
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Nr 1-HallenskogII
Type: Urskog gammelskog
Verdi: B
Kommentar: Sør-sørøstvendt
granskogslisom er relativtbratt i øvredelerfør det jevnerseg
ut mot bunnav lia. Avgrenseti øst og nord mot skrinnerefuruskogpå bergknauserog mot
vest til yngre,sterkthogstpåvirketskog.Mot sørøstgrenserområdetmot skrinn furuskog.
Tresjiktet er dominertav grani optimalfase.Skogener stedvisdårlig sjiktet, menforyngelsen
er flere stedergod og gir et mer sjiktet pregi partier.Noe variasjoni dimensjonermed
hovedtyngdenrundt 25-30cm i brysthøydediameter.
Enkeltegrovereeksemplareropp mot 40
cm. Skogener ikke spesieltgammelog de flesteligger grovt settrundt80 år. Knausermed
skrinnereskogfinnes i partiernoe som ogsåer med på å økevariasjonenog sjiktningeni
biotopen.Noe dødved har begyntå dannesmed lægerstort setti ferskeog midlere
nedbrytningsstadier.
Innslagetav gadder sparsomt.
Vegetasjonener dominertav lågurtgranskogmed enkeltepartiermedsmåbregnegranskog.
På
de skrinnepartieneog i kantenekommerdet inn noe blåbærgranskog.
I de nedredeler er det
kalkpåvirketlågurtvegetasjonmedartersom breiflangre,nattfiol, fagerklokkeog blåveis.I
tillegg voksersoppengul trompetkantarelli fuktige partier.
I de nedredelerav biotopenkommerdet inn noeinnslagav edelløvtræri form av hassel,eik
og ask.Ellers er det noe innslagav furuog bjørk i biotopenom ennnoe sparsomt.
Rødlistearter: Skjeggfrynsesopp
Thelephorapenicillata(Sjelden/R)

Bilde 1:Bilde fra naturtypenHallenskogII. Eldre granskogpå forholdsvisrik mark. Innfelt i bildet
ser en rødlisteartenskjeggfrynsesopp
(R) sammenmedgul trompetkantarellog breiflangre.
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Nr 2-Underland sør I
Type: Dammer
Verdi: B
Kommentar: En del åpentvannspeil,men mye er dekketav liten andemat.Ellers dominerer
elvesnelle.En del myrkongle,myrhattog kjempepiggknopp.Sannsynligvisca. 0,5 m dyp.
Søndredel noe grunnere,og i ferd medå gro igjen. Dominertav flaskestorr.
Rødlistearter: Ingenregistrert,men dammenhar potensialfor salamandre.

Bilde 2:Dammen på vestsidenav jernbanen(Underlandsør I), markertsomnummerto på fig 2.
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Nr 3-Underland sør II
Type: Dammer
Verdi: B
Kommentar: Dammener i ferd medå gro igjen, størstedyp er mellom 10 og 20 cm.
Dominertav flasketorr,ellers stornesle,skogsivaks,gulldusk,strandrøyr,vasspepar,
knereverumpe,vassgro,mjødurt,grasstjerneblom,vanleghøymole,flikbrønsle,liten andemat
og elvesnelle.
DammeninneholderstoremengdertårndamsneglOmphiscolaglabra, en art som er rødlisteti
Sverige.I Norgeer den ikke truet. Individenei dammener imidlertid sværtstore,opp mot 18
mm høye.Detteer en del størreenndet som er vanlig i Sør-Norge,men mer opp mot de
størrelsenedenoppnårmot nordgrensenav sitt utbredelsesområde
(Trøndelag).
Rødlistearter: Ingenregistrert,men dammenhar potensialfor salamandre.

Bilde 3:Dammen på østtsidenav jernbanen(UnderlandsørII), markertsomnummertre på fig 2.
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Tabell 1: Oversikt over tidligere registrerte naturtyper innenfor undersøkelsesområdetmed
kommentarerhentetfra kommunensdatabase(Natur2000).
Nr Naturtype
Verdi Kommentar
19 Dammer
C
Dam hvor det er vanlig frosk (Strand1998)
Dam hvor det har værtundersøkelser
medtankepå amfibier,
42 Dammer
C
men ingenble funnet(Strand1998)
Biotopener kun kikket på fra veien og ikke undersøktnærmere.
Det er stor sjansefor at mankan finne sjeldnesumpplanteri
126 Gråor/heggeskog
B
starrsumpen,og gråorheggeskogerer genereltsværtrike
fuglelokaliteterog viktige for vedboendesopp.
Biotopenble registrertav Terje Blindheim 17. august2000.Noe
sjiktet gammelgranskogmedmye lægerav grani tidlige
nedbrytningsfaser,
gaddav granog selje.Biotopener naturlig
avgrensetav bergveggerog skrinneremark i vest,skråningi
nord. Det er innslagav gransumpskogi nedredeler.De største
134 Urskog/gammelskog B
grantrærneer 60-70cm i diameter.Innslagav en del rogn og
selje.Totalt setten kontinuitetspregetbiotop medkvaliteter som
er sjeldnei regionen.
Under befaringenble delre av områdetundersøktog
rødlisteartenrynkeskinn(DC) ble da funnetpå en granlåg.

3.2.2 Det øvrige utredningsområdet

Det øvrige utredningsområdet
haddemer spredteverdiersom ikke så lett kan klassifiseres
innenfornaturtypebegrepet.
I dettenotatethar vi valgt å liste opp enkelteområdersom det
allikevel kan værenyttig å vite om i tilfelle av en utbygging(tabell 2).

Tabell 2: Generellekommentarerpå enkeltedelområderi undersøkelsesområdet.
Nr Generell kommentar
Fuktig søkkmed myr og sumpskog.Ugrøftamyr og sumpskogi søkkog underfjellskrent.
1
Foreløpigmegetsmådimensjonerpå skogen,meninneharstort potensialepå sikt. Viktig å ikke
drenereut dettepartiet.
Ugrøftaflatmyrer. Myreneer for småtil å falle inn undernaturtypenmyr, mendet er fortsatt
2
viktig å ta varepå ugrøftamyrer i kommunen.
Gammel,godt sjiktet furuskog.De skrinneåspartienerundt på Underlandsåsen
har en forholdsvis
høy tetthetav gamlefurutrær.Innslagetav dødved i form av gaddog lægerer lav grunnet
3
tidligere hogstaktivitet,menområdetinneharrestaureringspotensiale
for gammelfuruskog.Vil
ogsåværeen flott turskog.
Frodig vegetasjoni forbindelsemedbekkedrag.Et lite parti medask-snelleskog,menarealetav
beskjedenstørrelse.Flere mindrebekkermed frodig løvskogpå sidene,menkantsoneneer meget
4
smaleog det går fort over i delvis granplantasjerpå sidene.Områdeneinnehar
restaureringspotensiale
for frodig, løvdominertvegetasjon.
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Bilde 4:Bilde fra de skrinnefurukollenepå Underlandsåsen.
Områdeter nummerertsomnummer3 i
tabell 2.

Bilde 5:Bilde fra det fuktigesøkketi nedkantavfjellskrent på Underlandsåsen.Områdeter
nummerertsomnummer1 i tabell 2.
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Bilde 6:Bilde fra tidligere registrert naturtype(Nr 19)med tilhørendemyrpart på Underlandsåsen.
Områdeter ogsånummerertsomnummer3 i tabell 2.

3.4 Viltverdier
Det har ikke blitt brukt mye tid på å vurdereområdetsverdi som viltområde.Genereltkan sies
at størresammenhengende
skogområderer viktige arealerfor mangeviltarter, bl.a. storfugl og
tretåspett.Undersøkelsesområdet
er spart for de store hogstflateneog eksisterendeinngreper
stort setti form av plukkhogstog småflatehogst.

4. Konklusjon
De biologisk viktige elementene i utredningsområdeneutgjøres av tre nyregistrerte
naturtyper,alle innenfor Underlandsåsen
(fig 2). En urskog/gammelskog
og to dammer,samt
fire tidligere registrertenaturtyper.Av rødlistearterble skjeggfrynsesopp
(R) funnet i en av de
nyregistrertebiotopene(nr 1) samtrynkeskinn(DC) i den tidligere registrertebiotopen134. I
tillegg er enkelteområderkort omtalt i tabell 2 for å pekepå noenav de viktige naturverdiene
i området.

5. Litteratur
Direktoratetfor Naturforvaltning,1999a.Kartleggingav naturtyper- verdisettingav biologisk
mangfold.DN-håndbok13. Direktoratetfor naturforvaltning,Trondheim,238 s.
Direktoratetfor Naturforvaltning,1999b.Kommuneneskartleggingav biologisk mangfold.
Forekomsterav lokal verdi - hvordanregistrere?,s. 3.
Direktoratetfor Naturforvaltning,1999c.Nasjonalrødlistefor truetearteri Norge1998.DNrapport1999-3.1-161s.
Lid J. og Lid D.T. 1994.Norsk flora. - Det NorskeSamlaget.Oslo. LXXIII+1014 s.
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Vedlegg 1. Rødlistekategorier
Rødlistekategorieri følge sisteutgaveav dennorskerødlista(Direktoratetfor Naturforvaltning1999c).
Forkortelse Betegnelse
Definisjon
Ex
Utryddet
Arter som ikke har vært registrerti naturende siste50 åra.Antatt utryddede
arter (forsvunnetfor mindreenn 50 år siden)angismedEx?
E
Direkte truet
Arter som er direkte truet og som står i fare for å bli utryddet i nærmeste
framtid dersomde negativefaktorenefortsetterå virke.
V
Sårbar
Sårbarearter med sterk tilbakegang,som kan gå over i gruppendirekte truet
dersomde negativefaktorenefortsetterå virke.
R
Sjelden
Sjeldnearter som ikke er direkte truet eller sårbare,men som likevel er i en
utsattsituasjonpga.liten bestandeller medspredtog sparsomutbredelse.
DM
Bør overvåkes
Kategorienomfatter arter som har gått tilbake, men som ikke regnessom
truet. For dissearteneer det grunn til overvåkningav situasjonen.
DC
Hensynskrevende Hensynskrevendearter som ikke tilhører kategori E, V eller R, men som
pga.tilbakegangkrever spesiellehensynog tiltak.

I tillegg tilkommer ansvarsartene.Ansvarsarter ingen truethetskategori,
mener mentsom
et supplementtil rødlisten.Listen over ansvarsarterskal dekkeartersom bl.a. har en relativt
stor andelav totalbestanden
innenforlandetsgrenser,og somNorge derfor har et spesieltstort
forvaltningsansvarfor.
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SisteSjansearbeiderfor bevaringav biologisk mangfold.Fra
starteni 1992har vi tilegnet osskunnskapog erfaringsom vi
meneransvarligeforvalterehar nytte av. Vi har utviklet en
metodefor å finne frem til områdersom er spesieltviktige for
å kunnebevareartsmangfoldeti skog(nøkkelbiotoper).Den 1.
juli 2000 ble gruppaomorganiserttil en selvstendigstiftelse.
SisteSjansearbeiderbådeprofesjoneltog ideelt. I tillegg til å
tilby konsulenttjenester,
arbeidervi medopplysning,
forbedringerav registreringsmetodikkog vi arrangerer
fagseminarerog turer. En av grunnpilarenei stiftelsener
fagrådetsom bestårav fagpersonerinnen ulike felt av
biologien.Fagrådeter en kunnskapsplattformfor de ansattei
stiftelsen.
SisteSjansetilbyr naturkartlegging,bådei skog og
kulturlandskap.Vi har spisskompetanse
innenbotanikk,
zoologi og økologi og tar på osskartleggingsarbeidsåvel som
utredningsrettede
prosjekter.Fylkesmenn,kommunerog
skognæringener våreviktigste oppdragsgivere.
SisteSjanseutgir en rapportserieog en notatserie:
• SisteSjanse-rapporter sammenstillingerfra større
prosjekter.De inneholderhelhetligevurderingereller
resultaterfra detaljerteutredninger.
• SisteSjanse-notater enklerepublikasjoner.

SisteSjanse
Maridalsveien120
0461OSLO
Tlf: 22716095
Internettadresse:
www.sistesjanse.no
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(www.boklok.no)
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1

Innhold
1

FORSLAGSSTILLER............................................................................................................................
3
1.1

2

1.1.1

Skanskasvisjon................................................................................................................
3

1.1.2

BoKlokkonseptet.............................................................................................................
4

KOMMUNEPLANEN
.........................................................................................................................
5
2.1

3

HVEMERVI?–visjon og konsept............................................................................................
3

KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL
.....................................................................................
5

2.1.1

Kommunensvisjon..........................................................................................................
5

2.1.2

Bærekraftsmål.................................................................................................................
5

2.1.3

Boligutbygging.................................................................................................................
7

AREALINNSPILL................................................................................................................................
9
3.1

BAKGRUNN
FORINNSPILLET.................................................................................................
10

3.2

PRESENTASJON
AVAREALINNSPILLET...................................................................................
11

3.2.1
3.3

PRINSIPPER
FORVERN...........................................................................................................
12

3.3.1
3.4

Dagensarealbruk..........................................................................................................
11

Matjord og jordvern......................................................................................................
12

UTBYGGINGSOMRÅDETS
BELIGGENHET...............................................................................
13

3.4.1
Hvordankan en utvikling av eiendommenepå Skjellestadbidra til god stedsutvikling
for Heggedalog Asker?..................................................................................................................
14
3.4.2

4

Workshop......................................................................................................................
15

3.5

FAREOMRÅDER......................................................................................................................
16

3.6

BEBYGGELSE
OGUTNYTTELSE...............................................................................................
17

3.7

TRAFIKK
OGADKOMST..........................................................................................................
18

3.8

TIDSPERSPEKTIV....................................................................................................................
19

OPPSUMMERING...........................................................................................................................
20

2

1

FORSLAGSSTILLER

I forbindelsemed arbeidet med å lageny arealdelfor kommuneplanentil Askerkommuneønsker
SkanskaEiendomsutviklingASå leggefrem et arealinnspill.Innspilletgjelder deler av eiendommene
gnr/bnr 81/4 og hele 81/110, på Skjellestadi Heggedal.

1.1

HVEMERVI?–visjon og konsept

Ettersomvi har et helt særegentkonsepter det viktig for osså få presentert hvem vi er og hva vi står
for.

1.1.1 Skanskas
visjon
Skanskasvisjon er å byggefor et bedre samfunn.Vi bryr ossom menneskeneog miljøet som vi omgir
ossmed og ønskerå væreen pådriver for grønneløsninger.
De sisteårs boligprisveksthar ført til at mangesliter med å komme seginn på boligmarkedet.Dette
ønskervi å gjøre noe med gjennomvårt boligkonseptBoKloksom bidrar til at flere har mulighetentil
å kjøpesegegenbolig.
Vi bruker sykepleierindeksen
som en indikator på hvor dyrt boligmarkedeter, sett opp mot hva folk
faktisk tjener, har i studielånog dermedkan betjene av lån.
Tidligerei år gjennomførteSamfunnsøkonomiskanalyse
(SØA),i regi av Skanska,en studie som måler
boligpriserrelatert til inntektsnivåeti tidligere Askerkommune.Studiettar utgangspunkti Sykepleier
indeksensom måler hvor stor andel av boligeneen sykepleierhar råd til å kjøpe.
Basertpå Sykepleierindeksen
tjente en sykepleieri 2019 kr 550 000,-inkludert tillegg. Forutsatt
kr 200 000 i studielånkan dennepersonenbetjene et lån på kr 2 550 000,-.Med dette som
utgangspunkthaddede i 2019mulighet til å kjøpeca. 2,3%av omsatte bruktboligersamleti Askerog
Bærum,men kun 1%av boligenei nye prosjekteri dissekommunenei februar 2020.

Fig1. viseren gjennomsnittligpersonsomfaller inn undersykepleierindeksen

Sykepleierindeksen
representereren stor del av arbeidstakerpå tilsvarendelønnsnivåsom lærere
brannmenn,politi med flere. Undersøkelsenavdekketat hele 30%av alle husholdningenei tidligere
Askerkommunehaddeinntekt under kr 550 000,- i 2018.
Dette er dette vi ønskervi å gjøre noe med gjennomvårt boligkonseptBoKlok.Det generelle
prisnivåetog prisvekstkan vi dessverreikke påvirkei særliggrad,men vi kan ta vår del av
samfunnsansvaretved å byggerimeligereboliger.
3

1.1.2 BoKlokkonseptet
BoKloker et annerledesboligkonseptutviklet i samarbeidmed IKEAog Skanska,der målsetningener
å kunnetilby smarteog arealeffektiveboliger –leiligheter og rekkehus–for menneskersom vil bo
godt, eie sin egenbolig, men allikevelha pengertil oversfor andre ting. Dette får vi til gjennomå
kjøpe økonomiskoppnåeligetomter som liggeri nærhet til kollektivtrafikk,butikker og andre
tjenester. Våreboligkjøpereskalslippeå være avhengigav bil og de skalkunnegjøre alle dagligdagse
gjøremåltil fots, på sykkeleller med kollektive transportmidler.
Gjennomen strømlinjeformetproduksjoner det mulig å reduseresvinnandelenog energibehovettil
det minimale,som igjen gjør det mulig å møte fremtidensutfordringer for sosialog bærekraftige
løsninger.Alt for å kutte kostnaderder det ikke går på bekostningav kvalitet.
Byggenevåre bestårav moduler i tre, og vi repeterer prosessenei alle ledd for å effektivisereog
sparekostnader.Produksjonenav grunn/betongpå byggeplassenpågårparallelt som boligene
byggesinnendørs–tid er penger.Innendørsproduksjongir godeforutsetningerfor god
kvalitetskontroll,samtidigunngårman utfordringer med klimatiskepåkjenningerog andel avfall i
form av svinnreduseres.
Boligtypenebestårav rekkehusog leilighetsbygginntil fire etasjer,der innredningenleveresav IKEA.
Leilighetsbyggene
leveresmed svalganger,og fireetasjesbyggoppføresi hovedsakmed
garasjeanleggi kjeller.
Svalgangsløsning
er tidvis svært omdiskutert.Denneløsningengir godegjennomgåendelysforholdog
gode luftemuligheteri leilighetene,i tillegg til at det er en kostnadsbesparende
måte å byggepå.
Svalgangergir lavereenergibruktil oppvarmingav fellesarealer,mindre materialbrukettersom det
byggesfærre kvadratmeterog dermedogsåredusert karbonavtrykk.Sosialtgir det hyggelige
områdermed personligpreg rundt egeninngangmed mulighet for å møte naboer,vandrelitt frem
og tilbake for dem som er dårlig til bens.I tillegg gir svalgangergoderømningsveier.

Tilbakemeldingerfra kunder
Vårekunderbefinnersegi ulike faserav livet. Det
kan væreenslige,førstegangsetablerere,
personer
somgår gjennomet samlivsbrudd,småbarnsfamilier
eller eldre–de er den vanligemanneneller kvinneni
gata: en sykepleier,en politibetjenteller brannmann.
Undersøkelser
gjennomførtav Prognosesenteret
(KTI)viserat kundenevåreer fornøydemed husene
vi bygger.Tall hittil i år viserat BoKlokscorerhøyere
på tilbakemeldingerfra kunderenn markedet
generelt
Fig2. Kundetilfredshetsundersøkelse,
hittil i 2020 (KTI)

BoKloker et konseptmed fokus på kvalitet, miljø og økonomi.Med konseptetønskervi å bidra til en
bevisstgjøringhos boligkjøpere.Våreprosjekterskalha en grønnprofil, der satsingenpå miljø
tydeliggjøresbådegjennomutformingenav boligen,modulproduksjonen,og valgav bærekraftige
materialer.
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2
2.1

KOMMUNEPLANEN
KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL

Hvasier samfunnsdelenom Askerkommunei 2020-2031,og hvordankan BoKlok-konseptetbidra til
å oppnå visjonenog delmål satt i kommuneplanen?
Etter kommunesammenslåingen
er AskerNorges8. størstekommune,med nesten100.000
innbyggere.Kommunenliggersentralt på Østlandet,midt mellom Osloog Drammen,og utgjør en del
av hovedstadsregionen.
Med godt utbygd kollektivtilbud er kommunenattraktiv for bådenæringsliv
og boligvekst.
Veksteni befolkningener viktig for kommunensøkonomi,skatteinngangog tjenester, og vi vet at
årene som kommer byr på flere store endringer.Vi blir stadigflere eldre, og får færre yrkesaktive
innbyggere.Konkretbetyr det at andelenyrkesaktivegår ned og det blir færre som bidrar økonomisk
til å opprettholde et ønsketvelferdstilbud
I den nylig vedtatte samfunnsdelentil Askerkommuneskommuneplaner det flere temaer som vi
ønskerå vie oppmerksomheti dette innspillet. Nedenforhar vi trukket ut det vi mener er viktig å av
betydningfor osssom kommersiellutbygger.

2.1.1 Kommunensvisjon
Askerskalsammenskapeet nært, aktivt og bærekraftigsamfunnmed respekt,raushetog
nysgjerrighet.Det er utformet fire verdier for den nye kommunen.
•
•
•
•

Raus-toleranseog respekt,åpenhetm.m.
Nærhet–identitet og tilhørighet m.m.
Modig–prøve nye ideer, anerkjenneentreprenørvirksomhetog innovasjonm.m.
Skapende-nytenkning og kreativitet handlekraftm.m.

Disseverdienebyggerpå bærekraftsmåleneog satsingsområdene
i kommuneplanen.Verdienegir
klare føringer for utviklingenav den nye kommunen–og understøtterambisjonenefor utvikling
av lokalsamfunnet.

2.1.2 Bærekraftsmål
Askerhar utfordringer knyttet til alle de tre bærekraftsdimensjonene:
Klimaendringeneer alvorlige,det forventeslavereøkonomiskvekst,andelenyrkesaktivefaller og
ulikhetenei samfunnetøker.
Askerhar definert satsningsområderut ifra følgende6 utvalgte bærekraftsmål.

Fig3: Askerkommunes6 utvalgte bærekraftsmål
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De fire bærekraftsmålenesom er av størst interessefor osssom kommersiellboligbygger,og hvor vi
kan bidra mest er trukket frem og belyst under.

Askerkommuneskal fronte lavutslippsamfunnetog væreen pådriver for miljøvennlig forbruk og
sirkulær økonomi.
Dette er helt i tråd BoKloksverdier/visjonerer nedfelt i vår miljøstrategiog de er særligtuftet på FN’s
klimamål11 «Bærekraftigebyer og samfunn»,12 «Ansvarligforbruk og produksjon»,og 13 «Stoppe
klimaendringene».Konkretbetyr det at vi gjennomplanleggingog byggingjobber aktivt med
følgende:
•
•

•
•
•
•

Vi velgerutviklingstomtertil områdenesom liggertett på kollektivtrafikk,butikker og andre
tjenester
Vi benytter materialer med lave klimagassutslippi produksjon,drift og fremtidig avhending.
Eksempelvisfungererhusenesom karbondioksidfellerfordi vi utelukkendebenytter tre i
fasadeneog i stor grad bærendekonstruksjonerav tre. Dette bidrar til å binde karbondioksid
slik at det ikke slipperut i naturen.
Byggenevåre bestårav moduler som byggesinnendørsi en industriell prosess,noe som
redusererandelenavfall i form av svinn.
Solcellersom gir energitil oppladningav felles el-bil pool m.m.
Godefellesarealerute.
Dyrkemer fellesskapog tilretteleggefor godt nabolagfør boligkjøperflytter inn for slik å
leggegrunnlagfor delingsøkonomi.

Nedenforhar vi valgt å se på bærekraftmålene11 og 3 i fellesskap.

Kommunenskal planleggefor aldersvennligesamfunnog alle innbyggereskal ha tilgang til
tilfredsstillende og trygge boliger til en overkommeligpris. Askerkommuneskal tilrettelegge for en
variert boligsammensetningsom bidrar til gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale
hensyn.Askerkommuneskal tilrettelegge for boliger av god kvalitet, med vekt på tilgjengelighet,
universellutforming og fremtidsrettede miljø-og energiløsninger

Kommunenskal legge til rette for
at innbyggernekan leve aktive liv og bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.
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Alt dette er i tråd med BoKloksvisjonersom går ut på å utvikle, produsereog selgeprisgunstigeog
bærekraftigeboliger for folk flest, uavhengigav alder,yrkesgruppe,livssituasjonog økonomi.Vi
jobber for å leggetil rette slik at flere får anledningtil å eie egenbolig. Det å eie sin egenboliger for
de fleste utgangspunktetfor et godt liv. Dette ønskervi å bidra til ved å sikreat det er mulig å kjøpe
bolig med normal inntekt. Noe som i dagensmarkeder vanskeligpå en «sykepleierlønn».
Standardiserteboligtyperav ulike størrelsermøter ulike boligbehovog de fleste målgrupper.Vi
byggerleilighetsbygginntil 4 etasjermed varierte planløsningerfra 1-romstil 4 roms –boliger som
passerulike behov.Vi byggerogsåmodulbaserterekkehus,som er godt egnetfor familier.

Med en variert boligtypologileggesdet til rett for et variert,
trygt og godt bomiljø. Vårekunder befinner segi ulike faseri
livet. Det kan være enslige,førstegangsetablerere,
personer
som går gjennomet samlivsbrudd,småbarnsfamiliereller
eldre. Våreboliger er godt egnet for seniorerog eldre og gir
flere mulighetentil å bo hjemmelengre.

God folkehelseer også en frisk jordklode!
Gi alle anledning til å leve liv som bidrar til dette!
Fig4: Seniorer

Askerkommuneskal tilrettelegge for en samordnetsamfunns-og tjenesteutvikling som bidrar til
bærekraft og gode, inkluderendelokalsamfunn.
Under dette punktet er det ogsåviktig å se på samarbeidmellom kommunenog private
boligutbyggere/entreprenører.
BoKlokdeler kommunensmålsetningom å kunne tilby boliger til flere og ønskeret samarbeidom
denne målsetningen.Et godt samarbeidmellom partene vil være helt essensieltfor å innfri ønskeom
boliger for alle. Når beggeparter er løsningsorientertevil det ogsåværemulig å finne de beste
løsningene.
Vi i BoKlokhar et oppriktig ønskeom å væreden mest påliteligepartnerenkommunenekan få. Vi
ønskerå kjennetil de lokaleforutsetningene,og på dennemåten bidra med kunnskapog mulige
innfallsvinkler.Å kunne tilby rimeligereboliger til flere er et tiltak i å utjevne sosialeulikheter. For å
få til dette er det avgjørendemed et effektivt og forutsigbart samarbeid.

2.1.3 Boligutbygging
Med sin attraktive og sentralebeliggenhetligger Askerkommunei et pressetboligmarkedmed høye
boligpriser.Dagensboligmarkedder prisenestiger raskereenn lønnsvekstenog med begrenset
tilgangtil rimelige boliger gjør det det vanskeligfor lavtlønnedearbeidstakereå komme seginn på
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markedet.Med en økningi andel eldre øker ogsåbehovetfor flere innen omsorgsyrkene.
Boligsituasjonenfor dennegruppenvil forverresettersom endafærre vil ha råd til egenbolig.

Fig5: Utklipp fra KPsamfunnsdelen

Det er en ubalansemellom boligsammensetningen
og sammensetningenav husholdninger.Denne
ubalansenvil forsterkesi årenesom kommer,med en økendeandel småhusholdninger,bl.a. som
følge av at andeleneldre øker.Det er derfor nødvendigå byggeflere mindre boliger.Det anbefalesat
60 % av boligproduksjonenskalvære blokkleiligheter,20 % konsentrertsmåhusbebyggelse/
rekkehus,og 20 % eneboliger.Dette innebæreren begrensningi eneboligproduksjonen,noe som
bl.a. kan skjegjennomredusertindividuell fortetting.
Den store veksteni den eldre del av befolkningen,og i småhusholdningergenerelt,medføreret
behovfor nye boformer. Det må tilretteleggesfor at innbyggernekan bli boendehjemmelenger.
Dette krever en videreutviklingav boligtilbudet, bådei forhold til lokalisering,utforming og
boformer.
Alt dette er helt i tråd med BoKloksvisjon og konseptder vi byggerstandardiserteboligtyper av ulike
størrelsermøter ulike boligbehovog de fleste målgrupper–boliger som passerulike behov.Samtat
vi kan byggeboliger som tilrettelegger for at flere kan bo hjemmelengre.Vi har et eget tilpasset
konsept,SilviaBo,der utgangspunkteter en 55-pluss-bolig,men kan tilføres noen ytterligere
kvaliteter og fungeresom trygghetsbolig.Konseptethar en egentiltakspakkemed over 100 småog
større tilpasninger,og med felles utearealersom innbyr til et aktivt liv.
Askerligger i et pressetboligmarked,med høyeboligpriser.Gjennomen aktiv boligpolitikkskal
kommunentilretteleggefor rimeligereboliger. I gamleAskerhar det vært en målsettingat ca. 15 %
av boligproduksjonen,inklusivekommunaleomsorgsboliger,skalinngåi kategorienrimelige boliger.
Dette måltallet videreføresi nykommune og er helt i tråd med Skanskaog BoKloksvisjonersom går
ut på å utvikle, produsereog selgeprisgunstigeog bærekraftigeboliger for folk flest, uavhengigav
alder, yrkesgruppe,livssituasjonog økonomi.Vi i BoKlokjobber for å leggetil rette slik at flere får
anledningtil å eie egenbolig.
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3

AREALINNSPILL

SkanskaEiendomsutviklingforeslårfølgendeinnspilltil kommuneplanen:
•

•

Planområde1
Deler av eiendom81/4 og hele 8/110 (teig 1) nord for Heggedalsveien
avsettestil boligformål
med lavblokkerog konsentrertsmåhusbebyggelse
med tilhørendearealbrukog anlegg.
Vernesonened mot elven avsettestil grønt, og deler av jordbruksarealetforeslåsbeholdt til
dette
Planområde2
Deler av eiendom81/4 sør for Heggedalsveien
(teig 2) avsettestil boligformålmed lavblokker
og konsentrertsmåhusbebyggelse
med tilhørendearealbrukog anlegg. Skogsområdene
i
vest beholdessom grøntområder.

Planområde
1

Planområde
2

Vernesone

Fig.6: Planområdet–Dobbeltskravertareal.(Vernesoneenkelskravering)

Fig.7: Planområdeti kommuneplanen.
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Fig.8: Planområdetmed gjeldendereguleringsplan.Rødtavsatttil barnehage.

3.1

BAKGRUNN
FORINNSPILLET

SkanskaeiendomsutviklingAS(Skanska)har inngått opsjonsavtalemed grunneierav gnr/bnr. 81/4 og
81/110 Heggedal(Skjellestadgårdene),
om kjøp og utvikling av deler av eiendommenmed deres
konseptBoKlok,men er like fullt opptatt av at heleområdeplanenfår godegrep og at det tillates
fortetting som treffer riktig - at Heggedalvidereutviklespå en god måte.
Boliger for de aller fleste den størsteinvesteringenman gjør, og det å eie sin egenbolig ansessom et
grunnleggendevelferdsgode,og vil ofte virke som en mellomliggendefaktor i samspilletmellom
levekårog helse.For mangeer det å eie sin egenbolig ogsåav stor betydningfor livet generelt,en
forutsetningfor å kunne delta i arbeidslivog samfunnslivfullt ut. SkanskaEiendomsutviklingAS
ønskergjennomkonseptetBoKlokå bidra til å at flere har mulighetentil å eie sin egenbolig.
Nyligvedtok AskerkommuneKommuneplanenssamfunnsdelsom peker ut langsiktige
satsingsområderog viser hvordanAskerkommunekan utviklesframover:
Askerkommuneskal ta en aktiv og strategiskrolle som eiendomsaktørfor å ivareta en helhetlig
Samfunnsutviklingog boligpolitiskehensyn.Askerkommuneskal tilretteleggefor en variert
boligsammensetningsom bidrar til godeog attraktive bomiljøerog ivaretar boligsosialehensyn.
Med dette innspillet ønskerVi å illustrere hvordanen boligutbyggingmed vårt konseptBoKloki
Heggedalkan imøtekommekommunensstrategierpå en god måte som hensyntarinnbyggereog
miljøet.
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3.2

PRESENTASJON
AVAREALINNSPILLET

Hvor

Heggedalsveien,
Skjellestadgårdene

Gårds-og bruksnummer

Del av 81/4 og hele 81/110

Forslagstiller

SkanskaEiendomsutviklingAS/ med konseptetBoklok

Eierforhold

IngveigSolvangUtstad

Dagensbruk

Deler er dyrketmark hvor deler av dyrket mark liggerbrakk,
samt tur/fri området

Områdetsstørrelsei dekar
(daa)

70,8 daa eksvernesoner
Planområde1: 35,3 daa
Planområde2: 35,5 daa

Planformåli gjeldende
kommuneplan
Dagensregulering

LNFR
Uregulert
•

Planområde1: Boligformålmed lavblokkerog
konsentrertsmåhusbebyggelse
med tilhørende
arealbrukog anlegg.

•

Planområde2: Boligformålmed lavblokkerog
konsentrertsmåhusbebyggelse
med tilhørende
arealbrukog anlegg.

Ønsketregulering

3.2.1

Dagensarealbruk

Områdetdelesi to av Heggedalsveien
(sefigur 6), og vi har her valgt å omtale de to områdenehver
for seg.
Planområde1, liggerpå nordsidenav Heggedalsveien
og skrånerned mot Verkenselva.Dennedelen
er i hovedsaki dag dyrket mark, hvor noe av markaogsåligger brakk.Dette gjelder området som er
«inneklemt»mellom vernesonenog etablert bebyggelse.Delenav området som liggeri vernesone
og er ikke medregnetsom areal i planområdet.
Planområdet2, ligger på sørsidenav Heggedalsveien
og grensermot øst til et etablert boligområdet
samt en eiendomavsatt til fremtidig barnehage.Mot vest grensereiendommentil et tur- og
friområde, samt noe spredt bebyggelse.Eiendomutgjør i da deler av et større fri- og naturområde.
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3.3

PRINSIPPER
FORVERN

Berørerarealinnspilletnoen av følgendetemaer?
Tema

Hva

Avstand

Kulturminner/kulturmiljøer

Andre sidenav
Verksenselva
Umiddelbarnærhet

Vassdrag

Områderfor
kulturmiljøer
Dyr og planteliv i
skogog i
hensynssoner
Verkenselva

Marka

Kjekstadmarka

Naturområderi
umiddelarnærhet
som gir videre tilgang
til Kjekstadmarka

Biologiskmangfold

Strandsonen
Matjord
Friluftsområder

Hensysnsone

Dyrket mark

Umiddelbarnærhet

Skogog
naturområder

Umiddelbarnærhet

Hvordanvil
tiltaket påvirke
verneinteresser
Ikke bli påvirket
Hensynssonervil
ikke bli berørt
Hensynssone
ivaretar
Verkenselvaog
dens
omkringliggende
områder
Enkleretilgang

Ikke relevant
Sepunkt under
tabell.
Lettere og enklere
tilgangtil friluft og
natur –særlig for
de som har
utfordringer i
forhold til
bevegelse

3.3.1 Matjord og jordvern
Denstørsteutfordringener jordvernog matjord. Dette er viktige temaersom ogsåvi i BoKloker svært
opptatt av.
Jordvernhandlerom å sikre dagensbefolkningsamt våre etterkommeremulighetentil å dyrke egen
mat på egenjord. Jordvernhandlerogsåom å sikrevår beredskapog sjølforsyningsevne
i en
krisesituasjon,om bærekraftog om etikk. Dette kommer særligtil uttrykk når vi nå står midt opp i en
krisesituasjonmed Covid-19og krav om selvberginger større enn på lenge. Deler av det aktuelle
planområdeter i dag dyrket mark, men deler av matjorda ligger der i dag brakk.
Av og til må man vurdere hvilke mål som veier tyngst, og en omdisponeringav matjorda må tidvis
vike for andre samfunnsnyttigeformål. Behovetfor rimeligereboliger bør væreet formål som må
vurderesopp imot bevaringenav dyrket mark. Godmatjord tar generasjonerå drive frem og
erfaringsmessigvet vi at den godematjorda oftest liggeromkring byer eller tettsteder hvor det har
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vært drevet jordbruk i århundrer,og der hvor befolkningsvekstener størst. Pressetpå matjorda øker
i takt med behovfor boliger.
Med jordbruk følgerogsåverdifullt kulturlandskapsom er viktig for vår historie, identitet og ikke
minst kommendegenerasjoner.Skjellestadgårdene
er ikke de enestegårdenei Heggedalsom driver
jordbruk. Man kan ikke bevarealt, men det er viktig å bevarenoe på en god måte. Skjellestad
gårdeneliggeri umiddelbarnærhet til et alleredeetablert boligområde,og en utbyggingher vil bli en
natur forlengelseav dette området, samtidigsom man vil prøveå ivareta innbyggernesidentitet.
Skalman ha mulighet for å innfri ønsketom å byggerimeligereboliger slik at flere har råd til å eie sin
egenbolig er man tidvis nødt til å sette de ulike behoveneopp mot hverandre.Det å byggeutenfor
sentrumskjernerer ofte rimeligerebåde i forhold til tomtekost og tomteopparbeidelse,noe som
igjen gir rimeligereboliger,tilsvarendeblir det mer kostbart og dermed ogsådyrere boliger i sentrum
og alleredeetablerte områder.
Det kan ogsåværemulig å få beggedeler –beholde matjord og byggeboliger til en rimeligere
kostnad.Godmatjord kan blant annet flyttes slik at den kan gjøre nytte for segpå andre lokasjoner
som er bedre egnet for jordbruk i forhold til samfunnsutviklingen.
Ved å byggeutenfor sentrumskjernenekan vi i BoKloktilby godekvalitetshjemfor en rimeligere
penge–boliger til de med vanligelommebøker.

3.4

UTBYGGINGSOMRÅDETS
BELIGGENHET

Planområdetpå 70,8 daa liggerlangsHeggedalsveien
på Skjellestad,ca. 1,1 km nordvestfor
Heggedalstasjon.

Fig.2: Eiendommenes
beliggenhet
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Tema

Oppgi gangavstandi meter og kjøreavstandi km.

Gangavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter
Kjøreavstandtil nærmeste
lokal- eller nærsenter
Adkomstfra offentlig veg

1 500 m km til Heggedalsentrum
2,3 km til Heggedalsentrum

Heggedalsveien
Fv204 deler planområdeti to. Må
etableresadkomstveifra Heggedalsveien.
Gangavstandtil nærmeste
1 100 km til Heggedalstasjonmed togavganger2
kollektivknutepunkt,og er det
g/timen til Askermed videre forbindelsetil Oslo.
opparbeidetgang-og sykkelvei Gang-og sykkelveifra området til stasjonen.
e.l.?
Bussholdeplasser
rett på utsidenav områdene,på
beggesider av Heggedalsveien.
Gangavstandtil nærmeste
Eiendommenegrensertil grøntområdeog
grøntområde/friluftsområde,
friluftsområdemed opptråkkedestier.
og er det opparbeidetgang- og
sykkelveie.l.?
Avstandtil strandsonen
Gangavstandtil barneskole,og
er dennetrygg (opparbeidet
gang- og sykkelveie.l.)
Gangavstandtil ungdomsskole
og er dennetrygg (opparbeidet
gang- og sykkelveie.l.)

Ikke
relevant

Ikke
relevant

3 km. Derav1,5 er på gang-sykkelvei(Gamle
Heggedalsvei)
Ny barneskoleog flerbrukshall
1,7 km derav1,5 er på gang-og sykkelvei(Gamle
Heggedalsvei)

3.4.1 Hvordankan en utviklingav eiendommenepå Skjellestadbidra til god stedsutvikling
for Heggedalog Asker?

Heggedaler et av satsingsområdene
til Askerkommuneog er et av Askers5 tettsteder. Med blant
annet ny skole,ny sykkelparkog nytogstasjon med nytt veisystemrundtstasjonsområdet,er
Heggedalet viktig utbyggingsområde.
For å dempeboligprisvekstenbør kommunenåpneopp for utvikling av attraktive boområderogså
utenfor sentrumskjernene.Skjellestadi Heggedaler et svært attraktivt boområdefordi det ligger
sentralt, med gangavstandtil Heggedalstasjonog sentrum.Togetgår i dag med avgangto gangeri
timen rett inn til Askersentrum og gir muligheter for videre forbindelsetil Oslo.
Den landligebeliggenhetenog nærhetentil markaer verdifull både for den mentale og fysiskehelse.
For mangeer det ogsåsnakkom tilhørighet, og en stor andel av eldre som bor i området ønskerå bli
boende.Ved å byggegodeleiligheter vil man samtidigfå frigjort eneboligertil familier. Ogsåfor unge
og ny etablerendevil området væreattraktivt da det er avsatt et områdetil fremtidig barnehagei
umiddelbarnærhet til planområdet.
BoKloker opptatt av det godenabolagetmed inkluderingog bredde som gir variert bomiljø.
Fleksibilitetenliggeri valgetav ulike standardboenhetersom med sinearealeffektiveløsninger
møter ulike behovog gir rimelige boliger. Vårt mål er ogsåå skapegodesosialemøteplasser,der
tilgjengelighetog «livet mellom husene»og trygghet i nabolageter viktig.
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Somet virkemiddeli sikrelevendebomiljø kan det tilbys ulike incitament for sosialeog bærekraftige
møteplasser,tilpassetmålgruppen.BoKlokhar en verktøykasseav digitalt og fysiskmøteplasser,som
eksempelvis:
Elektriskmobilitet; El bilpool/el sparkesykkel
Delingav fysiskemøteplasserfor delingsøkonomi/småboenheter;utebod med elektriske
hageredskapbasert på solceller,standardbod for multimedia bod til
arbeidsplass/hjemmekino/gameing
rom etc.
Digitalt sameienett med deling av informasjonog tjenester; bookingav el. bil, hageredskap,
hjemmekino,hjemmekontor el. lignende.
Enslik form for «delingsøkonomi»vil for mangeforenkle hverdagenved at de har tilgangtil det de
trenger, samtidigsom den styrker den sosialetilhørighetenog opplevelsenav trygghet.
Med konseptetønskervi ogsåå bidra til en bevisstgjøringhos boligkjøpere.Prosjektetskalha en
grønnprofil, der satsingenpå miljø og energitydeliggjøresbådegjennomutformingen,
modulproduksjonen,og valgav bærekraftigematerialer.
BoKloksverdier/visjonerer nedfelt i vår miljøstrategiog er særligtuftet på FN’sklimamål11
«Bærekraftigebyer og samfunn»,12 «Ansvarligforbruk og produksjon»,og 13 «Stoppe
klimaendringene».

3.4.2 Workshop
«Enviktig side ved samfunnsdeltakelse
er å delta i og kunne påvirkebeslutningsprosesser.
Det byggertillit, som er et viktig premissfor demokratiet»
I tråd med bærekraftsmål11 og KommuneplanenssamfunnsdelgjennomførteBoKloken workshop
med innbyggerei Heggedaltidligere i år.
Bakgrunnenfor tiltaket var å høre hvordanfolk i Heggedalselvoppfatter hjembygda,og hvilke behov
og tanker de har for Heggedalfremover. For osssom boligbyggerer det viktig å få forankret et mulig
prosjekt hos lokalbefolkningenog på den måten prøveå imøtekommederesbehovog ønskerpå en
best mulig måte.
Vi opplevdekveldensom en lærerik og nyttig seanse.Med ca. 40 fremmøtte gjennomførtevi en
workshopsom de fleste tydeligvissatte pris på. Hovedvektenav de fremmøtte var av den eldre
generasjonenog de var helt tydelige at de ønskerå bli boendei området –men i mer lettstelte
leiligheter enn boligenede i dagbor i.
Ogsåfor de yngreer dette et attraktivt område,med nærhet til markaog kort vei til togstasjonen.
Tilhørighetog stoltheten av «bygdasi» er noe som kom tydelig frem i løpet av kvelden.Viktigheten
av å kunnebo i sine hjemligeområderstod høyt hos de fremmøtte. Noe som ogsåer i tråd med
kommuneplanensambisjonerom at flere skalkunnebo hjemmelengre.
Nye samarbeidkan, slik samfunnsdelenbeskriverdet, bidra til å skapenye og bærekraftigeløsninger
på samfunnsutfordringersom endringeri klima, demografi,boligutviklingmm. Samfunnsdelensier at
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det å engasjereflere til samarbeidvil styrke den samledeevnentil å løsestørre
samfunnsutfordringermed et lokalt perspektiv.
Vi i BoKlokhar et oppriktig ønskeom å være den mest påliteligepartnerenkommunenekan få. Vi
ønskerå kjennetil de lokaleforutsetningene,og på dennemåten bidra med kunnskapog mulige
innfallsvinkler.Å kunne tilby rimeligereboliger til flere er et tiltak i å utjevne sosialeulikheter. For å
få til dette er det avgjørendemed et effektivt og forutsigbart samarbeid.
Våreboliger er arealeffektiveog de innfrir krav til tilgjengelighetnoesom gjør de attraktive for folk i
ulike faseri liver –unge som eldre –single, par eller familier.

3.5

FAREOMRÅDER

Områdetsjekketopp imot kommunenstemakart med fareområder.
Tema

Avstandtil fareområde

Hvordanvil arealbruken
påvirkesav fareområder

Rasog skred

Sepunkt under vdr
grunnforhold.Pgahelningeri
terrenget er dette noe som bør
undersøkes.

Sepunkt under.

Grunnforhold

Registrettykke marine
avsetninger,og det er derfor
en teoretiskfare for kvikkleire.

Grunnforholdenemå
undersøkesog nødvendige
tiltak vurderes.Slikeforhold
kan løsesblant annet gjennom
å etablereparkeringskjellerog
pælingtil fast grunn. Vedå
plasseremestepartenav
parkeringi kjeller vil også
fellesområdenebli tilnærmet
bilfrie og til gledefor flere.

Overvann/flom

Flomveierog flomutsatte
områderligger i allerede
avsattehensynssoner.

Enplanlagt bebyggelsevil ligge
utenom hensynssonene.

Flo

Tiltak deretter.

Ikkerelevant
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3.6

BEBYGGELSE
OGUTNYTTELSE

BoKlokønskerå utvikle planområdemed ulike boligtypologieri tråd med kommuneplanen.
Planområde
1
Planområde
2

Fig8: Forslagpå mulig utbyggingav Planområdet

Planområde1:
Pånedsidenav Heggedalsveien
utgjør deler av eiendomgnr/bnr 81/4 og hele eiendomgnr/bnr
81/110 til sammen35,5 daa.
Her er det ønskeligå bygge70-90enheter. For å få større variasjoni leilighetssammensetningen
er
det tenkt rekkehus(nærmestHeggedalsveien)
og leilighetsbyggi inntil 4 etasjermed mulighet for
parkeringsanleggi kjeller. Leilighetsbyggene
er tenkte oppført lengerned på området.

Fig9: Planområde1 medforslagtil utbygging
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Planområde2:
Deler av eiendomgnr/bnr 81/4 på oversidenav Heggedalsveien
utgjør 35,5 daa.Terrengetpå
oversidenav Heggedalsveien
er skrånendeog kupert. Det er lavestved veien og stiger mot sør.
BoKlokønskerå utvikle området på oversidenav Heggedalsveien
med 50-70boenheterfordelt på
rekkehus/kjedehusog leilighetsbyggi 2-4 etasjer,med mulighet for bakkeparkeringog
parkeringsanleggi kjeller.

Barnehagetomt

Planområde2

Fig10: Planområdet2 med forslagtil mulig bebyggelse

Påbeggeområdenevil det leggesvekt på å skapetrygge og godeuteoppholdsarealer.Det er naturlig
å anta at boligområdenevil ha stort potensialefor bådelek og rekreasjon,for gamlesom for unge
bosatt i tilgrensedeboligområder.Et godt bomiljø vil være positivt for nærmiljøet.Det vil være
attraktivt for både den unge,barnefamilierog eldre, og det er nettopp dennesammensetningensom
vil være med på å skapeet godt bomiljø.

3.7

TRAFIKK
OGADKOMST

Planområde1:
EttersomPlanområde1 er en del av et jorde, finnes det ingen kjøreatkomsttil området i dag.
Naboeiendommenmot vest,81/29, har adkomstdirekte fra Heggedalsveien
mensboligområdet
lengermot øst har felles adkomstvia Skjellebergjordet.Enutbyggingav området vil kreveen ny
adkomstifra Heggedalsveien.
Her kan det væreaktuelt å se på mulighetenefor å samleflere
adkomsterfor å få en felleskryssløsning.
Planområde2
Planområdet2 har heller ingenkjøreadkomstinn på eiendommeni dag.Boligfeltet som grensertil
planområdetbenytter GamleHeggedalsveisom felles samlevei.StatensVegvesensom er veieier
ønskeri størst mulig grad å begrenseavkjøring/påkjøringpå Fylkesveierog når det gjelder
Planområdet2 har SVVytret ønskeom å se på mulighetenetil å etablere en felles kryssløsningmed
GamleHeggedalsvei.
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Adkomsttil
planområde2

Adkomsttil
planområde1
Iht SVV’s
ønsker

Planområdetpå oversidenav Heggedalsveien
er tilgjengeligfra gang og sykkelveiensom liggerlangs
sydsidenFv204, og en kryssetableringmå ivareta gang-og sykkelforbindelsen.
Inne på området bør det tilretteleggesfor godetverrforbindelsersom leder til en tryggerekrysning
av Heggedalsveien.
Erfaringsmessig
vet vi at med flere av- og påkjøringervil hastighetenautomatisk
reduseresnoe som vil ha en positiv effekt på de myke trafikantene.

3.8

TIDSPERSPEKTIV

BoKlokhar ønskerom å få regulert og startet boligproduksjonenså snart det lar seggjøre,noe som
ogsåbør være av interessefor kommunen.Det er alleredeet stort behov for mer varierte og
rimeligereboliger i Asker.
I kombinasjonmed at befolkningenblir eldre, øker naturlig nok ogsåbehovet for ansatteinnenfor
helse-og omsorg.Dette er i stor grad lavlønnedeyrker, deravsykepleierindeksen.
Vi mener derfor
med ganskestor sikkerhetat ulikhetenevil øke ytterligere med mindre kommunentar sterkegrep
nå.
De som skalta segav barnai barnehagen,de som skalbemannesykehusog sykehjem,de som sitter i
kassapå butikken –dette er alle lavtlønnedearbeidstakeresamfunneter helt avhengigeav for å
fungere.Det må værei kommunensinteresseå sørgefor at disseskalha mulighet til å bo og skaffe
segbolig i kommunen–jo fortere dessbedre.
Erfaringsmessig
opplevervi ofte at kommunerundergraverat boligpriseneer en av de underliggende
faktorene i den økendeforskjellenog skjevfordelingenav ressurser.Vi har tidligere i innspillet
presentert dagenssituasjonmed analyserutført av SØAfor å motbevisedette.
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4

OPPSUMMERING

Å kunne tilby rimeligereboliger til flere er et tiltak i å utjevne sosialeulikheter. Det skalpåpekesat
hovedansvaretfor å skaffesegen bolig påhvilerden enkelte, men kommunensansvarvil være å
leggetil rette for at dette kan skje. For å få til dette er det avgjørendemed et effektivt og forutsigbart
samarbeid.Vi håper å bli møtt med et kommunaltinitiativ og en dialogslik at vi sammenskalklare å
nå målsetningene.
Ennegativkonsekvensved kun å fokuserepå sentrumsutviklingbidrar til negativekonsekvensene
ved atkonkurransenøker rundt de prioriterte vekstområdeneog dermedMÅ kommunenbli enda
tydeligerei styringenav utviklingenom vi skalunngåenda større sosialeulikheter i befolkningen
Med vårt BoKlok-konseptkan vi å bidra til å nå mål om at flere skalkunneeie sin egenbolig. Dette
kan skje gjennomå avsetteområder noe utenfor sentrumog gjennomgodt samarbeidmed
boligutbygger.Vi i BoKlokønskerå væreden mest påliteligepartneren kommunenekan få slik at vi
sammenkan bidra til å nå måleneom boliger til flere ved å byggekostnadseffektivt,samt leggetil
rette for at flest mulig kan bo hjemme lenger.

SkanskaEiendomsutviklingforeslårderforfølgendeinnspilltil kommuneplanensarealdel:
•

Delerav eiendom81/4 og 8/110 nord for Heggedalsveien,
Planområde1, avsettestil
boligformål med lavblokkerog konsentrertsmåhusbebyggelse
med tilhørendearealbrukog
anlegg.Vernesonened mot elvenavsettestilgrønt, og deler av jordbruksarealetforeslås
beholdt til dette.

•

Delerav eiendom81/4 sør for Heggedalsveien,
Planområde2, avsettestil boligformålmed
lavblokkerog konsentrertsmåhusbebyggelse
med tilhørendearealbrukog anlegg.
Skogsområdene
i vest beholdessom grøntområder.

Vi i Skanskaog BoKlokbryr ossom menneskeneog miljøet som vi omgir ossmed og ønskerå væreen
pådriver for grønneløsninger.Gjennomå opptre seriøstog ansvarligoverfor kommende
generasjonertar vi vårt samfunnsansvarsom kommersiellboligbygger.Vi er en lærendeorganisasjon
som alltid ser etter forbedringerog nye løsninger.
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Under visesillustrasjonerfra andre BoKlokprosjekter.Illustrasjoneneviser leilighetsbyggi to til fire
etasjersamt rekkehus,med ulike materialerog uttrykk i fasadene.Uteområdeneviserstemningenog
livet mellom husenemed grøntområder,lekeplasserog interne gangveier.

Fig11 og 12: Referansebilde
leilighetsbyggi 2 og 4 etasjer

Fig13 og 14: Referansebilde
rekkehus

Fig15: Svalgang

Fig16: SilviaBomed utomhusarealer

Forslagsstiller:SkanskaAS/BoKlok www.boklok.no
Kontaktperson:Tor Hestad,928 51 377, tor.hestad@boklok.no

21

Arealinnspill til kommuneplanens arealdel
Asker 2021-2033
Rødsåsen
Gnr./Bnr.: 217/5

Revisjon:

---

Oppdragsansvarlig:

SidselBryde

Utarbeidetav:

Gro Krüger/ HanneSørli

Kontrollertav:

SidselBryde

fristed arkitekter

Meierisvingen 2, 1383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403804

www.fristed.no

Side1av 39

Tiltakshaver/grunneier
Kontaktperson: Nær eiendom AS v/ Kristian Nygård
Adresse:
Solstadlia 70
Telefon:
1395 Hvalstad
E-post:
kristian@utbyggerpartner.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma:
Fristed Arkitekter AS
Kontaktperson: Sidsel Bryde
Adresse:
Meierisvingen 2, 1383 Asker
Telefon:
(+47) 951 01 353
E-post:
post@fristed.no

fristed arkitekter

Meierisvingen 2, 1383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side2av 39

INNHOLDSFORTEGNELSE

1

INNLEDNING.......................................................................................................................................5

2

MATRIKKELINFORMASJON.............................................................................................................6
2.1
EIENDOMS- OG EIERFORHOLD.............................................................................................................
7
2.2
GENERELL BESKRIVELSE / DAGENS AREALBRUK ................................................................................
7
2.3
PLANSTATUS ........................................................................................................................................
8
2.3.1
Gjeldende kommuneplan .......................................................................................................
8
2.3.2
Nærliggende områder.............................................................................................................
9
2.3.3
Gjeldene reguleringsplan .......................................................................................................
9
2.3.4
Nærliggende områder...........................................................................................................
10

3

UTBYGGINGSOMRÅDETS BELIGGENHET..................................................................................11

4

FORHOLD KNYTTET TIL MILJØKVALITET OG SAMFUNNSSIKKERHET...............................12
4.1
PRINSIPPER FOR VERN ......................................................................................................................
12
4.1.1
Kulturminner/ kulturmiljøer...................................................................................................
13
4.1.2
Biologisk mangfold og naturtyper........................................................................................
14
4.2
FAREOMRÅDER ..................................................................................................................................
15
4.2.1
Flom.........................................................................................................................................
15
4.2.2
Flo............................................................................................................................................
15
4.2.3
Støyforhold.............................................................................................................................
16
4.2.4
Ras- og skredfare..................................................................................................................
17
4.2.5
Grunnforhold..........................................................................................................................
18
4.2.6
Jordkvalitet.............................................................................................................................
19

5

BAKGRUNN FOR SAKEN: UTVIKLING AV ET FORBILDEPROSJEKT ....................................20

6

SATSINGSOMRÅDER......................................................................................................................21
6.1
SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE ..........................................................................................................
21
6.2
BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN .................................................................................................
22
6.3
HANDLING MOT KLIMAENDRINGENE...................................................................................................
23
6.4
GOD HELSE ........................................................................................................................................
23
6.5
VISJONER FOR PROSJEKTET...................................................................................................
23
6.5.1
Mulighet for grønn mobilitet.................................................................................................
23
6.6
HENSYN TIL HISTORIE, FREMTIDEN, NATUR OG EIENDOMMENS KARAKTER ......................................
25
6.7
MULIGHET FOR ADKOMST TIL EVENTUELLE BOLIGER PÅ PLANOMRÅDET..........................................
25
6.8
FOKUSOMRÅDE: «SOSIALT» .............................................................................................................
28
6.8.1
Felles uteområder..................................................................................................................
28
6.8.2
Tilbud for naboskapet. ..........................................................................................................
28
6.8.3
Universell utforming og innovative løsninger.....................................................................
28
6.9
FOKUSOMRÅDER: «NATUR OG MILJØ» .............................................................................................
29
6.9.1
Miljøvennlige løsninger.........................................................................................................
29

7

KONKLUSJON..................................................................................................................................30
7.1
7.2

8

OMRÅDET ER VELEGNET TIL FORMÅLET ............................................................................................
30
UTBYGGINGSINTENSITET ...................................................................................................................
31

OPPSUMMERING.............................................................................................................................32

fristed arkitekter

Meierisvingen 2, 1 383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side3 av 39

A

VEDLEGG..........................................................................................................................................33

fristed arkitekter

Meierisvingen 2, 1383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side4av 39

1

INNLEDNING
På vegne av Nær Eiendom AS fremmer Fristed Arkitekter AS et innspill til
Askers kommuneplan 2020-2032, og rullering av kommuneplanens
arealdel. Innspillet er et forslag om omklassifisering av deler av Rødsåsen i
Heggedal, gnr/bnr: 217/5, fra LNRF- område til boligformål. Hensikten bak
dette innspillet er å tilrettelegge for attraktive og miljøvennlige boliger med
tilhørende fellesområder og lettvint tilgang til fritidsaktiviteter, friluftsområder
og kollektive tilbud.
Prosjektets visjon er å være et fremtidsrettet og helhetlig
boligutviklingsprosjekt med fokus på miljøvennlige løsninger og
tilgjengelighet for alle.
Planområdet ligger meget sentralt til i Heggedal, som er et prioritert
vekstområde innenfor vedtatt senterstruktur i de regionale planene fra
Akershus og Buskerud. 1 En omklassifisering av planområdetkan bidra til å
utvikle senterstrukturen i Heggedal i en positiv retning, samtidig som det vil
tilrettelegge for et trygt, inkluderende, attraktivt og aktivitetsfremmende
boligområde med småhuskarakter.

Figur 1. Fugleperspektiv av planområdet sett fra sør mot nord-øst. Bildet viser planområdets sentrale plassering i
Heggedal ca. 1,5 km unna Heggedal sentrum. Omtrentlig plassering av planområdet er markert med rød linjetil
venstre i bildet.

1

Kommuneplanfor Asker 2020-2031-Samfunnsdelen
s.11.
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2

MATRIKKELINFORMASJON
Stedsnavn:
Gnr./Bnr.:
Størrelse eiendom:
Størrelse planområde*:
Adresseplanområde*:

Rødsåsen, Heggedal
217/5
292864,9m2 2
60daa
Planområdetligger øst for elven Skittheggaog vest for
boligbebyggelse påRødsåsen. Arealet er vist på figur 2
under.

Figur2. Utsnitt av kart som viser lokalisering av eiendom med gbnr. 217/5. Eiendommen er markert gul. Kilde:
www.se.eiendom.no. Arealet som ønskes omklassifisert fra LNRF-område til boligformål er markert med rød
linje. Arealet innenfor denrødelinjen utgjør 60 daa.

2

Areal tatt ut fra www.seeiendom.no
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2.1

EIENDOMS- OG EIERFORHOLD
Gnr./bnr.
217/5

2.2

Adresse
Rødsåsen

Hjemmelshaver
Torodd Wattum
Kolbergsrud

GENERELL BESKRIVELSE / DAGENS AREALBRUK
Planområdet er en del av en større eiendom med gårds og bruksnummer
217/5. Eiendommen strekker seg over et stort område på sørspissen av
Rødsåsen i Heggedal. Områdetsom ønskes omklassifisert til boligformål er
den nordligste delen av eiendom 217/5. Denne delen av eiendommen ligger
øst for elven Skitthegga og vest for eksisterende boligområde på
Rødsåsen. Rødsåslia er regulert til boligbebyggelse i kommuneplanen for
Asker. Planområdet ligger ca. 1,2 km i luftlinje fra Heggedal togstasjon.
Det er ikke matjord på selve planområdet og en utvikling her vil derfor ikke
få konsekvenser for det. Terrenget er skrånet med et flatere parti i Øst.
Området er dekket av skog og strekker seg fra boligområdet Rødsåslia i
Øst og nesten helt ned til Skitthegga-elven i vest.
Området ligger velegnet til for å kunne skape et godt boligområde med
særdeles gode utsikts- og solforhold, og med nærhet til Heggedal sentrum
og Heggedal togstasjon.
Rødsåsen består også i dag av eldre reguleringsplan og tidligere utskilte
tomter i Rødåslia som mangler vei, vann og avløp. Ved en helhetlig plan og
utbygging av området så kan det gi grunnlag nok til også å få etablert
nødvendig infrastruktur for vei, vann og avløp også for disse områdene.
Frem til i dag har ikke eierne av disse tomtene/områdene fått etablert
nødvendig infrastruktur for eierskap og kostnadene i forbindelse med dette
har vært for spredt og høye. Det vil kunne løse seg ved en mer helhetlig
utbygging og utvidelse av dagens område slik forslaget legger opp til.
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Figur 3: Utsnitt av kart som viser avstand fra planområdet til Heggedal stasjon i luftlinje. Kilde:
kart.asker.kommune.no. Omtrentlig avgrensing av planområdet er markert med rød linje.

2.3

PLANSTATUS

2.3.1

Gjeldende kommuneplan
Planområdet er i dag avsatt til LNRF-areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag. Gjeldende kommuneplan er kommuneplan for
Røyken 2015-2027.
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Figur 3. Utsnittfra Asker Kart som viserklassifisering i gjeldende kommuneplan. Kilde:kart.asker.kommune.no.
Omtrentlig avgrensing av planområdet er markert med rød linje.

2.3.2

Nærliggende områder
Planområdet grenser til et LNRF- område i vest, der et sammenhengende
drag langs elven Skitthegga er klassifisert som LNRF- område med
hensynssoner: 320: Flomfare, 310: Ras- og skredfare, 560: bevaring
naturmiljø i kommuneplanen for Røyken 2015-2027. Dette området strekker
seg også delvis inn på vestsiden av planområdet. Området ønskes planlagt
slik at det ikke berører eller får konsekvenser for hensynssoner.
I sør grenser planområdet til samme LNRF- område som på planområdet.
I Nord og øst grenser planområdet til et stort boligområde. Dette
boligområdet er omhandlet av kommuneplanen for Asker.

2.3.3

Gjeldene reguleringsplan
Delen av eiendommen som utgjør planområdet er uregulert.
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Figur 4. Utsnitt fra Asker Kart som viser gjeldende reguleringsplaner. Kilde: kart.asker.kommune.no. Omtrentlig
avgrensing av planområdet er markert med rød linje.

2.3.4

Nærliggende områder
Vest for planområdet foreligger det en detaljregulering av trasé langs
jernbanen; Planfri overgang i Hallenskog, Spikkestadbanen sør for
Heggedal, plan ID: 2012057. I nord grenser planområdet til et naturområde
og i øst er frittliggende boliger og konsentrert boligbebyggelse omhandlet av
reguleringsplan for Rødsåsen, Vedtatt 30.11.04.
Planområdet ønskes planlagt slik at eksisterende struktur og kvaliteter i
området videreføres.
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3

UTBYGGINGSOMRÅDETS BELIGGENHET
Tema

Oppgi gangavstand/kjøreavstand

Gangavstand til nærmeste lokaleller nærsenter.
Kjøreavstand til nærmeste lokaleller nærsenter

Heggedal apotek/ nærsenter: 1,5 km
Kiwi: 1,5 km.
Heggedal apotek/sentrum: 1,5 km
Kiwi: 1,7 km

Planområdets minsteavstanderfra
veg

Tangenveien (privat vei): 28meter i nordvest.
Åmotveien (privat vei): 15meter i nord.
Rødsåslia (Kommunal vei): 22 meter i sørøst.
Heggedal stasjon (tog og buss): 1,4 km
Rødsåsen bussholdeplass: ca 300 meter
Heggedal sentrum (buss): 1,5 km

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt.

Gangavstand til nærmeste
grøntområde/friluftsområde.

Planområdetligger i umiddelbar nærhet til
friluftsområder og tursti langsSkittheggaelven. Det er også tursti gjennom
planområdet.

Avstand til aktiviteter

Gjellumstranda: ca. 2,5 km
Heggedal flerbrukshall ca. 1,3 km
Trans`matorn sykkelpark: ca. 3,5 km
Sandvolleyballbane: ca. 2 km.
Vikingjordet barnehage: 1 km
Hovedgården skole: ca. 2 km
Heggedal skole: ca. 2,8 km

Gangavstand til skoler/
barnehager.
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4

FORHOLD KNYTTET TIL MILJØKVALITET OG
SAMFUNNSSIKKERHET

4.1

PRINSIPPER FOR VERN
Tema

Avstand

Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteress
er

Kulturminner/kulturmiljøer Bevaring
naturmiljø

0 meter. Strekker
seg inn på
planområdet i vest.

Biologisk mangfold

Det er ikke
registrert
fremmede eller
truede arter på
planområdet.

Ikke relevant

Tiltaket vil
ikke påvirke
verneinteress
er.
Tiltaket vil
ikke
påvirke
biologisk
mangfold.

Vassdrag

Elven
Skitthegga går
rett nedenfor
planområdet i
vest.

Minsteavstand fra
planområdet er ca.
40 meter i luftlinje.

Marka

Marka/
grøntområder i
umiddelbar
nærhet til
planområdet.

0 meter.
Planområdet
grenser til tursti i
vest.

Strandsonen

Ikke relevant

Ikke relevant

Tiltaket vil
ikke bli
påvirket, eller
påvirke elven
eller
hensynssone
naturmiljø
langs elven.
Tiltaket
forholder seg
til
eksisterende
turstier og
turområder.
Ikke relevant

Matjord

Det er ikke
matjord på
planområdet.
Planområdet
ligger i nærhet til
turområder
langs
Skittheggaelven. Og i
nærheten av
Gjellumvannet
og kistefossdammen.

Ikke relevant

Ikke relevant

Minsteavstand fra
planområdet er ca.
40 meter i luftlinje.
Gjellumvannet; ca.
1,5 km
Kistefossdammen:
ca. 900 meter.

Tiltaket
forholder seg
til
eksisterende
turstier og
turområder.

Friluftsområder

fristed arkitekter
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4.1.1

Kulturminner/ kulturmiljøer
Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at det er ikke registrert
kulturminner på planområdet. Det er registrert bygninger av relevans
nedenfor planområdet. Dette området vil ikke bli berørt av tiltaket.

Kulturminner-SEFRAK
Kilde

Riksantikvaren

Versjon

08.10.2019

Tegnforklaring

Om datasettet
Bygningar(i hovedsakeldreennår1900)som
erregistrertsomkulturminnei
detsåkalteSEFRAKregisteret, men som ikkjeerfredaetterKulturminnelova.
I enkeltekommunarogfylke(t.dFinnmark)
ergrensaforregistreringsettlengerinnpå1900-tallet.

Objekter
SefrakID

Navn

P25-status

0627-0008-043

BOLIGHUS, TRONSTAD, RØD, HALLENSKOG.

AnnetSEFRAK-bygg

Figur 4: Utsnitt av kart som viser kulturminner. Kilde: Områdeanalyse fra Norkart. Omtrentlig
avgrensing av planområdet er markert med rød linje.

Områdeanalyse 14.09.2020
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4.1.2

Biologisk mangfold og naturtyper
Kartetviser at det ikke er registrerttruede eller fremmede arter innenfor
planområdet. Truede og fremmede arter i området er markert med gule og
grønne punkter på bildet nedenfor.

Figur 5: Miljøstatus kart. Kilde: miljøatlas.miljodirektoratet.no. Omtrentlig avgrensning av arealet som ønskes
omklassifisert er markert med rød linje.
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4.2

FAREOMRÅDER

4.2.1

Flom
Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at planområdet ligger utenfor
aktsomhetsområder for flom. Det vurderes at den foreslåtte arealbruken
innenfor planområdet ikke vil bli påvirket av omkringliggende fareområder.

Flom-aktsomhetsområder
Kilde

Norgesvassdrags-og
energidirektorat

Omdatasettet

Versjon

03.09.2019

Tegnforklaring

NVEsaktsomhetskartforflomeretnasjonaltkartpåoversiktsnivåsomviserhvilkearealersomkan
væreutsattforflomfare.Kartetvilaldrikunnebliheltnøyaktig,menergodtnoktilågienindikasjon
påhvorflomfarenbørvurderesnærmere,dersomdeteraktueltmednyutbygging.Informasjoneni
kartetkanbenyttessometførstevurderingsgrunnlagikonsekvensutrednings-og/ellerrisiko-og
sårbarhetsanalysertilknyttetkommuneplanenogforåidentifiserepotensiellefareområderforflom.Depotensiellefareområdene
kanleggestilgrunnvedfastsettingavflomhensynssonerogplanbestemmelser.

Figur 6:Aktsomhetskart for flom. Kilde: Områdeanalysefra Norkart. Omtrentlig avgrensning av
arealet som ønskes omklassifisert er markert med rød linje.

4.2.2

Flo
Planområdet ligger utenfor arealer som oversvømmes ved ulike
flomstørrelser (flomsoner for 20-, 200-, og 1000- årsflommer).

Områdeanalyse 14.09.2020
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4.2.3

Støyforhold
Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at området ikke er støyutsatt.

StøysonerforBaneNORsjernbanenett
Kilde

BaneNOR

Versjon

13.08.2020

Tegnforklaring

Omdatasettet
TenestainneheldstøysonekartforBaneNORsjernbanenettutarbeiddisamsvarmed"Retningslinje
forbehandlingavstøyiarealplanlegging(T-1442)".
Støysonekartaviserbereknaraud(Lden>65dB)
oggul(Lden>55dB)støysone. Støysonekartaereitviktiggrunnlagforkommunalarealplanlegging.
Støysonekartvertutarbeiddforatutbyggjararogpublikumskalsjåkorstøyereitproblemogderfor
måværetemainyeplanar.
Detskalalltidgjerastmernøyaktigestøyberekningardersomdeter
aktueltmedutbyggingavstøyømfintligbebyggelseinnanforstøysonane.

Objekter
Kategori

Antall

G

2

R

2

Figur 7: Støyvarselkart. Kilde: Områdeanalyse fra Norkart. Omtrentlig avgrensning av arealet som
ønskes omklassifisert er markert med rød linje.

Områdeanalyse 14.09.2020
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4.2.4

Ras- og skredfare
Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at det er fare for snøskred i
nærheten av planområdet, men ikke innenfor selve planområdet. Området
med høyest fare for snøskred ligger sørvest for planområdet. Her er
terrenget noe brattere enn nedenfor selve planområdet. Det er også
registrert et mindre område med snøskredfare rett nedenfor/ vest for
planområdet.

Snøskred-aktsomhetsområder
Kilde

Norgesvassdrags-og
energidirektorat

Omdatasettet

Versjon

22.09.2014

Tegnforklaring

Aktsomhetsområderforsnøskrederennasjonalkartseriesomviserpotensieltsnøskredutsatte
områder(aktsomhetsområder)påoversiktsnivå.Karteneviserpotensielleutløsningsområderog
utløpsområderforsnøskred.Detgjøresoppmerksompåatarealenesomdekkesav
utløsningsområderipraksisogsåerutløpsområder,ettersomskredsomløsnerheltøverstiet
utløsningsområdebevegerseggjennomnedenforliggendeutløsningsområderførdetnår
utløpsområdenenedenfor.Vedbrukavdatasettettilanalyseformålbørderforsomenhovedregelbådeutløsningsområderog
utløpsområderbenyttessammen.Aktsomhetsområdeneeridentifisertvedbrukavendatamodellsomutfrahelningpåterrenget
gjenkjennerterrengderutløsningavsnøskredermulig.Frahvertutløsningsområdeerutløpsområdetautomatiskberegnet.Deter
ikkegjortfeltarbeidvedavgrensningavområdene,ogeffektenavlokalefaktorer(f.
eks.skog,terrengdetaljer,utførtesikringstiltak
o.l.)erderforikkevurdert.Aktsomhetsområdenegjelderikkeskredfareknyttettilsørpeskred.

Figur 8: Skredhendelser. Kilde: Områdeanalyse fra Norkart. Omtrentlig avgrensning av arealet som
ønskes omklassifisert er markert med rød linje.
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4.2.5

Grunnforhold
Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at planområdet stort sett
består av bart fjell med tynt torvdekke og steinbreavsetning.

LøsmasserN50/N250
Kilde

Norgesgeologiske
undersøkelse

Versjon

09.09.2020

Tegnforklaring

Om datasettet
Datagrunnlagetfortemajordartererbasertpåinnholdeti
kvartærgeologiskekart(løsmassekart),
somforeliggeranalogti fleremålestokker(hovedsakligM1:50.000).
Karteneerkonverterttil digital
formvedhjelpavskanningogvektorisering.
I førsteomgangerkunflateneogformelementer(linjer)
etablertsom digitaledatasett. Senerevil ogsåpunktinformasjonenbli tilgjengelig. Temakoderog
egenskaperfølgeri hovedsakSOSI-standarden, versjon4.0. I egenskapstabellen til karteterdetgitt
opplysningerom jordartstype, ogmedutgangspunktijordartenesegenskapererdetutviklet
avlededetema. Dettekanværeinfitrasjonsegenkaperoggrunnvannspotensiale.
Forholdeneligger
ogsåtil retteforsenereåutvikletemaavinteresseforavfallsdeponering,
grunnforholdogtelefare.
Deavledatemaenemåikkeoppfattessomabsolutte,
menerkunretningsgivende. Lokaleforholdog
variasjonervil kunnemedvirketil atavledningenburdeværeannerledesennoppgitt.
Lokale
undersøkelseranbefalesderforførtiltakbasertpåavledningensettesi
verk.

FigurObjekter
9: Grunnforhold. Kilde: Områdeanalyse fra Norkart. Omtrentlig avgrensning av arealet som
ønskes
omklassifisert er markert med rød linje.
Løsmassetype
Infiltrasjonsegenskap
Grunnvann
Antall
Hav-ogfjordavsetningogstrandavsetning,
dekkeoverberggrunnen

Liteegnet

Ikke
grunnvannspotensiali
løsmassene

2

Hav-ogfjordavsetning, sammenhengendedekke, oftemedstor
mektighet

Uegnet

Ikke
grunnvannspotensiali
løsmassene

2

Humusdekke/tynttorvdekkeoverberggrunn

Uegnet

Ikke
grunnvannspotensiali
løsmassene

1

Bartfjell

Uegnet

Ikke
grunnvannspotensial i
løsmassene

1
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4.2.6

Jordkvalitet
Kommunens kartverk (levert av Norkart) viser at planområdet ikke har
jordkvalitet av betydning. Tiltaket vil ikke få konsekvenser for dyrkbar jord.

Jordsmonn -Jordkvalitet
Kilde

Norskinstituttforbioøkonomi

Versjon

24.08.2020

Tegnforklaring

Om datasettet
Kartlagetjordkvalitetviserenvurderingavjordegenskapersomerviktigforden
agronomiskebruken
avjorda, samtjordbruksarealetshellingsgrad. Jordkvalitetskarteteruavhengigavklimaogforutsetter
atjordaerdreveti henholdtilgodagronomiskpraksis.
RundthalvpartenavNorgesfulldyrkaog
overflatedyrkajorderjordsmonnskartlagt, medhovedvektpåSør-Østlandet, TrøndelagogJæren. På
enkeltestedererogsåogsåinnmarksbeitekartlagt.
Kartlageterfremstilti målestokk1:5000oger
tilpassetbruki målestokkerfra1:5000 til 1:20000. Egenskapsomskalbrukestil
åfremstillekartlaget
heterJORDKVALIT. Areal i kvadratmetereroppførtunderAREA_C.
Datasettetlastesnedkommunevis.

Objekter
Jordkvalitet

Antall

Godjordkvalitet

11

Sværtgodjordkvalitet

2

Figur 10: Kartet viser jordkvalitet i området. Kilde: Områdeanalyse fra Norkart.
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5

BAKGRUNN FOR SAKEN: UTVIKLING AV ET
FORBILDEPROSJEKT
Innspillet er et forslag om omklassifisering av deler av eiendom 217/5/0/0
fra LNRF-område til boligformål.
Hensikten bak dette innspillet er å tilrettelegge for utvikling av et
forbildeprosjekt i Asker hvor det etableres attraktive, og miljøvennlige
boligermed tilhørende fellesområder og tjenester, samt lettvint tilgang til
friluftsområderog kollektive tilbud. Dette skal gjøres med stort fokus på
blant annet boligutforming og plassering, universell utforming både inne og
ute slik at området kan brukes av alle, bokvalitet, tilgang til blågrønn struktur
og opparbeidelse av utearealene i samsvar med omkringliggende områder
slik at planen tilpasser seg bygg, vei og grøntstrukturen i området og sånn
sett ivaretar og fremhever stedets kvaliteter.
Området overfor planområdet er i utvikling og det er flere boligområder av
ulik karakter i området. Det er ingen ensartet bebyggelsesstruktur og
Rødsåsen og Rødsåslia har tomannsboliger, rekkehus og blokkbebyggelse
samt spredt eneboligbebyggelse. Planområdet ligger godt plassert i forhold
til en videre naturlig utvikling avRødsåsen som strekker seg sørover, helt
fra Heggedal sentrum.

Figur 11: Flyfoto av Rødsåsen, kollektivtilbud og nærområdet. Kilde: Kart.1881.no. Omtrentlig
plassering av planområdet er markert med rød linje.
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Planområdet, som her vist ved hjelp av flyfoto, ligger sentralt til i forhold til
Heggedal sentrum og har gode kollektive tilbud/ umiddelbar nærhet til
bussholdeplasser og Heggedal stasjon med togforbindelser til blant annet
Asker og Oslo.
Det er derfor en velegnet plassering for å få til et vellykket miljøvennlig
tilbud med fokus på grønn mobilitet og bærekraftige boliger i tråd med FN`s
bærekraftmål.

6

SATSINGSOMRÅDER

6.1

Samarbeid for å nå målene
Asker kommune har som overordnet strategi å utvikle og samordne
aktiviteter og tiltak som fremmer god helse og livskvalitet i samarbeid med
ulike aktører. 3
Det legges særlig vekt på at kommunens tidligere strategier for blågrønn
struktur åpner opp for omklassifisering av mindre LNFR-områder til
boligformål dersom LNFR-klassifisering ikke lenger anses å ha vesentlig
betydning for fellesskapets interesser, og der infrastruktur foreligger. Det
anses at denne strategien videreføres ved rullering av denne
kommuneplanen, og kan benyttes av kommunen som et virkemiddel som
reguleringsmyndighet til å bidra til realisering av det forslåtte prosjektet.
Kommunene konkluderer selv med at «hvis Asker opprettholder
arealdisponeringen i de tidligere kommuneplanene vil det kunne redusere
den nye kommunens styringsmulighet for å nå målende i
satsningsområdene.» Samfunnsdelen konkluderer videre med at det kan bli
nødvendig å endre arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel.4
Planområdet ligger på østsiden av Skitthegga-elven, på toppen av
Rødsåsen og ca 1,5 km i gangavstand fra Heggedal sentrum som er i full
utvikling5. På Rødsåsen ligger flere boligområder med leiligheter, rekkehus
og eneboliger og planområdet kan planlegges slik at området får ytterligere
styrketkontakten mellom åsen og utviklingen av tjenestetilbudene rundt.
Det foreligger planer for utvikling av togtraséen og infrastrukturen langs
jernbanen i vest. Planområdet ligger godt til rette for å kunne få nytte av
denne utviklingen og det er ønskelig å se på mulighetene for en gangsti
som kommer ut i Tangenveien nord-vestfor planområdet. Herfra kan man
følge veien over jernbanen og følge gangsti på vestsiden av togtraséen hele
3

Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S22. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
4
Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S73. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
5
Asker kommunes designhåndbok for Heggedal sentrum.
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veien til Heggedal stasjon. På den måten kan man oppnå gode planlagte
uteområder som knytter seg på eksisterende og fremtidige strukturer i
området.
Slik kan man lage planlagte snarveier som vil bli til glede for flere i området
og oppmuntre til grønn mobilitet og en aktiv hverdag. Bolig og bo- områder
er viktige påvirkningsfaktorer for helsen vår. Det å bo godtog i nærheten av
tur og grøntområder påvirker både fysisk og mental helse positivt.6. Å
planlegge for miljøvennlige, gode, små- og mellomstore boliger i grønne
omgivelser er en strategi som kan imøtekomme flere utfordringer knyttet til
sosiale forhold og helseutfordringer. Det er grunn til å tro at et slikt tilbud vil
være svært interessant for flere.
Planområdet ligger sånn sett unikt til i Asker, og det er mulig å tilrettelegge
for eneboliger, tomannsboliger og/eller rekkehus med enkel tilgang til egen
hage og fellesområder, samt videreføre grøntstrukturen i områdetog skape
sammenhengende gode gangveier og stier. Man kan videre skape et
uensartet boligtilbud som retter seg mot målene for boligbygging i Røyken.
Detvurderes til at LNFR-klassifiseringen av selve planområdetikke lenger
har stor betydning for fellesskapets interesser. Det vil si at kommunen
gjennom sin reguleringsmyndighet har muligheten til å omklassifisere
området, og således samarbeide om en omdisponering av arealet som vil
være gagnlig for både samfunn og eier.
Ved å bruke kvalitetene i planområdet hensiktsmessig og skånsomt mot
natur og omkringliggende struktur vil man sammen kunne oppnå en
helhetlig og gjennomtenkt senterstruktur som øker flyten og funksjonaliteten
i området for øvrig. Det kan tilrettelegges for at tiltenkte beboere ønsker å ta
buss og tog til arbeid. Det er vår mening atplanområdet kan være med på å
løfte hele nærområdet enda nærmere en bærekraftig utvikling.
6.2

Bærekraftige byer og samfunn
Asker har mye biltrafikk og hovedveiene i Asker er overbelastet og det gir
dårlig fremkommelighet for alle typer kjøretøy, også buss.7 Det er sånn sett
enda viktigere å tilrettelegge for fin, god og trygg fremkommelighet for myke
trafikanter. Togene er også vanligvis det mest effektive og miljøvennlige
fremkomstmiddelet vi har mellom de tetteste stedene og byene regionalt og
nasjonalt. Åutvikle boligområder i nærheten av knutepunkter og
stasjonsområder er en god strategi for å nå målene mot bærekraftige byer
og tettsteder. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Heggedal stasjon
og bør sånn sett være et aktuelt område å vurdere opp mot omklassifisering
til boligformål. Det er visjoner om å utvikle planområdet med miljøvennlige
boliger og legge infrastrukturen slik at hele planområdet knytter seg til
6

7

NIBR 2014. Bolig og folkehelse –hva er sammenhengen? En litteraturstudie. NIBR-rapport 2014:16
Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S26.
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tjenestetilbud og kollektivtilbud, men så skånsomt mot natur og
eksisterende topografi som mulig. Planområdet har potensialet til å være et
svært positivt tilskudd i Heggedals og Askers fremtidige utvikling.
6.3

Handling mot klimaendringene
Utvikling av dagens LNRF- områder til boligformål må sees opp imot
fordeler og ulemper knyttet til andre miljøfaktorer.
Utfordringer knyttet til trafikk, klimagassutslipp fra person og tungtrafikk,
kødannelse og belastning av veinettet, støy, luftkvalitet og forurensning er
alle faktorer som bør spille inn, samtidig som vi øker i antall og det er press
på boligmarkedet. Planområdet ligger godt til for å skape flere boliger og
sånn sett avlaste boligmarkedet. Samtidig kan området ved god
planlegging og med fokus på uteområdene gi flere fordeler enn ulemper sett
i et miljøperspektiv.

6.4

God helse
Visjonene for prosjektet er å skape gode, miljøvennlige, universelt
utformede ute og inne- steder, tilgjengelig for alle. Planområdet ligger i
nærheten av flere aktivitetstilbud på grunn av sin sentrale beliggenhet og
Heggedal har barnehager, skoler, badeplasser, turområder, sykkelpark og
flere andre aktivitetstilbud for barn og voksne. Kommunen skal legge til rette
for bærekraftige løsninger slik at den enkelte mestrer eget liv og opplever
god livskvalitet8. Det er vår mening at økt flyt og fremkommelighet i by og
tettstedsutvikling skaper et godt grunnlag for en aktiv livsstil for nye og
eksisterende innbyggere.

6.5

VISJONER FOR PROSJEKTET

6.5.1

Mulighet for grønn mobilitet
Visjonen for prosjektet bygges opp under målsetningen om mest mulig
grønn mobilitet i tråd med nasjonal og regional politikk for areal- og
transportplanlegging. I henhold til dette er det et ønske om at et fremtidig
planforslag tilrettelegges for elbiler. I tilknytning til dette blir behovet for
overbygde sykkelplasser understreket. Dette bygges opp under
intensjonen om å styrke sykkel som transportform med hensyn til både
helse og miljø. Det legges også vekt på fremkommelighet for gangtrafikk
og tilrettelegging av tilgang fra planområdet til stasjon. Med bakgrunn i
detaljregulering for planfri overgang Hallenskog, Spikkestadbanen sør for
Heggedal og planlagt gangfelt langs Underlandsveien kan man se på
muligheten for å tilrettelegge planområdet med gangsti mot Tangenveien

8

Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S37.
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nord-vest for planområdet ved overgang 39 10 en naturlig forbindelse over
til gangfelt mot Heggedal stasjon. Dette for å skape en naturlig flyt i
området. Prosjektet skal legges til rette for å aktivt ta i bruk omgivelsene
som ressurs for å skape aktive, sosiale liv for innbyggerne, så vel som å
tilføre det lokale området nye kvaliteter til glede for alle. Prosjektet skal
etterstrebe å være i tråd med FN`s bærekraftmål om utjevning av sosiale
forskjeller, bekjempelse av levekårsutfordringer, samt bærekraftig og
miljøvennlig samfunnsutvikling.

Figur 12: Konsept -tilretteleggeplanområdetmotovergang

og gangvei langs vei til togstasjoneni vest.

Det er en visjon for eventuell fremtidig utvikling av planområdet å utnytte
eksisterende og planlagte forhold på tomten og i området. Det går i dag en
sti/tursti over planområdet fra nord til sør. Denne er ønskelig å videreføre
med et naturområde som knytter seg på regulerte naturområder i boligfeltet
nord og øst for planområdet (Reguleringsplan for Rødsåsen). På denne
måten kan man skape grønne stier og lunger i bebyggelsesstrukturen og
oppmuntre til grønn mobilitet og helsefremmende aktiviteter.

9

Revidert hovedplan Heggedal stasjon –Planbeskrivelse 2012-prosjekt.
Bestemmelser til detaljregulering for planfri overgang i Hallenskog, Spikkestadbanen sør for Heggedal, planID
2012057.
10
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Figur 13: Flyfoto av omkringliggende bebyggelse tatt overfor planområdet i nord, mot Rødsåsen. I bakgrunnen ser
man Gjellumvannet og Heggedal sentrum. Kilde: tiltakshaver.

6.6

Hensyn til historie, fremtiden, natur og eiendommens karakter
Det foreligger en visjon for prosjektet at bebyggelsens utforming og
plassering vil etterstrebe en gjennomtenkt tilpasning til eiendommens
kvaliteter og karakter, samt naboskapets eksisterende bebyggelse. Det
legges opp til en utvikling av området hvor tilpasning til terreng og
omgivelser gis stor oppmerksomhet.

6.7

Mulighet for adkomst til eventuelle boliger på planområdet.
Det vurderes til at eksisterende vei opp til boligområdet nord og øst for
tomten også kan brukes som adkomstvei for planområdet. Det foreslås at
videre planarbeid etter eventuell omklassifisering av planområdet kan
inkludere en ny innkjørsel i nærheten avÅmotveien nord for planområdet
og/ eller fra Rødsåsen- veien i øst. Det er derfor vurdert til at nærområdet
har en tilstrekkelig opparbeidet infrastruktur som gir gode muligheter for
hensiktsmessig plassering og utforming av adkomst til planområdet.
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Figur 14: Utsnitt av kart for turstier i området. Omtrentlig plassering av planområdet er markert med rød linje.
Kilde: www.skiforeningen.no.

Figur 15: Nærmere utsnitt av planområdet som viser plassering for tursti/gangsti gjennom planområdet. kilde:
www.skiforeningen.no. Planområdets omtrentlige plassering er markert med rød linje
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Figur 16: Konsept- Sammenhengende grøntdrag. Kilde: Plankart for Rødsåsen/ Fristed Arkitekter AS
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Figur 17: Konsept: Planskisse av disponering av planområdet. Kilde: Fristed Arkitekter AS
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Prosjektet forholder seg til eksisterende forhold på og rundt planområdet. Og
vil etterstrebe og videreføre stedets karakter så vel som å gi noe tilbake til
områdetrundt.

6.8

FOKUSOMRÅDE: «SOSIALT»
Visjonen for dette området er å skape en boligsammensetning for alle
grupper der man får tilgang til gode fellesarealer nært tilknyttet egen bolig.
Dette gjøres med målet om å skape gode sosiale arenaer, der tilbudene
kan fremme sosialt samvær og en sunn livsstil. Gjennom arkitekturen og
planleggingen av prosjektet skal det legges til rette for gode og varierte
fellesområder for barn og voksne. Intensjonen er at disse områdene er lett
tilgjengelig for alle og er skapt som møteplasser for både planlagte og
tilfeldige møter.

6.8.1

Felles uteområder
God og trygg fremkommelighet både til, fra og innenfor området bli
understreket. Visjonen for prosjektet er å etablere attraktive uteområder
med sitteplasser og felles aktivitetsområder. For eksempel en felles
lekeplass eller felles grillområde. Videre kan man planlegge for felles
utekjøkken, trimrom, hobbyrom eller lignende steder som oppfordrer til
sosialt samvær for folk i alle aldre.

6.8.2

Tilbud for naboskapet.
Det vil lages er prosjekt som er åpent og inkluderende og sånn sett vil være
en ressurs for naboskapet.

6.8.3

Universell utforming og innovative løsninger
Universell utforming vil bli lagt til grunn, noe som vil være bra for alle og
nødvendig for noen. Videre foreligger det en visjon at velferdsteknologi,
smarthusteknologi og andre innovative løsninger vil bli implementert i
boligene slik at innbyggerne får enklere liv. Dette i tråd med statlige
planretningslinjer og kommunens Folkehelseplan 2015-2026. Alle boligene
(inkl. evt. gjesteleiligheter) er tiltenkt universell utformet.

fristed arkitekter

Meierisvingen 2, 1383 Asker tlf. 951 01 353 e-post. post@fristed.no org.nr. 998 403 804 www.fristed.no

Side28av 39

6.9

FOKUSOMRÅDER: «NATUR OG MILJØ»
Alle aspekter av bærekraft er tenkt fundamentalt i hele prosjektet, inkludert
hensyn til miljøet. Visjonen for prosjektet er at det er utformet med holistisk
tankegang, hvor prosjektet er planlagt og gjennomført med en aktiv
tilnærming til ivaretakelse av ulike miljøaspekter. Dette inkludert blant annet
fokus på miljøvennlige løsninger, bevaring av særegne grøntområder, og
muligheten for grønn mobilitet.

6.9.1

Miljøvennlige løsninger
Prosjektet som ligger til grunn i dette innspillet planlegges gjennomført med
en aktiv tilnærming til ivaretakelse av ulike miljøaspekter. Dette inkludert
hensyn til blant annet energibruk og ansvarlig forbruk og produksjon. I
forhold til dette foreligger det en visjon for prosjektet at det blir primært
benyttet svanemerkede materialer ved oppføring av bebyggelsen.
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden og har som mål at
forbruk og produksjon skal belaste miljøet mindre. Dette med hensyn til
hele livssyklusen til produktene fra råvarer til produksjon, bruk, avhending
og resirkulering. I følge Svanemerket.no er Svanemerket et godt verktøy for
å sikre en bærekraftig fremtid, som bidrar aktivt til å nå 11 av FNs 17
bærekraftsmål. Dette inkludert de seks bærekraftsmålene som Asker har
prioritert.

Figur 39. Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. Oktober 2019.

Det foreligger også en visjon for området at det utnyttes lokal fornybar
energi som for eksempel ved bruk av solcellepaneler. Dette for å redusere
behovet for tilført energi. Slike solcellepaneler kunne evt. integreres i
bygningens tak og / eller fasade
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7

KONKLUSJON

7.1

Området er velegnet til formålet
En rekke forhold ved boliger har betydning for om nyetablerte områder
lykkes i å skape et velfungerende boligtilbud på lang sikt. Dette inkludert
blant annet boligens og bomiljøets beliggenhet. I lignende prosjekter verden
over ser man at det må legges mye vekt på boligers utforming og hvor nye
boligområder plasseres for en vellykket oppbygging og styrking av lokale
områder. Tilgang til grøntområder, fritidsområder og sosialtilbud er viktige
faktorer for å lykkes. Med hensyn til dette passer Rødåsen med sine
omgivelser særlig godt til et slikt formål.
Planområdeter verken flom-, skred-eller rasutsatt, og ligger utenfor
støyutsatte områder. Boliger og uteområder planlegges for å skape gode
bo- og ute kvaliteter. Det er heller ikke registrert kulturminne eller truede
arter innenfor selve planområdet.

Figur 16: flyfoto av planområdet sett fra nord. Planområdets omtrentlige plassering er markert med rød linje.

Asker kommune har en strategi om at «videre vekstprimærtskal legges i
gangavstand til tettstedene. Dette for å redusere behovet for bilkjøring, og
for å styrke det enkelte tettsted som servicesenter, helsefremmende
møteplass og handelsted.»11
11

Asker kommune, Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen. S73. Rådmannens forslag,
oktober 2019.
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7.2

UTBYGGINGSINTENSITET
Utbyggingsintensitet vil ha mye å si for området, spesielt for infrastruktur og
eksisterende transportmuligheter i området. Det legges opp til en utbedring
av tilgjengelighet for myke trafikanter, samt tilrettelegging for grønn mobilitet
i form av el-bil og sykler.
Det planlegges for diverse mindre og mellomstore boliger med variasjon i
boligtype og -størrelse (par –enslige, ulik økonomi, mv.).
Det foreslås derfor bebyggelse med småhuskaraktér og med helhetlig
utforming, tilpasset til naboskapet og omkringliggende områder.
Røyken har i gjeldende kommuneplan mål om å bygge i gjennomsnitt 260
boliger årlig. Av dette er det et mål at eneboligandelen skal være høy.
Statistikk for kommuneplanperioden (2014) viser at Røyken ikke har nådd
målet om antall nye boliger. En relativt høy andel har vært mindre
boliger/leiligheter (61%). Det foreslås derfor en god andel mellomstore boenheter med eneboligkvaliteter.

Figur 19. Boligproduksjon Røyken. Kilde: Kommuneplan for 2020-2032, Samfunnsdelen, vedlegg-Langsiktige
analyser mot 2040.

Figur 17: Illustrasjon av planområdet sett fra nord
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Figur 18:Illustrasjon av planområdet sett fra sør.

Figur 19: Illustrasjon av planområdet sett fra nord-vest

8

OPPSUMMERING
I oppsummering vurderes dettil at omklassifisering av deler av Rødsåsen
(gbnr. 217/5) fra LNFR-området til boligformål vil være ressurseffektivtog
gagnlig for både samfunnet og eier. Det vil tilrettelegge for utvikling av et
prosjekt hvor det etableres attraktive, og miljøvennlige boliger med
tilhørende fellesområder, samt lettvint tilgang til fritidsaktiviteter og
friluftsområder. Prosjektet vil også kunne bidra til å avlaste presset på
boligmarkedet.
Et slikt prosjekt vil gi gode rammebetingelser for aktive, selvstendige og
sosiale liv, som vil i sin tur gi bedre folkehelse og gode liv for de tiltenkte
innbyggerne. Det vil fremme Asker som en fremtidsrettet og bærekraftig
kommune og bidra til å nå flere av kommunens mål, visjoner og
satsingsområder.
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A

VEDLEGG- ILLUSTRASJONSPLAN

B

VEDLEGG

B.1

RELEVANTE INTERNASJONALE MÅL, NASJONALE FORVENTNINGER,
REGIONALE RAMMER OG KOMMUNENS SATSINGSOMRÅDER

Innspillet bygges opp i hovedsak under følgende mål, forventninger,
rammer og kommunale satsingsområder:
B.1.1

Internasjonale mål

B.1.1.1

FNs bærekraftsmål

Utgitt av FN-Sambandet, United Nations Association of Norway
Sist oppdatert: 28.01.2020
• FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
• Asker kommune har identifisert 6 av de 17 bærekraftsmålene som
grunnlag for sine satsingsområder mot 2032:
o Mål 3: God helse
o Mål 4: God utdanning
o Mål 9: Innovasjon og infrastruktur
o Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
o Mål 13: Stoppe klimaendringene
o Mål 17: Samarbeid for å nå målene.
B.1.1.2

Kommuneplan for Asker 2020-2032, Samfunnsdelen

Rådmannens forslag, utgitt oktober 2019
• Asker kommune har i forslaget til samfunnsdelen til ny kommuneplan
for 2020-2032, lagt vekt på at Asker skal være en fremtidsrettet og
bærekraftig kommune.
• «For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med FNs
bærekraftmål, skal alle planene i Asker kommune bygges opp med
helhetlig og gjennomgående målstruktur. Det innebærer at det skal
være en rød tråd fra de overordnede målene i kommuneplanen, til mer
konkrete strategier og tiltak i underliggende planverk.»
B.1.2

Nasjonale og regionale lov, rammer og føringer

B.1.2.1

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015
• Bygge opp under intensjonen om langsiktig omstilling til et
lavutslippssamfunn ved å sikre effektiv ressursutnyttelse i areal og
samfunnsutvikling.
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder ved å sikre effektiv
arealbruk, miljøvennlige transportsystem, sunne og trygge omgivelser
og gode levekår for alle.
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B.1.2.2

Helse og trivsel: «Befolkningsveksten, økt innvandring og en aldrende
befolkning har stor betydning for framtidig planlegging knyttet til
folkehelse, samfunnsutvikling og sosial infrastruktur. Regjeringen har
som mål å skape et samfunn som fremmer helse hos hele
befolkningen, som reduserer sosiale helseforskjeller og som fremmer
helsevennlige valg. Gjennom planleggingen kan fylkeskommunene og
kommunene legge til rette for gode lokalsamfunn og boligområder,
fysisk aktivitet og et mer helsefremmende miljø. En større andel eldre
betyr at det bør legges til rette for at flest mulig kan bo hjemme og klare
seg selv i hverdagen. Ved å skape felles møteplasser og legge til rette
for deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter, kan planleggingen bidra
til integrering og tilhørighet for alle befolkningsgrupper.»

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Vedtatt av Fylkestinget 14. desember 2015.
• Planen som er et samarbeid mellom Akershus fylkeskommune (nå en
del av Viken fylkeskommune) og Oslo kommune, har til hensikt å være
en strategisk plattform for hvordan man samordner areal og transport i
regionen. Målet er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt
basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet
grønnstruktur. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
peker ut en felles retning for areal- og transportutvikling i regionen og er
grunnlag for videre samarbeid mellom stat, fylke, kommuner, næringsliv
og andre aktører.
• Transportsystemet skal være effektivt og miljøvennlig, med
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
B.1.2.3

Lov om jord (jordloven)

Landbruks- og matdepartementet
12. mai 1995
• Formålet med loven er å sikre at arealressursene i Norge (jord, skog og
fjell) brukes på en mest mulig samfunnsgagnlig måte.
• Jordvern er et viktig nasjonalt hensyn.
• Loven inneholder strenge regler om at all dyrket jord som kan gi
grunnlag for lønnsom drift, skal holdes i hevd.
• Samtykke for deling av jordbruksareal kan gis dersom deling er
driftsøkonomisk forsvarlig eller samfunnsinteresser av større vekt taler
for det.
B.1.3

Rikspolitiske retningslinjer

B.1.3.1

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Fastsatt ved kongelig resolusjon 26. september 2014, jf. plan- og
bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.
• Punkt 3. Mål: «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å
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B.1.3.2

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.»
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder
med press på boligmarkedet, samt bidra til å styrke sykkel og gange
som transportform. Det skal tas hensyn til overordnet grøntstruktur,
forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord,
kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter, samt universell utforming.
Konsekvenser for miljø og samfunn skal vurderes ved alternative
vurderinger.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning

Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Fastsatt ved kongelig resolusjon 28. september 2018
• Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.
B.1.3.3

Rundskriv - T-5/99 B Tilgjengelighet for alle

Opprinnelig utgitt av miljøverndepartementet
29. desember 1999
• Rundskrivet tar opp hvordan tilgjengelighet i de fysiske omgivelser og
hensynet til funksjonshemmede kan sikres gjennom planlegging etter
plan- og bygningsloven. Rundskrivet klargjør nasjonale målsettinger om
at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte bebyggelse
og uterom på likestilt måte.
B.1.3.4

T-1442/2016 - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Utgitt av klima- og miljødepartementet
20. desember 2016
• Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støy utendørs ved
etablering av nye boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt
bruksformål. Likeledes gis det anbefalte grenseverdier for støy utendørs
ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg,
næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder kravene i
byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven.
B.1.4

Strategier og temaplaner fra det gamle Asker kommune

B.1.4.1

Folkehelseplan 2015-2026

Asker kommune
Vedtatt 8. september 2015.
• Folkehelse handler om trivsel, inkludering og livskvalitet.
«Folkehelseplanen legge vekt på det helsefremmende og forebyggende
arbeidet rettet mot Askers befolkning.»
• «Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 peker på fem
innsatsområder og hovedmål for Asker-samfunnet:
• Levekår - Gode levekår med like muligheter for alle
• Inkludering - Fellesskap med rom for mangfold
• Levende nærmiljø - Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet
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B.1.4.2

Psykisk helse - God psykisk helse og trivsel for barn og voksne, uten
rus
Aktive eldre - Aktive selvstendige eldre»
Den sterkt økende andelen ressurssterke eldre innebærer et ønske om
blant annet «satsing på helsefremmende tiltak og tilrettelegging for
selvhjulpenhet lengst mulig.»
«Øke hverdagsaktiviteten med gange og sykkel.»
Folkehelseplanen innebærer et mål at andel innbyggere over 80 år som
fortsatt bor i egen bolig økes til over 90%.
«Gode boligforhold for eldre i alle aldersgrupper med kort avstand til
nærsentra og kollektivtilbud.»
«Universell utforming inne og ute og ute og tilgang på ny
velferdsteknologi for et enklere liv.»

Kommunedelplan for klima, energi og miljø (KLEM-planen)

Asker kommune
26. november 2018
• Planen inneholder mål, delmål og tiltak/virkemidler for Asker kommunes
arbeid med å redusere direkte og indirekte utslipp av klimagasser,
redusere energibruk og ta i bruk miljøvennlig energi, redusere øvrig
miljøbelastning, herunder forsøpling og mikroplast.
• Asker skal være et lavutslippssamfunn innen 2050 og det er et viktig
mål på veien dit at klimagassutslippene i 2030 skal være 55 prosent
lavere enn de var i 2009.
B.1.4.3

Temaplan for sykkel for 2018 -2030

Asker kommune
Vedtatt av kommunestyret 16. oktober 2018
• Asker fikk status som sykkelby i 2010 og satser på sykkel som et
lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen –i tillegg til at det
er et fint trenings- og rekreasjonsmiddel.
• Intensjonen bak planen er å redusere bilkjøring og bidra til
utslippsreduksjoner, redusert miljøbelastning og bedre folkehelse.
• Hovedmålet til temaplanen er å gjøre det attraktivt å sykle i Asker og at
sykkelandelen i Asker kommune skal økes til 8% innen 2026 og 12%
innen 2030.
B.1.4.4

Temaplan for parkering i Asker kommune

Asker kommune
Vedtatt av kommunestyret 13. november 2018
• Planens strategi er blant annet å ivareta transportbehovet for hele
Askers befolkning og lokalt næringsliv, og å redusere samfunnsulemper
med tanke på blant annet trafikksikkerhet og barrierer.
• En av planens intensjoner er å utnytte eksiterende infrastruktur og
kollektivtilbud maksimalt, for å unngå kollaps i veisystemet og for å gi et
best mulig tilbud til en størst mulig andel av befolkningen.
• En annen intensjon er å invitere til mer gange og sykling, og dermed
bedre befolkningens helse.
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B.1.5

Planen inneholder også tiltak som blant annet skal redusere bilkjøring
og medfølgende lokale og globale miljøbelastninger.

Andre relevante rammer og retningslinjer
Følgende rammer og retningslinjer er også lagt til grunn, men vurderes som mindre
relevant i dette tilfellet.

B.1.5.1

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(rundskriv T-1/95)

Utgitt av Miljøverndepartementet
Fastsatt den 20. september 1995
• Punkt 1a: «Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot
fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og
kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende
kunnskap om barn og unges behov.»
• Punkt 2a: «Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.»
• Punkt 5b «I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg
og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: er store nok og egner seg for lek og opphold, - gir muligheter for ulike
typer lek på ulike årstider, - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir
muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.»
B.1.5.2

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Opprinnelig utgitt av miljøverndepartementet
Vedtatt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009
• §5. «Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres
naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de
økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet
er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas
så langt det anses rimelig.»
• § 8. «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt
det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt
effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfoldet.»
• § 9. «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas
sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger
en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak.»
B.1.5.3

Lov om kulturminner (kulturminneloven)

Klima- og miljødepartementet
Vedtatt 9. juni 1978.
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B.1.5.4

Kulturminneloven § 4 fastslår automatisk fredede kulturminner fra oldtid
og middelalder (inntil år 1537). Det settes krav om å undersøke om
hvorvidt tiltaket vil virke inn på automatisk fredete kulturminner på en
måte som nevnt i § 3 første ledd, jfr. § 8 første ledd. Utgifter til særskilt
gransking av automatisk fredete kulturminner eller særskilte tiltak for
vern på grunn av tiltak som nevnt i §§ 8 og 9, dekkes av tiltakshaveren.

T-1520 - Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.

Opprinnelig utgitt av miljøverndepartementet
30. mai 2012
• Retningslinjen legger til rette for en langsiktig arealplanlegging som
forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Den skal
legges til grunn ved etablering eller utvidelse av bebyggelse med
bruksformål som er følsomt for luftforurensning, som blant annet
inkluderer boliger, lekeplasser og grønnstruktur.
• Retningslinjen angir grenseverdier for luftforurensning, og angir kriterier
for inndeling i soner. I større byområder vil den gule sonen kunne dekke
store deler av byggesonen. For å unngå byspredning vil det være både
ønskelig og aktuelt å oppføre bebyggelse med bruksformål som er
følsomt for luftforurensning i den gule sonen. Luftkvalitet bør likevel
være et hensyn som vurderes i slike saker. Det bør legges vekt på at
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning (for
eksempel boliger), og spesielt uteoppholdsarealene, får så god
luftkvalitet som mulig innen sonen, og at det vurderes hvilke plangrep
som kan tas for å oppnå best mulig luftkvalitet.
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Illustrasjonsplan
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Underlandsveien
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Revisjon:
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Utarbeidetav:
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Tiltakshaver/grunneier
Kontaktperson: Torodd Kolbergsrud
Adresse:
Underlandsveien 102
Telefon:
1389 Heggedal
E-post:
torwattu@online.no

Plankonsulent
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Utbyggertjenester

Utbyggertjenester AS
Kristian Platou Nygård
Solstadlia 70
91784526
kristian@utbyggerpartner.no

AS So lstad l ia 70, 1395 Hva lstad
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Side2av 10

INNSPILL OG BESKRIVELSE
På vegne av hovedgrunneier i området fremmer Utbyggertjenester AS et
innspill til Askers kommuneplan 2020-2032, og rullering av
kommuneplanens arealdel.
Innspillet er et forslag om omklassifisering av området langs og rundt deler
av Underlandsveien. Innspillet gjelder i hovedsak eksisterende bebyggelse
og allerede utskilte tomter som i gamle Røyken kommune har vært
uregulert og avsatt til LNRF-område. Området ønskes omklassifisert til
boligbebyggelse / spredt boligbebyggelse.
Hensikten for omklassifisering er at området i dag er et attraktivt område for
bolig men som i gamle Røyken kommune har vært avsatt som LNRF, uten
reguleringsplan og uten offentlig tilkobling av vann og avløp.
Beliggenhet og attraktivitet har ført til at tomtene og eiendommene rundt har
blitt kjøpt opp av folk som ønsker å benytte eiendommene til helårsbolig.
Siden området har vært uregulert har det ikke vært noe helhetlig plan for
utbygging av vei, vann og avløp. Dette har igjen ført til flere individuelle
søknader og kommunen har innvilget dispensasjon for både
byggesøknader og private vann og avløpsanlegg.
Tiltakshaver ønsker å omklassifisere avvmerket området som
boligbebyggelse / spredt boligbebyggelse slik ateksisterende bebyggelse
og de få tomtene som enda ikke er bebyggetkan få en helhetlig plan for
offentlig vei, vann og avløp
Til informasjon har Viva(interkommunale vei, vann og avløpsselskapet i
gamle Røyken Kommune) nylig lagt ned ny hovedvann og avløpsledning
forbi deler av området. En helhetlig plan kan dermed gi grunnlag for å koble
på både eksisterende og noen få nye enheter offentlig vann og avløp.
Planområdet ligger i Heggedal og bare 2 km sør for den nye togstasjonen i
Heggedal, som er en av de prioriterte vekstområdene innenfor vedtatt
senterstruktur i de regionale planene fra Akershus og Buskerud. 1
Oppsummert er området velegnet for forholdetog en helhetlig planlegging
av vei, vann og avløp for områdetvil skal positive ringvirkninger for
eksisterende bebyggelse og de få tomtene som enda ikke er bygget ut.

Utbyggertjenester

AS So lstad l ia 70, 1395 Hva lstad

t lf.9 1 7 8 4 5 2 6 e-post.

kr ist ian@utbyggerpartner.no
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Figur 1. Viser sentrale deler av området for innspill. Eksisterende bebyggelse og utskilte tomter.

Utbyggertjenester
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MATRIKKELINFORMASJON

2

Stedsnavn:
Gnr./Bnr.:

Underlandsveien, Heggedal
Deler av 217/5, 217/124, 217/123, 217/134, 217/20,
217/21, 217/24, 217/137, 217/156, 217/25, 217/30, 217/31,
217/28, 217/35, 217/125, 217/126, 217/161, 217/151,
217/32, 217/26

Størrelse eiendom:
Størrelse planområde*:
Adresseplanområde*:

ca 71.000m2 2
ca 71 daa
Planområdetligger nord og sør for Underladsveien 102.
Arealet er vist på figur 2, under.

Areal tatt ut fra www.seeiendom.no

Utbyggertjenester

AS So lstad l ia 70, 1395 Hva lstad

t lf.9 1 7 8 4 5 2 6 e-post.

kr ist ian@utbyggerpartner.no
Side5av 10

Figur2. Utsnitt av kart som viser lokalisering av deler av gbnr. 217/5i tillegg til omliggende eiendommer. Området
er markert blått ogrammet inn i rødt. Arealet som ønskes omklassifisert er markert med rød linje.
Kilde: www.se.eiendom.no.

Utbyggertjenester
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EIENDOMS- OG EIERFORHOLD
Gnr./bnr.
Deler 217/5 med
flere

Adresse
Underlandsveien 102

Hjemmelshaver
Torodd Kolbergsrud

GENERELL BESKRIVELSE / DAGENS AREALBRUK / DAGENS
PLANSTATUS OG REGULERING
Planområdet består aven rekke gårdsnummer og bruksnummer.
Hovedeiendommen er deler av en større eiendom med gårds og
bruksnummer 217/5. Eiendommen strekker seg over et stort område som
består av eksisterende boligbebyggelse, noen nybygg helårsbolig, gamle
hytter og tidligere utskilte tomter.
Områdetsom ønskes omklassifisert til boligformål følger stort sett
eksisterende eiendomsgrenser.
Gjeldende kommuneplan

Planområdet er i dag avsatt til LNRF- areal for nødvendige tiltak for
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gårdens ressursgrunnlag. Gjeldende kommuneplan er kommuneplan for
Røyken 2015-2027.

Utbyggertjenester
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Heggedal

Utbyggertjenester

AS So lstad l ia 70, 1 395 Hva lstad

t lf.9 1 7 8 4 5 2 6 e-post.

kr ist ian@utbyggerpartner.no
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Gjeldende reguleringsplan

Området er i dag uregulert, men grenser inntil reguleringsplan for «Planfri overgang
Hallenskog».

Utbyggertjenester

AS So lstad l ia 70, 1 395 Hva lstad

t lf.9 1 7 8 4 5 2 6 e-post.

kr ist ian@utbyggerpartner.no
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OPPSUMMERING
Området består i dag av eksisterende helårsboliger, noen nye boliger og eldre hytter
med privatvei, vann og avløp. I oppsummering vurderes dettil at omklassifisering av
deler av deler av 217/5 med omliggende og flere eksisterende bebyggelse rundt og
langs Underlandsveien sør for Rødåsen fra LNFR-område og til boligformål/spredt
bebyggelse vil være ressurseffektivt og gagnlig for både samfunnet, kommunen og
eierne.
En omklassifisering vil også tilrettelegge for en helhetlig utvikling og plan av felles
vei, vann og avløp med påkobling opp mot offentlig nettbåde for eksisterende
bebyggelse og de få tomtene som enda ikke er bygget ut. Dette vil skape en bedre
og mer samfunnsøkonomisk og bærekraftig utbygging av nødvendig infrastruktur.

Utbyggertjenester

AS So lstad l ia 70, 1395 Hva lstad

t lf.9 1 7 8 4 5 2 6 e-post.

kr ist ian@utbyggerpartner.no
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Arealinnspill
til
kommuneplanens arealdel
Asker 2021-2033
GBNR 217/5 og
GBNR 217/11 -

RØDSÅSEN

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

deres vil bli
samfunnsdel.

vurdert

opp mot føringene

i

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
kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til
kommuneplanens
finner
du her: https: //www. asker. kommune. no/om-askerkommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanenssamfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanens

føringer
fra
samfunnsdel

arealdel

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan
arealdel)
som viser framtidig

for hele kommunen ( kommuneplanens
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
hensynssoner
for bruk og vern av arealer.

hovedformål

og

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

Askerhalvøya Eiendom AS
Ola Mæhlum
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
913 55 511
olm@roykeneiendom.no

Grunneier
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Lars Kristian Wear
Krokoddveien 10, 3440 Røyken
482 64 800
lw@hcpetersen.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma:
Ing. E.Sønsterød AS
Kontaktperson:
Bernt Sønsterød
Adresse:
Postboks 141, 1371 Asker
Telefon:
99 45 47 41
E-post:
bernt@sonsterod.no

2. 1

Arealinnspillet

og kommuneplanens

1. På hvilken
måte er innspillet
kommuneplanens samfunnsdel.

i tråd

samfunnsdel
med mål og strategier

Asker
kommune har lagt
FNs 17 bærekraftmål
til
grunn
utarbeidelse
av kommuneplanen. Gjennom politiske
prosesser
Asker kommune valgt å løfte
fram 6 prioriterte
bærekraftmål
videreutvikling
av Asker-samfunnet.
De prioriterte

bærekraftmålene

Nr.

3

- God helse

Nr.

4

- God utdanning

Nr.

9

- Innovasjon

Nr.

11

- Bærekraftige

Nr.

13

- Stoppe

Nr.

17

- Samarbeid

i

for
har
for

er:

og infrastruktur
byer

og samfunn

klimaendringene
for

å nå målene

Ved utarbeidelse
av planinitiativet
ligger
de 6 prioriterte
bærekraftmålene
til
grunn for prosessen,
med størst
mulig fokus
på de delmål som er mest aktuelle
for et utbyggingsprosjekt.
Med
varierende
vektlegging
er delmålene vurdert
slik:
Nr.

3

Planinitiativet
er beliggende
i et område med vakker
natur,
det er svært solrikt
og det har en fantastisk
utsikt.
Det er gode turforhold
i nærområdet,
det er
et aktivt
dyreliv
og det er mulighet
for å sanke sopp
og
bær
rett
utenfor
døren.
Samtidig
er
det
gangsavstand
til
nærsenter
med forsamlingshus
og
serveringssted.
Alt
dette
er forhold
som er svært
viktige
for en god fysisk
og psykisk
helse.

Nr.

4

I nærområdet er det flere
barnehager,
barneskole
og
ungdomsskole.
Fra
Heggedal
stasjon
er
det
kort
reisetid
til
utdanningssentere
i Asker, Sandvika og i
Oslo.
Nærheten gjør
det mulig
for
studenter
å bo
hjemme eller
rimeligere
i studietiden.
En utvikling
av planområdet
bidrar
således til
å legge til
rette
for utdanning.

Nr.

9

Planinitiativet
legger godt til
rette
for innovasjon
innenfor
byggog
anleggsfaget,
både
gjennom
arkitektur,
tekniske
utredninger
og håndverksmessig
utførelse.
Gode
og
energibesparende
tekniske
løsninger
kan
videreutvikles,
arealeffektive
garasjesystemer
kan utprøves,
og byggemetoder
som
ivaretar
terreng
og vegetasjon
kan utvikles
i ved

samarbeid
i planog byggeprosesser.
I forhold
til
infrastruktur,
vil
planinitiativet
bidra
til
å
gj ennomføre siste
del av planen for Rødsåsen, noe det
ikke
er finansielt
grunnlag
for
å gj ennomføre med
dagens regulering.

2.

Nr.

11

Gj ennom innovative
godt
samarbeid
i
byggeområdet
bidra
God massebalanse,
produkter,
reduksjon
samt energieffektive
bærekraft.

løsninger,
gj enbruk av masser og
hele
planog byggekj eden,
vil
til
et bærekraftig
lokalsamfunn.
valg av rekkefølge,
resirkulerte
av avfallsmengder
og transport,
bygninger
vil alt bidra til
god

Nr.

13

Klimaendringene
kan stanses
eller
forsinkes
ved å
redusere
utslipp
av klimagasser.
De tiltak
som er
opplistet
i bærkraftmål
11 vil bidra til
måloppnåelse
for
bærekraftmål
13. Det legges
da til
grunn at
kommunen har
en vekststrategi
som gjør
at
0alternativet
ikke er et aktuelt
scenario.
Det påpekes
for øvrig at også sanering
av eksisterende
bebyggelse
gir positiv
effekt
i forhold
til
klimagassutslipp,
men
da i et noe lengre tidsperskeptiv.

Nr.

17

Samarbeid
er et nøkkelord
i alt
arbeid
– og i
særdeleshet
gjelder
dette
i forhold
til
å etablere
innovative
og bærekraftige
løsninger.
Tverrfaglig
arbeid,
kommunikasj on og felles
målog faglig
forståelse
er en forutsetning
for å oppnå kommunens
vedtatte
bærekraftmål.
Dette
gir
i sin
tur
gode
prosjekter
og gode bo- og oppvekstmilj
øer.

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

og de

Gjennom flere
10-år er Heggedal utpekt og beskrevet
som et av de
planlagte
sekundærsentrene
i Asker kommune. Dette har først
og
fremst
med nærheten til
j ernbanen å gjøre,
men også fordi
man
har
et
aktivt
og
tradisj
onsrikt
lokalmilj
ø
med
gode
oppvekstforhold.
Senterutvikling
er
imidlertid
avhengig
av
et
befolkningsgrunnlag.
Gjennom årene
har befolkningsveksten
Heggedal vært lav, bl. a. som følge av manglende infrastruktur
skolekapasitet
mv.

visst
i
og

Gjennom de siste
5-6 årene har det skj edd en betydelig
endring
av dette,
og omfattende
beløp er investert
i ny skole,
ny

jernbanestasjon,
servicetilbudene
blitt
et levende
Heggedal er
videreutvikle
derfor
viktig

bruer og gang- og sykkelveier.
Kommunikasjon
er styrket
vesentlig,
og Heggedal sentrum
lokalsamfunn.

et

prioritert
servicetilbud
å tilrettelegge

vekstområde.
og lokale
for lokal

For å opprettholde
arbeidsplasser
er
boligutvikling.

og
er

og
det

Området som dekkes av planinitiativet
har Heggedal sentrum som
sitt
nærsenter.
Gangavstand
til
sentrum
er ca 1, 7km. Lokal
utvikling
i Heggedal må skje i noe større
avstand fra sentrum
enn ideelt,
men det er eller
vil bli bygd fortau
og/eller
gangog sykkelvei
på hele strekningen.
Aktuelle

2. 2

Kort

Bakgrunn

transportmidler

presentasjon

er tog eller

buss fra

Heggedal

stasjon.

av arealinnspillet

og hensikt

Bakgrunn og hensikt
med arealinnspillet
er svært lite
produktive
og som er
landbruket.
Arealene har lav bonitet

er å benytte arealer
som i dag
uten driftsmessig
betydning
for
og er uegnet som beite.

Som en del av arbeidet
med å forvalte
egne eiendommer og ressurser,
ønsker grunneierne
å utnytte
eiendommene til
et formål som gir grunnlag
for vekst og utvikling
i nærmiljøet.

2. 3

Beliggenhet

og størrelse

Området er beliggende
på ca. 47, 5 daa.

øverst

i Rødsåsen i Heggedal

og utgjør

et areal

Figur

1 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med grunnkart
at nødvendige

som underlag.

detaljer

fremkommer,

Figur

2 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med kommuneplan som underlag.
at nødvendige

detaljer

fremkommer,

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

217/5

Underlandsveien
3440 Røyken

217/11

Ikke

2. 5

Hj emmelshaver

gitt

102,

Torodd Wattum
Kolbergsrud
Lars

Kristian

Wear

Dagens arealbruk

Arealet
har i dag ingen reell
bruk og utgj ør i realiteten
uproduktiv
utmark.
Innenfor
planområdet
er det noen lommer med skog av middels
bonitet
og noen lommer med uproduktiv
skog. Mesteparten
av arealet
består imidlertid
av skog med lav bonitet.

2. 6

Prinsipper

for

vern

Tema

Kulturminner/kulturmilj

øer

Hva

Avstand

Hvordan vil
tiltaket
påvirke
verneinteresser

Bosetning,

Ca 5060m

Ingen

Inngår

Avklares

Ca 500m

Ingen

R175266
Biologisk

mangfold

Ingen

kjente

Vassdrag

Nei

Marka

Nei

Ingen

Strandsonen

Nei

Ingen

Matjord

Nei

Ingen

Friluftsområder

Nærturterreng

Inngår

Minimalt

senere

2. 7

Utbyggingsområdets

beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter
og kjøreavstand
i km.

Gangavstand
lokaleller
Kjøreavstand
lokaleller
Adkomst fra

til
nærmeste
nærsenter
til
nærmeste
nærsenter
offentlig

veg

1, 7km til
sentrum

Heggedal

1, 9km til
sentrum

Heggedal

Ikke
relevant

Ca 100m til
regulert
offentlig
vei.
Ca 300m til
opparbeidet
offentlig
vei

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

1, 7km til
stasjon

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

Byggeområdet grenser til
grøntog friluftsområde
mot syd, vest og øst.

Avstand

til

Gangavstand
og er denne
( opparbeidet
sykkelvei
e.

Heggedal

Gang- og sykkelvei
er
opparbeidet
til
260m fra
byggeområdet

strandsonen

til
barneskole,
trygg
gang- og
l. )

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

Ikke
relevant
2, 8km til
Skoleveien

Heggedal skole.
er trygg.

1, 95km til
Hovedgården
Ungdomsskole.
Skoleveien

er trygg.

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.
Rødsåsen er en åsrygg som er beliggende
i nord-sydlig
retning,
mellom
Underlandsåsen
i vest og Stokkeråsen
i øst. Åsen er slakt stigende
mot
syd, fra ca cote 100 i Heggedal sentrum til
sitt
høyeste punkt på ca

cote 230.
Hallenskog

Fra høyeste
punkt
og landbruksområdene

i

syd faller
åskanten
videre ut mot Røyken.

bratt

ned

mot

Bergarten
i Rødsåsen er granitt
som er mye synlig
i dagen. Bortsett
fra enkelte lommer med større løsmassemektighet,
er terrenget
generelt
grunnlendt.
I den nedre delen
er gran dominerende,
mens furu
er
dominerende i den øvre delen. I åssidene mot øst og vest er det en del
innslag
av løvskog.
Arealene har generelt
lav bonitet.
Den søndre delen av åsen lå opprinnelig
i Røyken kommune, men kommuneog fylkesgrensen
ble etter
søknad og godkjenning
justert
på slutten
av 1990-tallet.
Reguleringsplanen
for Rødsåsen ble stadfestet
i 2004.
Opprinnelig
utgjorde
fritidsboliger
det vesentlige
av bebyggelsen
i
Rødsåsen, særlig
for den delen som opprinnelig
lå i Røyken kommune.
Reguleringsplanen
av 2004, som ivaretok
den delen av åsen som tidligere
lå i Røyken, hadde som formål
å fremføre
tekniske
anlegg,
slik
at
eksisterende
bebyggelse
kunne endres fra fritidsbolig
til
bolig
– i
tillegg
til
at området i en viss grad kunne tiltettes.
Planen er ennå
ikke
gjennomført,
da opparbeidelsen
er kostbar
i forhold
til
den
utnyttelse
som er mulig.
Initiativtakerne
ønsker gjennom sitt
innspill
å fremme et område som
ligger
i den syd-østlige
siden av Rødsåsen. Området har selv form som
en mindre åsrygg, med en småkuppert topp og største
høyde ca cote 220.
Området er solrikt
og har vidt utsyn. I øst mot Oslofjorden,
i syd mot
Drammensåsene og i vest mot Kjekstadmarka.
Fra området er det stiforbindelse
mot lavere
naturområder
i øst og eksisterende
bebyggelse
i syd.
Adkomst til
området vil
skje fra eksisterende
vei Rødsåsen som ennå
ikke er opparbeidet
til
regulert
standard.
Fra Rødsåsen er det i dag
regulert
en tømmervei
ned til
planområdet.
Korridoren
avsatt
til
tømmervei
forutsettes
utvidet,
slik
at ny adkomst med fortau
kan
etableres
ned til
området.
En utvikling
av planinitiativet
vil
bidra
til
å løse de
hindringene
som nå stanser
en opparbeidelse
av Rødsåsen,
vann- og avløpsanlegg.
Tiltaket
vil således bidra positivt
forurensning
fra eksisterende
bebyggelse,
samt å sikre godt
og nødvendig slokkevann.
Det vil også muliggjøre
en mindre
innenfor
gjeldende
plan.

økonomiske
inklusive
ved å løse
drikkevann
tiltetting

Tiltaket
vil også bidra til
å øke trafikksikkerheten
for eksisterende
bebyggelse,
ved at veisystemet
blir
oppgradert
og gående skilles
fra
trafikken
via fortau.
Området kan bygges ut uten at det mister
sin karakter,
eksempelvis
slik
som vist
på vedlagte
tegning
B1. Tilgang
til
nærturområder
forenkles
og det kan legges til
rette
for gode bo- og oppvekstforhold.

2. 8

Fareområder

Tema

Avstand til
fareområde

Hvordan vil
arealbruken
påvirkes
av fareområder

Ras og skred

50-60m

Påvirkes

ikke

Grunnforhold

Fjell

Påvirkes

ikke

Overvann/flom

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Flo

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

2. 9

Bebyggelse

( granitt)

og utnyttelse

Området forutsettes
utnyttet
til
en kombinasjon
av frittliggende,
terrengtilpasset
boligbebyggelse
( eneboliger/tomannsboliger)
,
en
gruppe med konsentrert
bebyggelse ( småhus/leiligheter)
, samt et område
med terrassert
blokkbebyggelse.
Det forutsettes
tilrettelagt
for
ca 20 boenheter
tomannsbolig,
ca 10 småhus/leiligheter
og ca 32
terrassert
blokk,
til
sammen ca 60 boenheter.

som eneleiligheter

og
i

I illustrasjonen
som medfølger er det i tillegg
avsatt areal til
felles
lekeareal,
felles
aktivitetsområde,
tursti
og
adkomst
til
nærturterreng.

2. 10 Trafikk

og adkomst

Rødsåsen, en eksisterende
privat
kjørevei,
er beliggende
ca 100m
områdets nordre grense.
Rødsåsen er regulert
som vei klasse
B3
fortau
fram til
avkjøring
mot planområdet.
Rødsåsen er opparbeidet
ca 275m nord for avkjøring
og det foreligger
godkjente
planer
videreføring
til
eiendommer
ca
150m nord
for
avkjøring
planområdet.

fra
med
til
for
til

Det må etableres
en adkomstvei
på ca 100m lengde,
fra Rødsåsen, for
adkomst til
planområdet.
Adkomstveien forutsettes
etablert
med fortau.
Adkomsten følger
den trace som i gjeldende
regulering
er avsatt
til
tømmervei og er vist
på vedlagte
kartutsnitt.
Arealinnspillet
vil
i
begrenset
omfang
ha
innvirkning
på
trafikksituasjonen,
da det
forutsettes
tilrettelagt
for
grønn
mobilitet.
Det vil
være urealistisk
å hevde at innspillet
ikke fører
til
en trafikkøkning,
men det er en klar målsetting
og forutsetting
å
etablere
et byggeområde med en sterkt
miljøvennlig
profil,
både i
forhold
til
selve bebyggelsen
og i forhold
til
trafikksituasjonen.

Det forutsettes
etablert
fortau,
gangveier
og gangstier
internt
på
området.
Sammen med eksisterende
og
regulerte
gangveiog
fortauløsninger
som prosjektet
vil
opparbeide,
vil
dette
sikre
gode
og trygge forhold
for myke trafikanter,
herunder trygg skolevei.

2. 11 Terreng
Selve
planområdet
er
bebyggelse
kan anlegges

grunnlendt
med minimale

og småkuppert,
inngrep.

hvor

veier

og

Det
er
ønskelig
at
byggeområdet
utvikles
i
første
del
kommuneplanperioden,
slik
at
det
kan
ses
i
sammenheng
gjennomføring
av foreliggende
reguleringsplan
for Rødsåsen.

av
med

2. 12 Tidsperspektiv

Rent
praktisk
innebærer
dette
et
ønske
om å
starte
en
reguleringsprosess
kort
tid
etter
at kommuneplanen
er godkjent.
Hensyntatt
tidsrom
for utarbeidelse
av reguleringsplan,
detaljeller
bebyggelsesplan,
samt finansiering
og gjennomføring,
vil et realistisk
tidsperspektiv
ligge innenfor
5 år etter
godkjent
kommuneplan.
Det foreligger
framdrift.

ingen

kjente

forhold

som er

til

hinder

for

en slik

2. 13 Økonomi
Det er foretatt
for tiltaket.
god interesse

overordnede vurderinger
av de økonomiske
Planområdet
har en attraktiv
beliggenhet
i forhold
til
en gjennomføring.

konsekvensene
som vil sikre

Opparbeidelse
av teknisk
infrastruktur
fram
til
avkjøring
til
planområdet
ligger
i gjeldende
reguleringsplan
for Rødsåsen. Det har
tatt
lang tid å gjennomføre
denne planen, da det er få og sammensatte
kostnadsbærere.
En utvikling
av planinitativet
vil
bidra
til
en
gjennomføring
av deler
av foreliggende
reguleringsplan,
slik
at det
vil være god totalløsning
for alle berørte
parter.

2. 14 Vedlegg
1. Forslag
1: 1500

til

utnyttelse

av planområdet

( tegning

B1) , målestokk

Arealinnspill
til
kommuneplanens arealdel
Asker 2021-2033
GBNR 81/3

HEGGEDALSVEIEN

Asker kommune
Telefon: 66 90 90 90?
E-post: post@asker.kommune.no
Hjemmeside: http://www.asker.kommune.no

Innhold
1. For deg som skal

sende inn

arealinnspill

1.1

Kommuneplanens samfunnsdel

1.2

Om kommuneplanens

Kontaktinformasjon
2

Arealinnspillet

Kort

Beliggenhet

Bebyggelse

................................. 3

............................................... 4

av arealinnspillet.
og størrelse.

og eierforhold.

Dagens arealbruk.
Prinsipper

.................................. 3

og kommuneplanens

presentasjon

Eiendoms-

arealdel

for

........................ 3

samfunnsdel

................... 5

.............................. 7

....................................... 7
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
vern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

og utnyttelse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Trafikk

og adkomst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Terreng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tidsperspektiv.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vedlegg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

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
kommuneplanens

deres vil bli
samfunnsdel.

vurdert

opp mot føringene

i

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
kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til
kommuneplanens
finner
du her: https: //www. asker. kommune. no/om-askerkommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanenssamfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanens

føringer
fra
samfunnsdel

arealdel

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan
arealdel)
som viser framtidig

for hele kommunen ( kommuneplanens
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
hensynssoner
for bruk og vern av arealer.

hovedformål

og

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:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Knut Werner Nyberg
Heggedalsveien 245, 1389 Heggedal
909 30 290
knut.nyberg@lovenskiold.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma:
Ing. E.Sønsterød AS
Kontaktperson:
Bernt Sønsterød
Adresse:
Postboks 141, 1371 Asker
Telefon:
99 45 47 41
E-post:
bernt@sonsterod.no

2. 1

Arealinnspillet

og kommuneplanens

1. På hvilken
måte er innspillet
kommuneplanens samfunnsdel.

i tråd

samfunnsdel
med mål og strategier

Asker
kommune har lagt
FNs 17 bærekraftmål
til
grunn
utarbeidelse
av kommuneplanen. Gjennom politiske
prosesser
Asker kommune valgt å løfte
fram 6 prioriterte
bærekraftmål
videreutvikling
av Asker-samfunnet.
De prioriterte

bærekraftmålene

Nr.

3

- God helse

Nr.

4

- God utdanning

Nr.

9

- Innovasjon

Nr.

11

- Bærekraftige

Nr.

13

- Stoppe

Nr.

17

- Samarbeid

i

for
har
for

er:

og infrastruktur
byer

og samfunn

klimaendringene
for

å nå målene

Ved utarbeidelse
av planinitiativet
ligger
de 6 prioriterte
bærekraftmålene
til
grunn for prosessen,
med størst
mulig fokus
på de delmål som er mest aktuelle
for et utbyggingsprosjekt.
Med
varierende
vektlegging
er delmålene vurdert
slik:
Nr.

3

Planinitiativet
er beliggende
i et lunt
og solrikt
område hvor det er gode tur- og aktivitetsforhold.
Det
er et aktivt
dyreliv
og det er mulighet
for å sanke
sopp og bær i umiddelbar
nærhet.
Samtidig
er det
gangsavstand
til
nærsenter
med
kirke,
forsamlingslokale,
forretninger
og serveringssted.
Alt dette er forhold
som er svært viktige
for en god
fysisk
og psykisk
helse.

Nr.

4

I nærområdet
( Heggedal)
er det flere
barnehager,
barneskole
og ungdomsskole.
Fra bussholdeplass
i ved
Heggedalsveien
og fra Heggedal stasjon
er det kort
reisetid
til
utdanningssentre
i Asker, Sandvika og i
Oslo.
Nærheten gjør
det mulig
for
studenter
å bo
hjemme eller
å bo rimeligere
i
studietiden.
En
utvikling
av planområdet
bidrar
således
til
å legge
til
rette
for utdanning.

Nr.

9

Planinitiativet
legger godt til
rette
for innovasjon
innenfor
byggog
anleggsfaget,
både
gjennom
arkitektur,
tekniske
utredninger
og håndverksmessig
utførelse.
Gode
og
energibesparende
tekniske
løsninger
kan videreutvikles
og byggemetoder
som

ivaretar
samarbeid

2.

terreng
i plan-

og vegetasj on kan
og byggeprosesser.

utvikles

ved

Nr.

11

Gj ennom innovative
godt
samarbeid
i
byggeområdet
bidra
God massebalanse,
produkter,
reduksjon
samt energieffektive
bærekraft.

løsninger,
gj enbruk av masser og
hele
planog byggekj eden,
vil
til
et bærekraftig
lokalsamfunn.
valg av rekkefølge,
resirkulerte
av avfallsmengder
og transport,
bygninger
vil alt bidra til
god

Nr.

13

Klimaendringene
kan stanses
eller
forsinkes
ved å
redusere
utslipp
av klimagasser.
De tiltak
som er
opplistet
i bærkraftmål
11 vil bidra til
måloppnåelse
for
bærekraftmål
13. Det legges
da til
grunn at
kommunen har
en vekststrategi
som gjør
at
0alternativet
ikke er et aktuelt
scenario.
Det påpekes
for øvrig at også sanering
av eksisterende
bebyggelse
gir positiv
effekt
i forhold
til
klimagassutslipp,
men
da i et noe lengre tidsperspektiv.

Nr.

17

Samarbeid
er et nøkkelord
i alt
arbeid
– og i
særdeleshet
gjelder
dette
i forhold
til
å etablere
innovative
og bærekraftige
løsninger.
Tverrfaglig
arbeid,
kommunikasj on og felles
målog faglig
forståelse
er en forutsetning
for å oppnå kommunens
vedtatte
bærekraftmål.
Dette
gir
i sin
tur
gode
prosjekter
og gode bo- og oppvekstmilj
øer.

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

og de

Gjennom flere
10-år er Heggedal utpekt og beskrevet
som et av de
planlagte
sekundærsentrene
i Asker kommune. Dette har først
og
fremst
med nærheten til
j ernbanen å gjøre,
men også fordi
man
har
et
aktivt
og
tradisj
onsrikt
lokalmilj
ø
med
gode
oppvekstforhold.
Senterutvikling
er
imidlertid
avhengig
av
et
befolkningsgrunnlag.
Gjennom årene
har befolkningsveksten
Heggedal vært lav, bl. a. som følge av manglende infrastruktur
skolekapasitet
mv.

visst
i
og

Gjennom de siste
5-6 årene har det skj edd en betydelig
endring
av dette forholdet,
og omfattende
beløp er investert
i ny skole,
ny jernbanestasjon,
bruer
og gang- og sykkelveier,
samt nytt
idrettsanlegg.
Kommunikasjonog servicetilbudene
er styrket
vesentlig.
Heggedal sentrum er blitt
et levende lokalsamfunn
og

det nye idrettsanlegget
egentrening
og organisert
Heggedal er
videreutvikle
derfor
viktig

2. 2

på Gj ellum
trening.

et

prioritert
servicetilbud
å tilrettelegge

legger

vekstområde.
og lokale
for lokal

til

rette

for

For å opprettholde
arbeidsplasser
er
boligutvikling.

Området som dekkes av planinitiativet
sitt
nærsenter.
Gangavstanden til

har
Heggedal

Aktuelle
transportmidler
Heggedalsveien
begge veier)

buss
fra
holdeplass
tog fra Heggedal stasjon.

Kort

Bakgrunn

presentasjon

er
eller

både

og
det

Heggedal sentrum som
sentrum er ca 1, 3km.
ved

av arealinnspillet

og hensikt

Bakgrunn og hensikt
med arealinnspillet
er svært lite
produktive
og som er
landbruket.

er å benytte arealer
som i dag
uten driftsmessig
betydning
for

Grunneierne
disponerer
et
areal
hvor
leieinntekter
ikke
dekker
kostnader
til
drift
og administrasj
on. Som en del av arbeidet
med å
forvalte
egne eiendommer og ressurser,
ønsker grunneierne
å utnytte
eiendommene til
et formål
som gir grunnlag
for vekst og utvikling
i
nærmilj øet.
I stedet
for at arealene
etter
hvert
blir
liggende
unyttet
og gror
igj en, ønsker eierne at arealet
kan utnyttes
til
boligformål,
primært
etter
en utbyggingsform
som gir
grunnlag
for at unge familier
kan
etablere
seg i området. I vedlagte planskisse
er det angitt
konsentrert
bebyggelse
i form av rekkehus,
men ( små) eneboligtomter
kan være en
alternativ
utnyttelse.
Formålet
med den omsøkte omdisponering
etablering
av et byggeområde hvor det
småhus og/eller
rekkehus.

er derfor
å tilrettelegge
for
kan oppføres
boliger
i form av

Et slikt
byggeområde vil
få en helt
spesiell
beliggenhet,
både i
forhold
til
tur- og rekreasj onsområdene i Nyborgåsen og Vardåsen, sol
og utsyn,
samt nærheten
til
kollektivtransport
og den pågående
utvikling
av Heggedal sentrum.

2. 3

Beliggenhet

Planområdet
i Heggedal.

og størrelse

er beliggende
langs Heggedalsveien,
ved gården Skjellestad
Planområdet
dekker et areal på ca 18 daa.

Kjøreadkomst
til
området skjer fra begge retninger
av Heggedalsveien.
Heggedalsveien
er en veiforbindelse
mellom Heggedal og Engelsrud.
I
Heggedal er veien knyttet
til
Røykenveien
og på Engelsrud
er veien
knyttet
til
Drammensveien.
Det arealet
som grunneierne
ønsker å omdisponere
til
boligformål
er
begrenset
av Heggedalsveien
i nord, bebyggelse
og bekkedrag i syd og
vest, samt landbruksareal
for gbnr 81/1 i øst.

Figur

1 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med grunnkart
at nødvendige

som underlag.

detaljer

fremkommer,

Figur

2 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med kommuneplan som underlag.
at nødvendige

detaljer

fremkommer,

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

Hj emmelshaver

81/3

Heggedalsveien

Irene

Gj ellum

Jan Erik

Lund

Mona Bekkebråten
Karlstad
Nina Walstad
Marit
Kj ersti

2. 5

Ester

Nyberg
Strand

Walstad

Dagens arealbruk

Planområdet
utgj ør til
nyttet
som dyrket mark.

sammen ca 18 daa,

hvorav

ca 10daa

har

vært

Arealet
som inngår
i planinitiativet
er forholdsvis
grunnlendt.
Det
er fjell
i dagen i eiendommens nord-østlige
hj ørnet og stedvis
mot
syd-vest,
langs grense mot gbnr 81/1.
Fjellet
er også synlig
flere
steder i bekken som følger
eiendommens vestre grense.
Resten av arealet
er randsoner,
skråninger
og uproduktivt
areal.
Området har i dag ingen reell
bruk og utgj ør i realiteten
uproduktiv
utmark.

2. 6

Prinsipper

for

vern

Tema

Hva

Kulturminner/kulturmilj
Biologisk

mangfold

øer

Avstand

Nei
Ingen

Hvordan vil
tiltaket
påvirke
verneinteresser
Ingen

kjente

Vassdrag

Bekk

20m

Ingen

Marka

Nei

Ingen

Strandsonen

Nei

Ingen

Matjord

Gammelt j orde

Ingen

Friluftsområder

Nei

Ingen

2. 7

Utbyggingsområdets

beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter
og kjøreavstand
i km.

Gangavstand
lokaleller
Kjøreavstand
lokaleller
Adkomst fra

til
nærmeste
nærsenter
til
nærmeste
nærsenter
offentlig

veg

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

Ca 1, 3km til
sentrum

Heggedal

Ca 1, 3km til
sentrum

Heggedal

0m ( passerer

området)

200m til
buss.

holdeplass

Ca 1, 1km til
stasjon

for

Heggedal

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

Avstand

til

Gangavstand
og er denne
( opparbeidet
sykkelvei
e.

Ikke
relevant

er

Ca 500m til
utfartsområde
i Nyborgåsen og ca 250m
til
Verkenselva.
Adkomst skjer
kjøreveier.

via

lokale

strandsonen

Ikke
relevant

til
barneskole,
trygg
gang- og
l. )

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

2, 3km til
Skoleveien

Heggedal

skole.

er trygg.

1, 5km til
Hovedgården
Ungdomsskole.
Skoleveien

er trygg.

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.
Innspillet
omfatter
areal på ca 18 da.

teig

2 av eiendommen 81/3,

som består

av et ubebygd

Planforslaget
gj elder omdisponering
av det aktuelle
arealet,
slik
at
det
kan
legges
til
rette
for
utvikling
av
konsentrert
småhusbebyggelse,
samt nødvendig areal til
fellesområder.
Eiendommen 81/3
ble
opprettet
som et eget
bruk
på 1800-tallet.
Eiendommen ble utparsellert
fra 1920-tallet
og fram til
1980-tallet.
Driften
av eiendommen til
landbruksformål
ble gradvis
nedtrappet,
og
eiendommen består i dag av 6 teiger,
hvor angj eldende teig ( nr. 2) er
en del av et jorde,
og teig 3 er en skogteig.
Resten av arealene
er
veigrunn
og restarealer.
Eiendommen eies nå av en gruppe arvinger
i felleskap.
Ingen av disse
har landbrukstilknytning,
og det gjenliggende
jordet,
som har et
effektivt
areal på ca 10da, har vært utleid.
Man har nå kommet i en
situasj on
hvor
leieinntektene
ikke
dekker
kostnader
og
administrasjonsarbeider
for de som eier eiendommen. Motivet
for drift
og videre
utleie
er derfor
ikke tilstede,
og arvingene
søker denne
parsellen
av eiendommen nyttiggj
ort
gjennom en omdisponering
til
byggeområde i kommuneplanen.
Innspillet
må for
øvrig
også sees i sammenheng med den pågående
utvikling
av Heggedal som sekundær-senter
i kommunen. For å etablere
et levedyktig
sentrum,
med forretninger
og tj enester
som hindrer
lekkasj e til
andre sentra,
må det foreligge
et tilfredsstillende
næringsgrunnlag.
Dersom det legges til
grunn at området kan bebygges
med ca 30 leiligheter,
vil innspillet
vil gi et godt bidrag til
dette.
Videre
er det viktig
å påpeke at lokal
utvikling
også gir
mindre
grunnlag
for bilbruk.
I denne saken er det ca 200m til
busstopp langs
Heggedalsveien,
hvor det er hyppige bussavganger både til
Asker og til
Heggedal. Det er i tillegg
ca 1, 1km til
j ernbanestasj onen i Heggedal,
langs gang- og sykkelveg.
Utover dette er det også kort veg til
skoler,
barnehage, forretningene
i Heggedal sentrum, idrettsanlegg
og turterreng.
Alt dette er forhold
som reduserer
bilbruk
og bidrar
til
et bedre milj ø.
Særlig viktig
er det også å påpeke
tilrettelagt
for
barn og unge. I
Heggedal,
er skiløyper,
turterreng
umiddelbar
nærhet til
planområdet.

at lokale
forhold
er svært godt
tillegg
til
idrettsanleggene
i
og fiskemulighet
beliggende
i

2. 8

Fareområder

Tema

Avstand til
fareområde

Hvordan vil
arealbruken
påvirkes
av fareområder

Ras og skred

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Grunnforhold

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Overvann/flom

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Flo

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

2. 9

Bebyggelse

og utnyttelse

Vi har foretatt
en vurdering
av hva slags type bebyggelse som kan være
aktuelt
for området.
Hensyntatt
myndighetenes
ønske om å konsentrere
utbygging
til
områder
med nærhet
til
sentra
og
offentlig
kommunikasjon,
synes det som om konsentrert
bebyggelse
er mest
formålstjenelig.
Etter
våre vurderinger
vil
det være uproblematisk
å
bebygge området med ca 30 rekkehusleiligheter
- og vedlagte planskisse
viser en utnytting
i samsvar med dette.
Vi har også gjort
alternative
vurderinger
i forhold
til
bebyggelse
eneboliger,
både med ordinær
tomtestørrelse
( ca 800m2) og
betydelig
redusert
tomtestørrelse
( max 450m2) . Alternativet
omfatter
en utbygging
med ordinære
eneboligtomter
vil
gi ca 10 tomter av god kvalitet.

med
med
som
12

Alternativet
med betydelig
reduserte
tomtestørrelser
gir en mulighet
for å etablere
flere
selvstendige
småhus. En tomtestørrelse
på ca
450m2 gir en utnyttelse
på ca 90m2 om BYA 20% legges til
grunn. Felles
garasjeanlegg
etableres
slik
som på vedlagte
skisse.
En slik
løsning
vil
innebære lavere
byggekostnader
og lavere
inngangsverdi
for denne
type bolig,
en ordning
som vil
være gunstig
for
unge familier
i
etableringsfasen.
Barn kan i et slikt
byggeområde gis mulighet
til
å
vokse opp med hager og i landlige
omgivelser.
Det vil
være mulig å
etablere
nærmere 20 byggetomter
av en slik
størrelse
på arealet.
Arealet
vil også være særlig godt egnet for slik
bebyggelse.
Spørsmålet om valg av boligtype
og utbyggingsform
forutsettes
utredet
nærmere i en reguleringsfase
og evt. gjennom markedsundersøkelser.
I
og med at konseptet
med små-tomter
er relativt
nytt,
har vi
i
planskissen
presentert
den tradisjonelle
løsningen
med bruk
av
rekkehus.

2. 10 Trafikk

og adkomst

Innkj øring til
byggeområdet vil
skj e fra Heggedalsveien,
hvor det er
gode siktforhold.
Aktuelle
sikt-trekanter
er angitt
på planskissen
som
følger
vedlagt.
Eksisterende
gang- og sykkelveg
langs Heggedalsveien
forutsettes
omlagt,
slik
at det blir
en forskriftsmessig
utforming
av
veikrysset.
Omleggingen er også vist
på vedlagte
planskisse.
Som det
fremgår
av kommunens støykart,
er
det
noe støy
fra
Heggedalsveien
som når inn på byggeområdet.
Selv om mesteparten
av
støysonen
er beliggende
i byggeforbudssonen
langs
veien,
har vi
forutsatt
at det er nødvendig
å støyskjerme
arealene.
Forslag
til
støyskj erming er angitt
på planen, men en komplett skjerming
må utredes
etter
støyberegninger
i forbindelse
med et reguleringsarbeid.
Det
anses likevel
som uproblematisk
å etablere
tilfredsstillende
støynivå
for utendørsarealene.
I planområdets
nord-vestre
del forutsettes
det etablert
et felles
parkeringsanlegg,
hvor parkering
kan skje delvis
under og delvis
over
bakken. I samme område kan det også etableres
felles
mottak for avfall
og post,
i
tillegg
til
evt.
andre
fellesanlegg.
Fra
felles
parkeringsanlegg
er
det
ført
en felles
adkomstvei
oppover
i
byggeområdet
som
kun
skal
nyttes
til
nødvendig
vareog
nyttetransport.
Planområdet
vil
generere
minimalt
med trafikk
og samsvarer godt
overordnede
myndigheters
krav
om
effektiv
arealtransportplanlegging.

med
og

I tillegg
til
at det er kort vei til
busstopp med hyppige avganger,
både mot Engelsrud/Asker
og til
Heggedal stasjon,
er det verd å merke
seg den korte avstanden til
naturen som omgir planområdet.
Dette
har
planinitiativet
representerer.

også
og

betydning
for
den
samlede

Sett
i
en
slik
transportplanlegging
Statlige
planretningslinj
Når
det
innspillet
universell

gjelder
krav til
utforming.

den
helhetlige
vurdering
av
bilbruk
den
viste
bebyggelse

sammenheng,
representerer
innspillet
og arealbruk,
hvilket
er i samsvar
ene og kommunens bærekraftmål.
Rikspolitiske
barn og unge,

god
med de

retningslinjer,
tilfredsstiller
klimaog energihensyn,
støy

og

2. 11 Terreng
Planområdet
mark.

utgjør

til

sammen ca 18 da, hvorav

ca 10 da har vært dyrket

Resten

av arealet

er randsoner,

skråninger

og annet

uproduktivt

areal

Arealene heller
svakt mot nord-vest,
med hovedutsyn mot Nyborgåsen og
Vardåsen.
Området ligger
lunt
og solrikt
til
– og har svært gode
kvaliteter
som boområde – både i forhold
til
omkringliggende
landskap
og landlig
miljø.

2. 12 Tidsperspektiv
Det
er
ønskelig
at
byggeområdet
kommuneplanperioden,
slik
at
det
befolkningsvekst
i Heggedal.

utvikles
kan
bidra

i

første
til
en

del
av
balansert

Rent
praktisk
innebærer
dette
et
ønske
om å
starte
en
reguleringsprosess
kort
tid
etter
at kommuneplanen
er godkjent.
Hensyntatt
tidsrom
for utarbeidelse
av reguleringsplan,
detaljeller
bebyggelsesplan,
samt finansiering
og gjennomføring,
vil et realistisk
tidsperspektiv
for gjennomføring
ligge innenfor
2-4 år etter
godkjent
kommuneplan.
Det foreligger
framdrift.

ingen

kjente

forhold

som er

til

hinder

for

en slik

2. 13 Økonomi
Det er foretatt
overordnede vurderinger
av de økonomiske konsekvensene
for tiltaket.
Kostnadene for opparbeidelse
vil ligge innenfor
ordinære
rammer, hvilket
innebærer
at grunneierne
kan avhende tomter
eller
delfelt
i samsvar med gjeldende
markedspris.
Den mest sannsynlige
utbyggingsformen
vil
være i
regi
av en
profesjonell
utbygger,
evt.
i
samarbeid
med grunneier.
En
gjennomføring
av tiltaket
vil
bidra
til
en åpning for familier
og
enslige
i etableringsfasen,
like
mye som til
voksne og eldre.
Det
henvises for øvrig til
vurderinger
gitt
i pkt. 2. 9.

2. 14 Vedlegg
1. Forslag
1: 1000

til

utnyttelse

av planområdet

( tegning

B1) , målestokk
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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
kommuneplanens

deres vil bli
samfunnsdel.

vurdert

opp mot føringene

i

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
kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til
kommuneplanens
finner
du her: https: //www. asker. kommune. no/om-askerkommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanenssamfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanens

føringer
fra
samfunnsdel

arealdel

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan
arealdel)
som viser framtidig

for hele kommunen ( kommuneplanens
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
hensynssoner
for bruk og vern av arealer.

hovedformål

og

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:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Jon Anders Gutevall
Granumsveien 53, 2750 Gran
911 30 216
gutevall@gmail.com

Fagkyndig
plankonsulent
Firma:
Ing. E.Sønsterød AS
Kontaktperson:
Bernt Sønsterød
Adresse:
Postboks 141, 1371 Asker
Telefon:
99 45 47 41
E-post:
bernt@sonsterod.no

2. 1

Arealinnspillet

og kommuneplanens

1. På hvilken
måte er innspillet
kommuneplanens samfunnsdel.

i tråd

samfunnsdel
med mål og strategier

Asker
kommune har lagt
FNs 17 bærekraftmål
til
grunn
utarbeidelse
av kommuneplanen. Gjennom politiske
prosesser
Asker kommune valgt å løfte
fram 6 prioriterte
bærekraftmål
videreutvikling
av Asker-samfunnet.
De prioriterte

bærekraftmålene

Nr.

3

- God helse

Nr.

4

- God utdanning

Nr.

9

- Innovasjon

Nr.

11

- Bærekraftige

Nr.

13

- Stoppe

Nr.

17

- Samarbeid

i

for
har
for

er:

og infrastruktur
byer

og samfunn

klimaendringene
for

å nå målene

Ved utarbeidelse
av planinitiativet
ligger
de 6 prioriterte
bærekraftmålene
til
grunn for prosessen,
med størst
mulig fokus
på de delmål som er mest aktuelle
for et utbyggingsprosjekt.
Med
varierende
vektlegging
er delmålene vurdert
slik:
Nr.

3

Planinitiativet
er beliggende
i et lunt
og solrikt
område hvor det er gode tur- og aktivitetsforhold.
Det
er et aktivt
dyreliv
og det er mulighet
for å sanke
sopp og bær i umiddelbar
nærhet.
Samtidig
er det
gangsavstand
til
nærsenter
med grendehus,
skiløyper
og idrettsanlegg.
Alt dette er forhold
som er svært
viktige
for en god fysisk
og psykisk
helse.

Nr.

4

I nærområdet
( Heggedal)
er det flere
barnehager,
barneskole
og ungdomsskole.
Fra bussholdeplass
i
Guibekken og Heggedal stasjon
er det kort reisetid
til
utdanningssentere
i
Asker,
Sandvika
og i
Oslo.
Nærheten gjør
det mulig
for studenter
å bo hjemme
eller
rimeligere
i
studietiden.
En utvikling
av
planområdet
bidrar
således til
å legge til
rette
for
utdanning.

Nr.

9

Planinitiativet
legger godt til
rette
for innovasjon
innenfor
byggog
anleggsfaget,
både
gjennom
arkitektur,
tekniske
utredninger
og håndverksmessig
utførelse.
Gode
og
energibesparende
tekniske
løsninger
kan videreutvikles
og byggemetoder
som
ivaretar
terreng
og vegetasjon
kan utvikles
ved
samarbeid i plan- og byggeprosesser.

2.

Nr.

11

Gj ennom innovative
godt
samarbeid
i
byggeområdet
bidra
God massebalanse,
produkter,
reduksjon
samt energieffektive
bærekraft.

løsninger,
gjenbruk
av masser og
hele
planog byggekj eden,
vil
til
et bærekraftig
lokalsamfunn.
valg av rekkefølge,
resirkulerte
av avfallsmengder
og transport,
bygninger
vil alt bidra til
god

Nr.

13

Klimaendringene
kan stanses
eller
forsinkes
ved å
redusere
utslipp
av klimagasser.
De tiltak
som er
opplistet
i bærkraftmål
11 vil bidra til
måloppnåelse
for
bærekraftmål
13. Det legges
da til
grunn at
kommunen har
en vekststrategi
som gj ør
at
0alternativet
ikke er et aktuelt
scenario.
Det påpekes
for øvrig at også sanering
av eksisterende
bebyggelse
gir positiv
effekt
i forhold
til
klimagassutslipp,
men
da i et noe lengre tidsperspektiv.

Nr.

17

Samarbeid
er et nøkkelord
i
alt
arbeid
– og i
særdeleshet
gjelder
dette
i forhold
til
å etablere
innovative
og bærekraftige
løsninger.
Tverrfaglig
arbeid,
kommunikasj on og felles
målog faglig
forståelse
er en forutsetning
for å oppnå kommunens
vedtatte
bærekraftmål.
Dette
gir
i sin
tur
gode
prosjekter
og gode bo- og oppvekstmilj
øer.

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

og de

Gjennom flere
10-år er Heggedal utpekt og beskrevet
som et av de
planlagte
sekundærsentrene
i Asker kommune. Dette har først
og
fremst
med nærheten til
j ernbanen å gjøre,
men også fordi
man
har
et
aktivt
og
tradisj
onsrikt
lokalmilj
ø
med
gode
oppvekstforhold.
Senterutvikling
er
imidlertid
avhengig
av
et
befolkningsgrunnlag.
Gjennom årene
har befolkningsveksten
Heggedal vært lav, bl. a. som følge av manglende infrastruktur
skolekapasitet
mv.

visst
i
og

Gjennom de siste
5-6 årene har det skj edd en betydelig
endring
av dette forholdet,
og omfattende
beløp er investert
i ny skole,
ny j ernbanestasj on,
bruer
og gangog sykkelveier,
samt
idrettsanlegg.
Kommunikasjonog servicetilbudene
er styrket
vesentlig.
Heggedal sentrum er blitt
et levende lokalsamfunn
og
det nye idrettsanlegget
på Gj ellum legger
til
rette
for både
egentrening
og organisert
trening.

Heggedal er
videreutvikle
derfor
viktig

et

prioritert
servicetilbud
å tilrettelegge

vekstområde.
og lokale
for lokal

For å opprettholde
arbeidsplasser
er
boligutvikling.

og
det

Området som dekkes av planinitiativet
har Heggedal sentrum som
sitt
nærsenter.
Gangavstanden
til
nærsenteret
på Gjellum
er
mindre enn 600m og avstanden til
Heggedal sentrum er ca 1, 6km.
Aktuelle
transportmidler
( begge veier)
eller
tog

2. 2

Kort

Bakgrunn

presentasjon

er
fra

buss fra
holdeplass
Heggedal stasjon.

i

Guibekken

av arealinnspillet

og hensikt

Bakgrunn og hensikt
med arealinnspillet
er svært lite
produktive
og som er
landbruket.

er å benytte arealer
som i dag
uten driftsmessig
betydning
for

Som en del av arbeidet
med å forvalte
egne eiendommer og ressurser,
ønsker grunneierne
å utnytte
eiendommene til
et formål som gir grunnlag
for vekst og utvikling
i nærmiljøet.
Formålet
med omdisponeringen
er å tilrettelegge
for etablering
av et
byggeområde med 12 eneboligtomter,
samt nødvendige fellesarealer.
Grunneierne
har som mål å etablere
et lite,
men aktivt
bomiljø
hvor
det er plass for alle - og arealenes
beliggenhet
åpner for dette.
Vedlagte
planforslag
viser
romslige
eneboligtomter,
til
rette
for
støyskjerming
av
den
østlige
Røykenveien.
Utførelse
og omfang av støyskjerming
planprosess.

hvor det er lagt
tomterekken
mot
må vurderes
i en

Lengst syd på eiendommen 76/1 er det innregulert
et parkeringsareal.
Dette
arealet
er
ikke
vist
på vedlagte
planforslag.
Nord for
parkeringsarealet
er det bygget en større
transformatorkiosk.
Denne,
med tillegg
av nødvendig
parkeringsareal,
er inntatt
i planen.
Tilsvarende
gjelder
i planområdets
nord-vestre
hjørne,
hvor areal til
ny nettstasjon
også er avsatt.
Det er registrert
et kulturminne
med uavklart
status
på gbnr 76/1.
Kulturminnet
er
begrenset
til
et
kjernefragmentstykke
i
grønn
hornfels.
Funnstedet
er avmerket på kartet
med en radius på 12-13m. I
planforslaget
har vi avsatt
dette arealet
til
felles
naturområde,
med
god avstand
til
grenseog byggelinjer.
En senere planprosess
vil
kreve arkeologiske
registreringer
og en endelig
avklaring
av båndlagt
areal.

Fra felles
naturområde er det angitt
en sti nordover mot intern,
felles
adkomstvei.
På utsiden
av veien,
hvor deler av terrenget
skråner
ned
mot Røykenveien,
har vi foreslått
å etablere
et felles
lekeareal.
Arealet
er på ca 1, 5 da og har varierte
terrengforhold.
I den søndre
delen er det relativt
flatt,
og det kan her legges til
rette
for
lekeplass
for
små barn.
På den nordre
delen
av arealet
kan det
etableres
lekeareal
og akebakke for større
barn.
Felles
lekeareal
tenkes avsluttet
mot gang- og sykkelveg
ca 2m høyde. Dette gir en god utflating
av det østlige
grunnlag
for montering
av støyskjerm.

2. 3

Beliggenhet

med en mur i
arealet
og

og størrelse

Planområdet
er beliggende
mellom Røykenveien og Løvhaugen i Heggedal,
på et platå
i den syd-østlig
side av åsryggen
som ligger
mellom
Guibekken og Eid.
Kjøreadkomst
til
området
tar av fra Røykenveien.
Planområdet

dekker

skjer

et areal

fra

på ca.

begge retninger

16 daa.

av Løvhaugen,

som

Figur

1 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med grunnkart
at nødvendige

som underlag.

detaljer

fremkommer,

Figur

2 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med kommuneplan som underlag.
at nødvendige

detaljer

fremkommer,

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

Hj emmelshaver

77/2

Løvhaugen,
1389 Heggedal

Anne Marie

Gutevall

Håvard Kristiansen
Kristine

Kristiansen

Anne Kristin
Kristian

Peterson

Sandland

Åsmund Sandland
76/1

2. 5

Løvhaugen
1389 Heggedal

Eirik

Helseth

Valborg

Helseth

Dagens arealbruk

Planområdet
utgjør
til
sammen ca 16 daa, hvorav ca 8, 5daa har vært
dyrket mark. Resten av arealet
er randsoner,
skråninger
og uproduktivt
areal.
Området har i dag ingen reell
bruk og utgj ør i realiteten
uproduktiv
utmark.

2. 6

Prinsipper

for

vern

Tema

Kulturminner/kulturmilj

Biologisk

mangfold

øer

Hva

Avstand

Hvordan vil
tiltaket
påvirke
verneinteresser

Uavklart
fornminne

Ca 20m

Ingen

Ingen

kjente

Vassdrag

Nei

Ingen

Marka

Nei

Ingen

Strandsonen

Nei

Ingen

Matjord

Gammelt j orde

Ingen

Friluftsområder

Nei

Ingen

2. 7

Utbyggingsområdets

beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter
og kjøreavstand
i km.

Gangavstand
lokaleller
Kjøreavstand
lokaleller
Adkomst fra

til
nærmeste
nærsenter
til
nærmeste
nærsenter
offentlig

veg

550m til

Gjellum

senter

630m til

Gjellum

senter

0m ( passerer

området)

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

350m til

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

700m til
Gui Gård som
danner utgangspunkt
for
turstier
på Gui-platået.

Avstand

til

Gangavstand
og er denne
( opparbeidet
sykkelvei
e.

Guibekken

( buss)

Gang- og sykkelvei
opparbeidet

er

Gang- og sykkelveier
opparbeidet.

er

strandsonen

til
barneskole,
trygg
gang- og
l. )

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

Ikke
relevant

Ikke
relevant
600m til
Skoleveien

Heggedal

skole.

er trygg.

1, 6km til
Hovedgården
Ungdomsskole.
Skoleveien

er trygg.

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.
Innspillet
omfatter
2 eiendommer på til
sammen ca 16 da. Gbnr 77/2 har
et areal på ca 8, 3 da og er ubebygd. Del av gbnr 76/1 ( teig 2) , som
også er ubebygd, har et areal på ca 8, 7 da. Søndre del av gbnr 76/1,
som er regulert
til
parkering,
er ikke medtatt i innspillet
og arealet
som inngår er derfor
beregnet til
ca 16 da.

Planforslaget
gj elder omdisponering
av arealet
på ca 16 da, slik
at
det kan legges til
rette
for en begrenset
utbygging
( 12 tomter) , samt
areal til
fellesområder.
Deler av arealene har tidligere
vært dyrket.
Dette har i de siste
10årene vært gj ort for å holde jorda
i hevd, og har ellers
ikke hatt
noen landbruksmessig
betydning,
hverken driftsmessig
eller
økonomisk.
I stedet
for at arealene
skal ligge
brakk og etter
hvert gro igjen,
ønsker grunneierne
at det skal legges til
rette
for en tidsmessig
disponering
av arealene,
slik
at de kan utnyttes
til
boligformål.
Innspillet
Heggedal
sentrum,
sentra,
Innspillet

må også sees i sammenheng med den forestående
utvikling
av
som sekundærsenter
i kommunen. For å etablere
et levedyktig
med forretninger
og tjenester
som hindrer
lekkasje
til
andre
må det
foreligge
et
tilfredsstillende
næringsgrunnlag.
vil bidra til
dette.

Videre
er det viktig
å påpeke at lokal
utvikling
også gir
mindre
grunnlag
for bilbruk.
I denne saken er det ca 350m til
to sentrale
busstopp ( begge veier)
og kort vei til
j ernbane. Det er i tillegg
kort
vei til
skole,
barnehage,
forretninger,
idrettsanlegg
og turterreng.
Alt dette
er forhold
som reduserer
bilbruk
og bidrar
til
et bedre
miljø.
Særlig viktig
er det også å påpeke at lokale
forhold
tilrettelagt
for barn og unge. Idrettsanlegg,
skiløyper
er beliggende
i umiddelbar
nærhet til
planområdet.
I
et omfattende
foreningsliv
for folk i alle aldre.

2. 8

er svært godt
og turterreng
tillegg
er det

Fareområder

Tema

Avstand til
fareområde

Hvordan vil
arealbruken
påvirkes
av fareområder

Ras og skred

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Grunnforhold

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Overvann/flom

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Flo

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

2. 9

Bebyggelse

og utnyttelse

Planforslaget
omfatter
12 eneboligtomter,
hvor 11 av tomtene har et
areal som varierer
mellom ca 700m2 og ca 900m2. Tomten som vender mot
syd
( tomt
1)
har
form
og
beliggenhet
som
hindrer
gode

uteoppholdsarealer
tomt på ca 2, 4 da.

for 2 tomter.
Dette arealer
er derfor
vist
som en
Tomten kan evt. bebygges med en 2-mannsbolig.

Planområdet
er beliggende
i tilknytning
til
eksisterende
bebyggelse
langs Løvhaugen og på Trollstein
for øvrig – og vil utgj øre en naturlig
del av denne bebyggelsen.
Området er vendt mot øst og syd-øst.
området fremstå som lyst og solrikt,
til
bomiljø
og rekreasj on.

Når randvegetasj onen fjernes,
vil
med gode kvaliteter
både i forhold

Mesteparten
av området er forholdsvis
flatt,
men med senkninger
og
skråninger
i øst og syd mot Røykenveien og Guibekken.
Alle tomtene er
lette
å bygge på.
Både boliger
og tekniske
anlegg kan etableres
uten
store terrenginngrep.
Som det fremkommer av støysonekart
og redegjørelsen
for øvrig,
er
tomterekken
mot Røykenveien ( 5-6 tomter)
noe støyutsatt.
Etter
at ny
gang- og sykkelveg
langs Røykenveien ble etablert,
er det definerte
skj æringslinj
er mot planområdet
og god mulighet
til
å etablere
hensiktsmessig
støyskj erming mot Røykenveien.
På planforslaget
som
følger
innspillet
er støyskjermer
indikert.
En komplett
skj erming
med et reguleringsarbeid.
at det vil være fullt
tomtene.

2. 10 Trafikk

må utredes
etter
støyberegninger
Lokal kunnskap og erfaring
mulig å oppnå forskriftsmessige

i forbindelse
tilsier
likevel
utearealer
for

og adkomst

Planområdet
ligger
skole,
barnehage,
Heggedal sentrum

sentralt
i
idrettsanlegg

forhold
til
offentlig
kommunikasjon,
og forretninger
på Gjellum
og i

Planområdet
genererer
minimalt
med trafikk
overordnede
myndigheters
krav
om
transportplanlegging.

og samsvarer
godt
effektiv
areal-

med
og

I tillegg
til
at
både mot Asker og
Heggedal stasj on,
skole,
barnehage,

det er kort vei til
busstopp med hyppige avganger,
til
Vollen,
samt ekstra
bussforbindelse
til
og fra
er det verd å merke seg den korte
avstanden
til
idrettsanlegg,
skianlegg
og butikk.

Dette
har
planinitiativet
representerer.

og

også

betydning
for
den
samlede

Sett
i
en
slik
transportplanlegging
Statlige
planretningslinj

sammenheng,
og arealbruk,
ene.

den
helhetlige
vurdering
av
bilbruk
den
viste
bebyggelse

representerer
hvilket
er

i

innspillet
samsvar

god
med de

Når
det
innspillet
universell

gjelder
krav til
utforming.

Rikspolitiske
barn og unge,

Adkomsten til
området skjer fra
ble
etablert
nytt
kryss
for
strekning
av gang- og sykkelvei

retningslinjer,
tilfredsstiller
klimaog energihensyn,
støy

og

Løvhaugen, som er en kommunal vei. Det
utkjøring
på Røykenveien
når siste
langs Røykenveien ble opparbeidet.

2. 11 Terreng
Planområdet
utgjør
til
sammen ca 16 da, hvorav ca 8, 5 da har vært
dyrket mark. Resten av arealet
er randsoner,
skråninger
og uproduktivt
areal.

2. 12 Tidsperspektiv
Det
er
ønskelig
at
byggeområdet
kommuneplanperioden,
slik
at
det
befolkningsvekst
i Heggedal.

utvikles
kan
bidra

i

første
til
en

del
av
balansert

Rent
praktisk
innebærer
dette
et
ønske
om å
starte
en
reguleringsprosess
kort
tid
etter
at kommuneplanen
er godkjent.
Hensyntatt
tidsrom
for utarbeidelse
av reguleringsplan,
detaljeller
bebyggelsesplan,
samt finansiering
og gjennomføring,
vil et realistisk
tidsperspektiv
ligge innenfor
2-4 år etter
godkjent
kommuneplan.
Det foreligger
framdrift.

ingen

kjente

forhold

som er

til

hinder

for

en slik

2. 13 Økonomi
Det er foretatt
overordnede vurderinger
av de økonomiske konsekvensene
for tiltaket.
Kostnadene for opparbeidelse
vil ligge innenfor
ordinære
rammer, hvilket
innebærer at grunneierne
kan avhende eneboligtomter
i
samsvar med gjeldende
markedspris.
Økt tilbud
av eneboligtomter
med
gode bokvaliteter
vil bidra til
å holde kostnadsnivået
for nye tomter
i Heggedal under kontroll.
Dette må anses som positivt
for
yngre
familier
som er i posisjon
til
å etablere
seg i dette markedet.

2. 14 Vedlegg
1. Forslag
1: 1500

til

utnyttelse

av planområdet

( tegning

B1) , målestokk

Arealinnspill
til
kommuneplanens arealdel
Asker 2021-2033
GBNR 76/1
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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
kommuneplanens

deres vil bli
samfunnsdel.

vurdert

opp mot føringene

i

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
kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til
kommuneplanens
finner
du her: https: //www. asker. kommune. no/om-askerkommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanenssamfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanens

føringer
fra
samfunnsdel

arealdel

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan
arealdel)
som viser framtidig

for hele kommunen ( kommuneplanens
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
hensynssoner
for bruk og vern av arealer.

hovedformål

og

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:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Eirik Helseth
Guiveien 82, 1389 Heggedal
901 38 754
ehelseth@ous-hf.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma:
Ing. E.Sønsterød AS
Kontaktperson:
Bernt Sønsterød
Adresse:
Postboks 141, 1371 Asker
Telefon:
99 45 47 41
E-post:
bernt@sonsterod.no

2. 1

Arealinnspillet

og kommuneplanens

1. På hvilken
måte er innspillet
kommuneplanens samfunnsdel.

i tråd

samfunnsdel
med mål og strategier

Asker
kommune har lagt
FNs 17 bærekraftmål
til
grunn
utarbeidelse
av kommuneplanen. Gjennom politiske
prosesser
Asker kommune valgt å løfte
fram 6 prioriterte
bærekraftmål
videreutvikling
av Asker-samfunnet.
De prioriterte

bærekraftmålene

Nr.

3

- God helse

Nr.

4

- God utdanning

Nr.

9

- Innovasjon

Nr.

11

- Bærekraftige

Nr.

13

- Stoppe

Nr.

17

- Samarbeid

i

for
har
for

er:

og infrastruktur
byer

og samfunn

klimaendringene
for

å nå målene

Ved utarbeidelse
av planinitiativet
ligger
de 6 prioriterte
bærekraftmålene
til
grunn for prosessen,
med størst
mulig fokus
på de delmål som er mest aktuelle
for et utbyggingsprosjekt.
Med
varierende
vektlegging
er delmålene vurdert
slik:
Nr.

3

Planinitiativet
er beliggende
i et lunt
og solrikt
område, nær gode tur- og aktivitetsforhold.
Det er et
aktivt
dyreliv
og det er mulighet
for å sanke sopp og
bær i umiddelbar
nærhet. Samtidig er det gangsavstand
til
nærsenter
med
grendehus,
skiløyper
og
idrettsanlegg.
Alt
dette
er forhold
som er svært
viktige
for en god fysisk
og psykisk
helse.

Nr.

4

I nærområdet
( Heggedal)
er det flere
barnehager,
barneskole
og ungdomsskole.
Fra bussholdeplass
i
Guibekken og Heggedal stasjon
er det kort reisetid
til
utdanningssentre
i Asker, Sandvika og i Oslo. Nærheten
gjør det mulig for studenter
å bo hjemme eller
å bo
rimeligere
i studietiden.
En utvikling
av planområdet
bidrar
således til
å legge til
rette
for utdanning.

Nr.

9

Planinitiativet
legger godt til
rette
for innovasjon
innenfor
byggog
anleggsfaget,
både
gjennom
arkitektur,
tekniske
utredninger
og håndverksmessig
utførelse.
Gode
og
energibesparende
tekniske
løsninger
kan
videreutvikles,
arealeffektive
garasjesystemer
kan utprøves
og byggemetoder
som
ivaretar
terreng
og utearealer
kan utvikles
ved
samarbeid i plan- og byggeprosesser.

2.

Nr.

11

Gj ennom innovative
godt
samarbeid
i
byggeområdet
bidra
God massebalanse,
produkter,
reduksjon
samt energieffektive
bærekraft.

løsninger,
gjenbruk
av masser og
hele
planog byggekj eden,
vil
til
et bærekraftig
lokalsamfunn.
valg av rekkefølge,
resirkulerte
av avfallsmengder
og transport,
bygninger
vil alt bidra til
god

Nr.

13

Klimaendringene
kan stanses
eller
forsinkes
ved å
redusere
utslipp
av klimagasser.
De tiltak
som er
opplistet
i bærkraftmål
11 vil bidra til
måloppnåelse
for
bærekraftmål
13. Det legges
da til
grunn at
kommunen har
en vekststrategi
som gj ør
at
0alternativet
ikke er et aktuelt
scenario.
Det påpekes
for øvrig at også sanering
av eksisterende
bebyggelse
gir positiv
effekt
i forhold
til
klimagassutslipp,
men
da i et noe lengre tidsperspektiv.

Nr.

17

Samarbeid
er et nøkkelord
i
alt
arbeid
– og i
særdeleshet
gjelder
dette
i forhold
til
å etablere
innovative
og bærekraftige
løsninger.
Tverrfaglig
arbeid,
kommunikasj on og felles
målog faglig
forståelse
er en forutsetning
for å oppnå kommunens
vedtatte
bærekraftmål.
Dette
gir
i sin
tur
gode
prosjekter
og gode bo- og oppvekstmilj
øer.

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

og de

Gjennom flere
10-år er Heggedal utpekt og beskrevet
som et av de
planlagte
sekundærsentrene
i Asker kommune. Dette har først
og
fremst
med nærheten til
j ernbanen å gjøre,
men også fordi
man
har
et
aktivt
og
tradisj
onsrikt
lokalmilj
ø
med
gode
oppvekstforhold.
Senterutvikling
er
imidlertid
avhengig
av
et
befolkningsgrunnlag.
Gjennom årene
har befolkningsveksten
Heggedal vært lav, bl. a. som følge av manglende infrastruktur
skolekapasitet
mv.

visst
i
og

Gjennom de siste
5-6 årene har det skj edd en betydelig
endring
av dette forholdet,
og omfattende
beløp er investert
i ny skole,
ny j ernbanestasj on,
bruer
og gangog sykkelveier,
samt
idrettsanlegg.
Kommunikasjonog servicetilbudene
er styrket
vesentlig.
Heggedal sentrum er blitt
et levende lokalsamfunn
og
det nye idrettsanlegget
på Gj ellum legger
til
rette
for både
egentrening
og organisert
trening.

Heggedal er
videreutvikle
derfor
viktig

et

prioritert
servicetilbud
å tilrettelegge

vekstområde.
og lokale
for lokal

For å opprettholde
arbeidsplasser
er
boligutvikling.

og
det

Området som dekkes av planinitiativet
har Heggedal sentrum som
sitt
hovedsenter,
samt Gjellum som nærsenter.
Gangavstanden til
nærsenteret
på Gjellum
er ca 700m og avstanden
til
Heggedal
sentrum er ca 1, 6km.
Aktuelle
transportmidler
( begge veier)
eller
tog

2. 2

Kort

Bakgrunn

presentasjon

er
fra

buss fra
holdeplass
Heggedal stasjon.

i

Guibekken

av arealinnspillet

og hensikt

Grunneierne
ønsker primært å beholde Gui gård som den har vært drevet
gjennom flere
generasjoner.
Gården har likevel
begrensede ressurser,
og genererer
ikke inntekter
som veier
opp for kostnader
som påløper
til
vedlikehold
av boliger
og tekniske
anlegg, samt det som må til
for
å holde jorden i hevd.
Etter en samlet vurdering,
ønsker grunneierne
derfor
å omdisponere de
av gårdens
arealer
som er
minst
produktive
og som har
minst
kulturhistorisk
verdi.
Dette gjelder
da i særdeleshet
den delen av
eiendommen som faller
ned mot Røykenveien,
hvor både høyspentlinjer
og tidligere
utfylling
har gjort
arealene
særlig ubrukbare.
Formålet med omdisponeringen
er derfor
å tilrettelegge
av et byggeområde bestående
av 3 delfelt,
hvor
leiligheter
i form av småhus og/eller
lavblokk.

det

for etablering
kan oppføres

Et slikt
byggeområde vil
få en unik beliggenhet
både i forhold
til
turog
rekreasjonsområdene
mot
øst,
samt
nærheten
til
kollektivtransport,
nærsenter
og skoler
på Gjellum
og den pågående
utvikling
av Heggedal sentrum. Grunneierne
som mål at det kan etableres
et aktivt
bomiljø
med plass for alle.
Slik planforslaget
er utarbeidet,
kan en utbygging
skje i etapper,
med
ett delfelt
av gangen, evt.
samlet om det er grunnlag
for det.
En
utvikling
av
eiendommen
vil
under
alle
omstendigheter
sikre
grunneierne
mulighet
til
å drifte
og vedlikeholde
gårdens bygninger
og utearealer,
og slik
også legge til
rette
for at nye generasjoner
kan drive gården videre.

2. 3

Beliggenhet

og størrelse

Planområdet
er beliggende
Guiveien i Heggedal.
Kjøreadkomst
til
fra Røykenveien.
Planområdet

området

dekker

langs

forutsettes

et areal

på ca.

Røykenveien,

å skje

28 daa.

fra

mellom

Tåsengata

Tåsengata,

som tar

og

av

Figur

1 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med grunnkart
at nødvendige

som underlag.

detaljer

fremkommer,

Figur

2 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med kommuneplan som underlag.
at nødvendige

detaljer

fremkommer,

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

Hj emmelshaver

76/1

Tåsengata

Eirik

Helseth

Valborg
Helseth

2. 5

Helene

Dagens arealbruk

Planområdet utgj ør til
sammen ca 28 da, hvor ca halvparten
opprinnelig
var dyrket
mark. Det ble foretatt
en utfylling
av arealene
innenfor
felt
B2 og B3 på 1990-tallet,
men den som foresto
utfyllingen
foretok
ikke
en tilfredsstillende
tilbakeføring
etter
at utfyllingen
var
avsluttet.
Dette arealet
har siden vært nyttet
som beite.
Arealet
som utgjør
felt
B1 består i all hovedsak av berg i dagen,
lommer av løsmasser
i mellom.
Arealene
har derfor
ingen verdi
skog- eller
landbruksformål.

2. 6

Prinsipper

for

vern

Tema

Kulturminner/kulturmilj
Biologisk

mangfold

øer

Hva

Avstand

Hvordan vil
tiltaket
påvirke
verneinteresser

Nei

Ca 20m

Ingen

Ingen

kjente

Vassdrag

Nei

Ingen

Marka

Nei

Ingen

Strandsonen

Nei

Ingen

Matjord

Gammelt beite

Ingen

Friluftsområder

Nei

Ingen

2. 7
Tema

Utbyggingsområdets

beliggenhet
Oppgi gangavstand i meter
og kjøreavstand
i km.

Ikke
relevant

med
til

Gangavstand
lokaleller
Kjøreavstand
lokaleller
Adkomst fra

til
nærmeste
nærsenter
til
nærmeste
nærsenter
offentlig

veg

700m til

Gjellum

senter

700m til

Gjellum

senter

0m ( passerer

området)

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

250m til

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

200m til
Gui Gård som
danner utgangspunkt
for
turstier
på Gui-platået.

Avstand

til

Gangavstand
og er denne
( opparbeidet
sykkelvei
e.

Guibekken

( buss)

Gang- og sykkelvei
( turvei)
er opparbeidet

Gang- og sykkelveier
( turvei) er opparbeidet.

strandsonen

til
barneskole,
trygg
gang- og
l. )

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

Ikke
relevant
700m til
Skoleveien

Heggedal

skole.

er trygg.

1, 7km til
Hovedgården
Ungdomsskole.
Skoleveien

er trygg.

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.
Innspillet
omfatter
del av eiendommen 76/1,
ubebygd areal på ca 28 da.

begrenset

til

et

samlet

Planforslaget
gj elder omdisponering
av det aktuelle
arealet,
slik
at
det kan legges til
rette for etableringen
3 mindre felt
med konsentrert
bebyggelse,
samt nødvendig areal til
fellesområder.
Feltet
som er benevnt B1 er beliggende
nord for
ca 7 da. Feltene
som er benevnt
B2 og B3 er
Tåsengata,
mellom Tåsengata og Guiveien.

Tåsengata
beliggende

og utgj ør
syd for

Arealet
som omfattes
av felt
B1, består hovedsakelig
av fjellknauser
med noe løvskog
og enkelte
større
trær.
Den syd-vestlige
delen av
feltet
sneier over et areal med dyrket mark. Arealene som omfattes
av
felt
B2 og B3 har tidligere
vært dyrket,
men har vært bortleid
til
beite
etter
en utfylling
på 1990-tallet.
Entreprenøren
som foresto
utfyllingen
sørget
ikke
for
en forskriftsmessig
avslutning
av
fyllingen
og arealet
har derfor
heller
ikke særlig kvalitet
som beite.
Husdyrholdet
i distriktet
er avtagende,
og i stedet
for at arealene
skal ligge
brakk og etter
hvert gro igj en, ønsker grunneierne
at det
skal legges til
rette
for utnytte
arealene
til
boligformål.
Innspillet
må også sees i
Heggedal som sekundærsenter
sentrum og nærområder, med
lekkasj e til
andre sentra,
næringsgrunnlag.
Dersom det
f. eks. 60 leiligheter,
vil
dette.

sammenheng med den pågående utvikling
av
i kommunen. For å etablere
levedyktig
forretninger
og servicetilbud
som hindrer
må det foreligge
et tilfredsstillende
legges til
grunn en trinnvis
utbygging
av
planinitiativet
vil
gi et godt bidrag til

Videre
er det viktig
å påpeke at lokal
utvikling
også gir
mindre
grunnlag
for bilbruk.
I denne saken er det ca 250m til
to sentrale
busstopp ( begge veier)
og kort vei til
j ernbane. Det er i tillegg
kort
vei til
skole,
barnehage,
forretninger,
idrettsanlegg
og turterreng.
Alt dette
er forhold
som reduserer
bilbruk
og bidrar
til
et bedre
miljø.
Særlig viktig
er det også å påpeke at lokale
forhold
tilrettelagt
for barn og unge. Idrettsanlegg,
skiløyper
er beliggende
i umiddelbar
nærhet til
planområdet.
I
et omfattende
foreningsliv
for folk i alle aldre.

er svært godt
og turterreng
tillegg
er det

Området er vendt mot vest.
Området ligger
lyst
og solrikt
gode kvaliteter
både i forhold
til
bomilj ø og rekreasjon.

til,

med

Området er skrånende,
men som følge
av at bebyggelsen
forutsettes
løftet
i forhold
til
Røykenveien,
kan skj ærings- og overskuddsmasser
benyttes
til
fylling
på eiendommen. Dette vil
redusere
transport
og
miljøulemper
i
byggetiden,
noe
som samsvarer
med kommunens
bærekraftmål.
Som det fremkommer av støysonekart
og redegjørelsen
for øvrig,
er
området noe støyutsatt.
I forhold
til
bebyggelsen,
kan støyen ivaretas
gjennom bygningsmessige
tiltak
og innglassing
av altaner
mv. Når det
gjelder
uteområdene,
som i all hovedsak vil bli etablert
øst for ( bak)
bebyggelsen
og mellom feltene
B2 og B3, vil
bebyggelsen
i seg selv
utgjøre
en avskjerming,
i tillegg
til
at det kan suppleres
med særskilt
støyskj erming.
Skjerming
av fellesareal
mellom felt
B2 og felt
B3 er
indikert
på planen

En komplett
skjerming
med et reguleringsarbeid.
at det vil være fullt
alle delfeltene.

må utredes
etter
støyberegninger
Lokal kunnskap og erfaring
mulig å oppnå forskriftsmessige

i forbindelse
tilsier
likevel
utearealer
for

Som følge av at Tåsengata kan opprustes
til
vei klasse B2 ( evt. B3)
og ny utkjøring
på Røykenveien
er etablert,
kan Guiveien
i syd
reguleres
til
vei klasse GS, slik at gang- og sykkelveinettet
i området
styrkes
ytterligere.

2. 8

Fareområder

Tema

Avstand til
fareområde

Hvordan vil
arealbruken
påvirkes
av fareområder

Ras og skred

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Grunnforhold

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Overvann/flom

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Flo

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

2. 9

Bebyggelse

og utnyttelse

Det arealet
som grunneierne
ønsker å omdisponere
til
boligformål
er
begrenset
av Røykenveien
i vest,
et høyspent
luftstrekk
i øst,
av
Guiveien
i syd og en naturlig
begrensning
mot mer brukbare arealer
i
nord. Arealene har ingen skog- eller
landbruksmessig
betydning,
og det
opprinnelige
kulturlandskapet
er nedfylt.
Ut fra disse forutsetninger
har vi vurdert
hva slags bebyggelse
som
er aktuell
for området. Det kan uten videre
slås fast at området har
betydelige
kvaliteter,
både i forhold
til
sol,
utsyn og den korte
veien til
offentlig
kommunikasjon,
skole,
barnehage og nærsenteret
på
Gjellum,
med forretninger
og idrettsanlegg.
Som følge av en byggelinje
på 20m langs Røykenveien,
sikkerhetssone
på 10-12m til
hver
side
for
høyspentlinjen
og støysonen
langs
Røykenveien,
synes tradisjonell
småhusbebyggelse
ikke
å være mest
aktuelt.
Arealene
er derimot
meget godt
egnet
for
oppføring
av
konsentrert
småhusbebyggelse,
f. eks. i form av lavblokk
med spennende
og variert
arkitektur.
Bebyggelsen tenkes etablert
noe høyere enn Røykenveien,
hvor parkering
skjer
i underjordisk
garasje.
Boligbebyggelsen
kan oppføres i 2 og 3
etasjer,
slik
at den gir godt grunnlag
for utnyttelse
av arealene
på
baksiden,
dvs mot øst. De 3 feltene
som er vist
på vedlagte
tegning

B1 er tilnærmet
innenfor
hvert
Samlet sett
i varierende
og sykler.

like
felt.

store,

og gir

gir planområdet
mulighet
størrelse.
Bebyggelsen

mulighet

for

minst

20 leiligheter

for utvikling
av ca 60 leiligheter
vil få parkeringskjeller
for biler

Innkj øring til
feltene
kan skje fra Tåsengata,
hor utkj øring på Røyken
er omlagt i forbindelse
med opparbeidelse
av ny gang- og sykkelveg.
Det forutsettes
etablert
en kj ørbar kulvert
mellom felt
B2 og felt
B3.
I forkant
av kulverten
anordnes mur eller
skråning
mot Røykenveien.
Terrenget
heves over kulverten
slik at det kan tildannes
et horisontalt
uteareal
til
lek og uteaktiviteter.
Utearealet
støyskjermes.

2. 10 Trafikk

og adkomst

Planområdet
ligger
skole,
barnehage,
Heggedal sentrum

sentralt
i
idrettsanlegg

forhold
til
offentlig
kommunikasjon,
og forretninger
på Gjellum
og i

Planområdet
genererer
minimalt
med trafikk
overordnede
myndigheters
krav
om
transportplanlegging.
I tillegg
til
at
både mot Asker og
Heggedal stasj on,
skole,
barnehage,
Dette
har
planinitiativet
representerer.

med
og

det er kort vei til
busstopp med hyppige avganger,
til
Vollen,
samt ekstra
bussforbindelse
til
og fra
er det verd å merke seg den korte
avstanden
til
idrettsanlegg,
skianlegg
og butikk.

også
betydning
for
den
og den samlede bilbruk

Sett
i
en
slik
transportplanlegging
Statlige
planretningslinj
Når
det
innspillet
universell

og samsvarer
godt
effektiv
areal-

gjelder
krav til
utforming.

helhetlige
som den

vurdering
av
viste
bebyggelse

sammenheng,
representerer
innspillet
og arealbruk,
hvilket
er i samsvar
ene og kommunens bærekraftmål.
Rikspolitiske
barn og unge,

god
med de

retningslinjer,
tilfredsstiller
klimaog energihensyn,
støy

og

Adkomsten til
området skjer fra Tåsengata som tar av fra Røykenveien.
Det ble etablert
nytt
kryss for utkjøring
på Røykenveien
når siste
strekning
av gang- og sykkelvei
langs Røykenveien ble opparbeidet.

2. 11 Terreng
Planområdet
utgjør
til
sammen ca 28 da,
hvorav
ca halvparten
opprinnelig
var dyrket
mark. Det ble foretatt
en utfylling
av den
søndre delen på 1990-tallet.
Dette ødela dyrkingsmulighetene,
slik
at
arealet
nå leies
ut til
beite.
Den nordre delen av området består
lommer av løsmasser i mellom hvor
kratt
og løvtrær.

i all hovedsak av berg i dagen, med
det meste av vegetasjonen
består av

2. 12 Tidsperspektiv
Det
er
ønskelig
at
byggeområdet
kommuneplanperioden,
slik
at
det
befolkningsvekst
i Heggedal.

utvikles
kan
bidra

i

første
til
en

del
av
balansert

Rent
praktisk
innebærer
dette
et
ønske
om å
starte
en
reguleringsprosess
kort
tid
etter
at kommuneplanen
er godkjent.
Hensyntatt
tidsrom
for utarbeidelse
av reguleringsplan,
detaljog
bebyggelsesplan,
samt finansiering
og gjennomføring,
vil et realistisk
tidsperspektiv
ligge
innenfor
en horisont
på ca 5 år etter
godkjent
kommuneplan.
Det foreligger
framdrift.

ingen

kjente

forhold

som er

til

hinder

for

en slik

2. 13 Økonomi
Det er foretatt
overordnede vurderinger
av de økonomiske konsekvensene
for
tiltaket.
Konklusjonen
er at kostnadene
for
opparbeidelse
vil
ligge innenfor
ordinære rammer. Gjennomføring
av tiltaket
forutsettes
å skje
i regi
av en profesjonell
utbygger,
evt.
i samarbeid
med
grunneier.
En realisering
av prosjektet
vil
legge til
rette
livsfaser,
med særlig vekt på førstegangsetablerere.

for

boliger

i

alle
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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
kommuneplanens

deres vil bli
samfunnsdel.

vurdert

opp mot føringene

i

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
kommuneplanens samfunnsdel.
Forslag til
kommuneplanens
finner
du her: https: //www. asker. kommune. no/om-askerkommune/styring-og-verdier/kommuneplan/forslag-til-kommuneplanenssamfunnsdel/

1.2

Om kommuneplanens

føringer
fra
samfunnsdel

arealdel

§ 11-5. Kommuneplanens arealdel
Kommunen skal ha en arealplan
arealdel)
som viser framtidig

for hele kommunen ( kommuneplanens
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
hensynssoner
for bruk og vern av arealer.

hovedformål

og

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

Askerhalvøya Eiendom AS
Ola Mæhlum
Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
913 55 511
olm@roykeneiendom.no

Grunneier
Firma:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
E-post:

Jan Erik Andreassen
Bøveien 4a, 1389 Heggedal
926 30 161
janera@hotmail.no

Fagkyndig
plankonsulent
Firma:
Ing. E.Sønsterød AS
Kontaktperson:
Bernt Sønsterød
Adresse:
Postboks 141, 1371 Asker
Telefon:
99 45 47 41
E-post:
bernt@sonsterod.no

2. 1

Arealinnspillet

og kommuneplanens

1. På hvilken
måte er innspillet
kommuneplanens samfunnsdel.

i tråd

samfunnsdel
med mål og strategier

Asker
kommune har lagt
FNs 17 bærekraftmål
til
grunn
utarbeidelse
av kommuneplanen. Gjennom politiske
prosesser
Asker kommune valgt å løfte
fram 6 prioriterte
bærekraftmål
videreutvikling
av Asker-samfunnet.
De prioriterte

bærekraftmålene

Nr.

3

- God helse

Nr.

4

- God utdanning

Nr.

9

- Innovasjon

Nr.

11

- Bærekraftige

Nr.

13

- Stoppe

Nr.

17

- Samarbeid

i

for
har
for

er:

og infrastruktur
byer

og samfunn

klimaendringene
for

å nå målene

Ved utarbeidelse
av planinitiativet
ligger
de 6 prioriterte
bærekraftmålene
til
grunn for prosessen,
med størst
mulig fokus
på de delmål som er mest aktuelle
for et utbyggingsprosjekt.
Med
varierende
vektlegging
er delmålene vurdert
slik:
Nr.

3

Planinitiativet
er beliggende
i et solrikt
område med
utsikt
mot Oslofjorden
og mot vakker natur.
Det er
gode turog aktivitetsforhold.
Det er et aktivt
dyreliv
og det er mulighet
for å sanke sopp og bær i
umiddelbar
nærhet.
Samtidig
er det gangavstand
til
Heggedal
sentrum
med forretninger,
serveringssted,
lege,
tannlege
apotek,
bibliotek,
kirke
og
forsamlingslokale.
Alt dette er forhold
som er svært
viktige
for en god fysisk
og psykisk
helse.

Nr.

4

Planområdet ligger
mellom Bødalen og Heggedal, med noe
kortere
avstand til
Heggedal. I nærområdet ( Heggedal)
er det flere
barnehager,
barneskole
og ungdomsskole.
Fra bussholdeplass
ved Rustadveien
og fra Heggedal
stasjon
er det kort reisetid
til
utdanningssentre
i
Asker, Sandvika og i Oslo. Nærheten gjør det mulig for
studenter
å bo hjemme eller
å bo rimeligere
i
studietiden.
En utvikling
av planområdet
bidrar
således til
å legge til
rette
for utdanning.

Nr.

9

Planinitiativet
legger godt til
rette
for innovasjon
innenfor
byggog
anleggsfaget,
både
gjennom
arkitektur,
tekniske
utredninger
og håndverksmessig
utførelse.
Gode
og
energibesparende
tekniske

løsninger
kan
videreutvikles,
arealeffektive
garasj esystemer
kan utprøves
og byggemetoder
som
ivaretar
terreng
og vegetasjon
kan utvikles
ved
samarbeid i plan- og byggeprosesser.
I dette prosjektet
ligger
det, på grunn av omfanget,
særlig
godt til
rette
for utprøving
og gj ennomføring
av
innovative
løsninger,
både
hva
gjelder
energisystemer,
grønn
mobilitet
og boligstruktur.
Utvikling
av økosamfunn
er et
eksempel
på slik
innovasj on.

2.

Nr.

11

Gj ennom godt planlagte
løsninger,
god forståelse
og
entusiasme i alle ledd, samt et godt samarbeid i hele
planog byggeprosessen,
vil
en gjennomføring
av
planinitiativet
bidra
til
å utvikle
et bærekraftig
lokalsamfunn.
God massebalanse,
valg av rekkefølge,
resirkulerte
produkter,
reduksjon
av avfallsmengder
og transport,
samt energieffektive
bygninger
vil
alt
bidra til
god bærekraft.

Nr.

13

Klimaendringene
kan stanses
eller
forsinkes
ved å
redusere
utslipp
av klimagasser.
De tiltak
som er
opplistet
i bærekraftmål
11 vil bidra til
måloppnåelse
for
bærekraftmål
13. Det legges
da til
grunn at
kommunen har
en vekststrategi
som gjør
at
0alternativet
ikke er et aktuelt
scenario.
Det påpekes
for øvrig at også sanering
av eksisterende
bebyggelse
gir positiv
effekt
i forhold
til
klimagassutslipp,
men
da i et noe lengre tidsperspektiv.

Nr.

17

Samarbeid
er et nøkkelord
i alt
arbeid
– og i
særdeleshet
gjelder
dette
i forhold
til
å etablere
innovative
og bærekraftige
løsninger.
Tverrfaglig
arbeid,
kommunikasj on og felles
målog faglig
forståelse
er en forutsetning
for å oppnå kommunens
vedtatte
bærekraftmål.
Dette
gir
i sin
tur
gode
prosjekter
og gode bo- og oppvekstmilj
øer.

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

og de

Som følge av at planområdet
er beliggende
noe nærmere Heggedal
enn Bødalen ( det er ca 1, 2km fra områdets nordre
grense til
Heggedal sentrum) , relateres
beskrivelsen
i forhold
til
Heggedal.
Heggedal
planlagte

er gjennom flere
sekundærsentrene

10-år utpekt og beskrevet
i Asker kommune. Dette

som et av de
har først
og

fremst
med nærheten til
har
et
aktivt
og
oppvekstforhold.

j ernbanen å gjøre,
men også fordi
tradisj
onsrikt
lokalmilj
ø
med

Senterutvikling
er
imidlertid
avhengig
av
et
befolkningsgrunnlag.
Gjennom årene
har befolkningsveksten
Heggedal vært lav, bl. a. som følge av manglende infrastruktur
skolekapasitet
mv.

man
gode

visst
i
og

Gjennom de siste
5-6 årene har det skj edd en betydelig
endring
av dette forholdet,
og omfattende
beløp er investert
i ny skole,
ny jernbanestasjon,
bruer
og gang- og sykkelveier,
samt nytt
idrettsanlegg.
Kommunikasjonog servicetilbudene
er styrket
vesentlig.
Heggedal sentrum er blitt
et levende lokalsamfunn
og
det nye idrettsanlegget
på Gj ellum legger
til
rette
for både
egentrening
og organisert
trening.
Heggedal er
videreutvikle
derfor
viktig

et

prioritert
servicetilbud
å tilrettelegge

vekstområde.
og lokale
for lokal

Området som dekkes av planinitiativet
sitt
nærsenter.
Gangavstanden til
Aktuelle
tradisj
ved Rustadveien

For å opprettholde
arbeidsplasser
er
boligutvikling.

har
Heggedal

onelle
transportmidler
( begge veier)
eller
tog

og
det

Heggedal sentrum som
sentrum er ca 1, 2km.

er buss fra
fra Heggedal

holdeplass
stasjon.

Som følge av områdets potensiale
på mer enn 350 boliger,
åpner
det seg også reelle
muligheter
til
å utvikle
konseptet
grønn
mobilitet.
Det vil
i tillegg
være et økonomisk grunnlag
for å
opprette
ruter
for
el-drevne
shuttle-busser
i
rushtiden,
organisert
bruk av el-sykler
og bygging av ladestasj oner. På sikt
vil det være mulig å tilrettelegge
for selvkj ørende transport.

2. 2

Kort

Bakgrunn

presentasjon

av arealinnspillet

og hensikt

Stokker Gård er et lite
gårdsbruk
med samlet størrelse
på ca 780 daa.
Av dette
arealet
er
ca 60 daa dyrket
mark,
ca 20 daa er
gårdstun/eksisterende
bebyggelse,
ca 250 daa er produktiv
skog og ca
450 daa er uproduktiv
skog på og rundt selve Stokkeråsen.
I den østre delen av Stokkeråsen,
som inngår
i arealet
på ca 450da,
var det tidligere
et pukkverk.
Etter at driften
av pukkverket
opphørte,
ble det uttatte
steinvolumet
erstattet
med fyllmasser.
Deponiet
har
betydelig
mektighet
og påvirker
nåværende eiers drift
av gården.
I tillegg
til
denne størrelse

ulempen med det gamle deponiet,
er ikke
levedyktige
slik
utviklingen
i landbruket

gårdsbruk
av
har skjedd.

I tillegg
investeringer

til

manglende næringsgrunnlag
kreves
i drift
og vedlikehold
av bygninger,

det kontinuerlige
eiendom og utstyr.

Som en konsekvens av dette har Jan Erik Andreassen som nåværende eier
av Stokker Gård inngått
avtale
med Askerhalvøya
Eiendom AS med sikte
på å utvikle
deler av eiendommen til
boligformål.
For Andreassen vil alternativet
på sikt
til
med løvskog,
samt at bygningsmasse
sikkerhetsmessige
grunner.

være at innmark
forfaller
eller

og utmark gror
må saneres av

I planforslaget
endres kun ca 25% av eiendommens dyrkede mark til
boligformål.
Det vil
si at jordet
på ca 40 daa lengst
syd-vest
på
eiendommen beholdes.
Dette arealet
vil ikke ha noen produktiv
verdi i
landbrukssammenheng,
men kan tenkes utnyttet
til
kjøkkenhager
og lokal
matproduksj on for nye beboere i området.
Det bemerkes
videre
at gårdsbebyggelsen
heller
ikke
berøres
av
planforslaget,
men dersom
utbyggingsplanene
gjennomføres,
kan
bygninger
og gårdstun
istandsettes
og utvikles,
hvor f. eks. gammel
driftsbygning
kan utnyttes
til
felles
bruk,
gårdsbutikk
eller
annen
virksomhet
knyttet
til
et bærekraftig
lokalmilj
ø.
Oppsummert er hensikten
med tiltaket
å gj enskape
gårdsmilj øet,
oppruste
bygninger
og
eiendommer,
samt
tilrettelegge
for
en
bærekraftig
utvikling
av et lokalt
bomilj ø

2. 3

Beliggenhet

og størrelse

Arealet
som ønskes inntatt
i kommuneplanen er beliggende
bnr 2. Eiendommen har adresse Bøveien 4, 1389 Heggedal.

på gnr 236,

Planinitiativet
omfatter
det vesentlige
av Stokkeråsen,
som er et
høydedrag med retning
fra nord-øst
mot syd-vest
– beliggende
mellom
Grodalen og Bømarka som faller
ned mot Slemmestad. Åsen har største
høyde på ca cote 200. Gårdsbebyggelsen
er beliggende
på ca cote 165.
Områdets beliggenhet
er vist i eget vedlegg til
som «oversikt
beliggenhet»
og er et kartutsnitt

oversendelsen,
benevnt
i målestokk 1: 30. 000.

I et eget kartutsnitt
i målestokk 1: 7. 500, benevnt «oversikt
er planområdet
med alternative
vei- og gangveiforbindelser

eiendom»,
inntegnet.

Kjøreadkomst
til
området skj er fra Røykenveien og fra Bøveien som er
en tverrforbindelse
mellom Røykenveien og Slemmestadveien.
Begge veier
er offentlige
veier.
Det området
350daa.

som søkes

inntatt

i

kommuneplanen

har

et

areal

på ca

Figur

1 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med grunnkart
at nødvendige

som underlag.

detaljer

fremkommer,

Figur

2 –

Kartutsnitt
(tilpasses
SOSI-fil

fra

kommunes kartløsning

størrelse
på området
vedlegges) .

slik

med kommuneplan som underlag.
at nødvendige

detaljer

fremkommer,

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

236/2

Bøveien 4a,
Heggedal

2. 5

Hj emmelshaver
1389

Jan Erik

Andreassen

Dagens arealbruk

Som anført
punkt
2. 2,
er
eiendommens
eksisterende
arealbruk
landbruksformål.
Av et samlet areal er ca 8% ( ca 60daa) dyrket
mark,
ca 2, 5% ( 20 daa) gårdstun og bebyggelse og resterende,
ca 90% er skog
av variabel
kvalitet.
Etter
gammel betegnelse,
har mesteparten
av
skogen bonitetsklasse
3-5.
Deler av planområdet
er tidligere
utnyttet
til
pukkverk
og deponi.
Dette området er synlig
på vedlegg «oversikt
eiendom». Innenfor
det
arealet
som er angitt
med grå farge er det tilbakefylt
med leirmasser
som kun gir grunnlag
for spredt løvskog.

2. 6

Prinsipper

for

vern

Tema

Hva

Kulturminner/kulturmilj
Biologisk

mangfold

øer

Avstand

Nei
Ingen

Hvordan vil
tiltaket
påvirke
verneinteresser
Ingen

kjente

Vassdrag

Bekk

100m

Ingen

Marka

Nei

Ingen

Strandsonen

Nei

Ingen

Matjord

20da

Nedbygges

Friluftsområder

Nei

Ingen

2. 7

Utbyggingsområdets

beliggenhet

Tema

Oppgi gangavstand i meter
og kjøreavstand
i km.

Gangavstand
lokaleller
Kjøreavstand
lokaleller
Adkomst fra

til
nærmeste
nærsenter
til
nærmeste
nærsenter
offentlig

veg

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

Ca 1, 2km til
sentrum

Heggedal

Ca 1, 3km til
sentrum

Heggedal

0m ( passerer

området)

800m til
buss.

holdeplass

Ca 1, 5km til
stasjon

Ikke
relevant

for

Heggedal

Gang- og sykkelvei
er
opparbeidet
til
80m fra
nordre feltgrense
Gangavstand til
nærmeste
grøntområde/friluftsområde,
og er det opparbeidet
gangog sykkelvei
e. l. ?
Avstand

til

Gangavstand
og er denne
( opparbeidet
sykkelvei
e.

Byggeområdet grenser til
grøntog friluftsområde
mot nord, syd og øst.

strandsonen

til
barneskole,
trygg
gang- og
l. )

Ikke
relevant
2, 0km til

skole.

2, 6km til
Sydskogen
( har god kapasitet)
Skoleveien
er trygg.

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

Heggedal

til

skole

Heggedal

1, 1km til
Hovedgården
Ungdomsskole.
Skoleveien

er trygg.

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.

Innspillet
omfatter
et areal på ca 350daa. Området er beliggende
og rundt Stokkeråsen,
som er et høydedrag i retning
nord-øst/syd-vest
med største
høyde på ca cote 200.

på

Hele planområdet
ligger
fritt
og åpent til.
Selv om det er orientert
både mot øst og vest, er det svært gode sol- og utsiktsforhold.
Området
er sentralt
i forhold
til
sosial
og teknisk
infrastruktur,
men gir
likevel
grunnlag
for svært gode bo- og oppvekstforhold.
Området ligger
også sentralt
til
i forhold
til
rekreasjon.
På planskissen
er
det
indikert
4
planområdet.
Turveiene
består av stier
og skogsveier
til
små turer
lokalt
– og som utgangspunkt
for turer

friluftsliv
og
turveier
ut
av
som er godt egnet
i Bømarka.

Bømarka,
som er beliggende
øst for
planområdet,
er et turog
rekreasjonsområde
med forgreninger
mot nord og syd. Dette
området
danner et godt utgangspunkt
for turer
og rekreasjon
både om sommer og
om vinter.
Vinterstid
er det oppkj ørte skiløyper
med forbindelse
til
Kjekstadmarka
via Heggedal.
Planområdet
er beliggende
i et distrikt
som er betydelig
utbygd med
tanke på anlegg som ivaretar
helse og miljø.
Dette gjelder
både for
idrettsanlegg,
milj ø- og ungdomsarbeid,
helseog sosialkontakter
og
frivillig
aktivitet
gjennom en rekke typer organisasj oner.
Det påpekes at området har god nærhet til
idrettsanlegg
i Bødalen,
Slemmestad, Heggedal og Vollen.
De lokale
forhold
danner et uvanlig
godt utgangspunkt
for ivaretakelse
av helse og miljø på alle områder.
Som vedlegg
til
innspillet
er
det
utarbeidet
Planskissen
angir
et eksempel
på en tradisjonell
arealene og dokumenterer
at det er godt gj ennomførbart
utbyggingsområder
på og rundt åsen.

en planskisse.
utnyttelse
av
å etablere
gode

Planskissen
indikerer
at de høyeste og mest markante delene av åsen
bør sikres
som frieller
fellesområder,
slik
at
silhuett
og
fjernvirkning
ikke
forstyrres.
Disse
arealene
er godt
egnet
som
lekeområder
for barn i alle aldre,
ake- og skibakker,
samt utgangspunkt
for
utfart
til
omkringliggende
turområder.
Det
bemerkes
at
planforslaget
ikke viser kvartalslekeplasser
mv, da dette forutsettes
inntatt
i en detalj regulering.
Områder gir godt grunnlag
for en blandet
bebyggelse,
med eneboliger,
rekkehus og små blokker.
På planskissen
er byggeområder hvor det kan
etableres
rekkehus/små
blokker
( konsentrert
bebyggelse)
markert
med
mørk gulfarge,
mens områder hvor det kan etableres
eneboliger
( åpen
bebyggelse)
er markert med en lysere
gulfarge.

Som anført
innledningsvis,
har området slik
størrelse
at det også
innbyr,
helt
eller
delvis,
til
innovativ
bebyggelse
og
bosettingsformer,
f. eks økosamfunn. Uavhengig av dette kan det legges
til
rette
for alternative
energikilder,
f. eks. i form av jordvarme,
varmepumper eller
biogass.
Samlet sett gir dette grunnlag for å utvikle
et prosjekt
i samsvar med kommunens vedtatte
bærekraftmål.

2. 8

Fareområder

Tema

Avstand til
fareområde

Hvordan vil
arealbruken
påvirkes
av fareområder

Ras og skred

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Grunnforhold

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Overvann/flom

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

Flo

Ikke

relevant

Påvirkes

ikke

2. 9

Bebyggelse

og utnyttelse

Vi har foretatt
en vurdering
av hva slags type bebyggelse som kan være
aktuelt
for området,
basert
på tradisjonelle
løsninger.
Hensyntatt
myndighetenes
ønske om å konsentrere
utbygging
til
områder med nærhet
til
sentra
og
offentlig
kommunikasjon,
synes
det
som mest
formålstjenelig
å legge opp til
en blandet
utbygging.
I den vedlagte
illustrasjonen
har vi forutsatt
en bebyggelse i samsvar
med nedenstående tabell.
Den er imidlertid
kun retningsgivende,
og må
tilpasses
den utbyggingsform
som evt. velges.
Eneboliger
Rekkehus/kjedet
bolig
Småblokk ( konsentrert)

( konsentrert)

Sum

: ca 100
: ca 180
: ca 70
------------: ca 350
-------------

stk
stk
stk
stk

Spørsmålet om valg av boligtype
og utbyggingsform
forutsettes
utredet
nærmere i en reguleringsfase
og evt. gjennom markedsundersøkelser.

2. 10 Trafikk

og adkomst

Både Røykenveien
besørge transport

og Bøveien er etablert
inn og ut av området.

som hovedveier
i dag og vil
Inne på selve byggeområdet må

det legges opp til
bruk av fortau
og gang- sykkelveier
der dette
hensiktsmessig.
Fri- og fellesarealer
må organiseres
slik
at stier
smett kan etableres
der det er naturlig.

er
og

Området vil
få gangforbindelse
knyttet
til
3 retninger.
En er mot
Heggedal,
en annen mot Sydskogen og den tredj e mot naturområdene
i
nord og øst.
Fra planområdet
er
Gang- og sykkelveien
Innkj øring til
siktforhold.
I
Røykenveien til

det innregulert
er opparbeidet

en gang og sykkelvei
til
ca 80m fra nordre

byggeområdet
vil
skje fra
planforslaget
er det vist
bebuggelse på vestsiden.

mot nord.
feltgrense.

Bøveien,
hvor det er gode
alternative
adkomster
fra

Der det er mulig og hensiktsmessig,
vil det bli
eller
annen for felles
parkering,
slik at parkerte
inntrykket
av boområdet.

bygd garasjekj ellere
biler
ikke dominerer

Planområdet
vil
generere
minimalt
med trafikk
og samsvarer godt
overordnede
myndigheters
krav
om
effektiv
arealtransportplanlegging.
Sett
i
en
slik
transportplanlegging
Statlige
planretningslinj
Når
det
innspillet
universell

gjelder
krav til
utforming.

sammenheng,
representerer
innspillet
og arealbruk,
hvilket
er i samsvar
ene og kommunens bærekraftmål.
Rikspolitiske
barn og unge,

med
og

god
med de

retningslinjer,
tilfredsstiller
klimaog energihensyn,
støy

og

2. 11 Terreng
Terrenget
består av en åsrygg med mye fjell
i dagen. Ryggen ligger
i
en nord-øst/syd-vestlig
retning.
Åsryggen
er noe langstrakt,
men
faller
av både mot øst og vest.
Innenfor
området er det spredt
og
blandet
vegetasjon.
Planområdet
utgjør
til
sammen ca 350 daa, hvorav ca 20 da har vært
dyrket
mark. Resten av arealet
som inntas
i planen utgj ør randsoner,
skråninger
og annet uproduktivt
areal rundt Stokkeråsen.

2. 12 Tidsperspektiv
Det
er
ønskelig
at
byggeområdet
kommuneplanperioden,
slik
at
det
befolkningsvekst
i Heggedal.

utvikles
kan
bidra

i

første
til
en

del
av
balansert

Rent
praktisk
innebærer
dette
et
ønske
om å
starte
en
reguleringsprosess
kort
tid
etter
at kommuneplanen
er godkjent.
Hensyntatt
tidsrom
for utarbeidelse
av reguleringsplan,
detaljeller
bebyggelsesplan,
samt finansiering
og gjennomføring,
vil et realistisk
tidsperspektiv
for gjennomføring
ligge innenfor
4-5 år etter
godkjent
kommuneplan.
Det foreligger
framdrift.

ingen

kjente

forhold

som er

til

hinder

for

en slik

2. 13 Økonomi
Det er foretatt
for tiltaket.
opparbeidelse
at grunneierne
markedspris.

overordnede vurderinger
av de økonomiske konsekvensene
Tiltaket
krever ikke konsekvensutredning.
Kostnadene for
vil
ligge
innenfor
ordinære
rammer, hvilket
innebærer
kan avhende tomter eller
delfelt
i samsvar med gjeldende

Den mest sannsynlige
utbyggingsformen
vil
være i
regi
av
profesjonell
utbygger,
evt.
i
samarbeid
med grunneier.
gjennomføring
av tiltaket
vil
bidra
til
en åpning for familier
enslige
i etableringsfasen,
like
mye som til
voksne og eldre.

2. 14 Vedlegg
1. Forslag
1: 2500

til

utnyttelse

2. Oversikt

beliggenhet

3. Oversikt

eiendom

av planområdet

( tegning

B1) , målestokk

en
En
og

G/S vegmot Heggedal

Turvei

6627400

6627400

Turvei
st
m
ko
d
a
.
lt
A

N
IE
E
V
N
E
K
Y
Ø
R

6627300

6627300

E
K
K
A
B
E
K
A

LEK 1
6627200

6627200

6627200

6627100

6627100

Stokkeråsen

160

155

6627100

197

6627000

6627000
bratt
skre
nt

205

2.8daa

3daa
LEK 2

200

6626900

6626900

Turvei
195
195
190

5.2daa

185
180
175

7daa
170

155

150

165160

6626800

6626800

B
øv
ei
en

3daa
140
165

5.5daa

135

6626700

6626700

Turvei
B
Ø
V
EI
EN

150

155

Fortau mot Sydskogen
og Bødalen
6626600
160

145

0
0
9
0
8
5

0
0
0
1
8
5

0
0
1
1
8
5

165

0
0
2
1
8
5

0
0
3
1
8
5

0
0
4
1
8
5

0
0
5
1
8
5
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Til Askerkommune
kommuneplanen@asker.kommune.no
15.09.2020

Underlandsveien6 –gnr. 78/bnr. 40 og 25 i Heggedal–
Innspill til kommuneplanensarealdel med frist 15.09.2020
Vi visertil kommunenshjemmesideder det er varsletoppstart om arbeid med kommuneplanens
arealdel.Innspilleter på vegneav eier OlavThonEiendomsselskap
ASA.
Eiendommenliggerrett syd for Heggedalstasjon,avgrensetav Spikkestadbanen
i øst og
Underlandsveieni vest.
StatusUnderlandsveien6 i gjeldende
kommuneplan

StatusUnderlandsveien6 reguleringsplan

Eiendommeneer avsatt til boligbebyggelse,
blågrønnstrukturog vei.

Eiendommeneomfattes av reguleringsplanfor
Heggedalsentrum,vedtatt 16.02.2010.

Vurderingav statusfor formålenei gjeldendereguleringfor eiendommene:
-

Vei tvers over planområdetsom tidligere førte til en eiendompå andre sidenav jernbanen.
Kommentar:Denneeiendommenhar nå fått adkomstfra andre sidenog veiener stengt ved
jernbanen.Ettersomdenneveienikke er aktuell lengre,kan muligensavkjørsleri planområdet
plasseresandre steder.

-

Fellesparkeringsplasspå terrengfor boligene.
Kommentar:Parkeringbør kunneløsespå andre måter.

-

Naturvernområdeder det ble registrert tistler i en grøft.
Kommentar:Dette kan væreendret og bør undersøkespå nytt. Muligensbør heller bekkennord i
planområdetvurderes.
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-

Industriformål.
Kommentar:Uaktuelt.

-

Fellesgrøntarealsom kan benyttestil støyskjermingmellom boligeneog jernbanenog som
tilhører boligeneog kan benyttestil uteoppholdsarealfor felt B3.
Kommentar:Støyskjermingerfortsatt aktuelt, men grøntarealetkan ogsåreguleressom
boligformålog dermedgi en mer entydigplan.

-

Boligeropp til 3 etasjermed flatt tak, maks9130m2 BRA.Byggegrenserviserlameller og
innadvendtetun.
Kommentar:Enannentypologi,med en annenhøydebør vurderes.Senesteavsnitt. BRAer OK.

-

Byggegrense
12,5 m fra midt regulert Underlandveienog 20 m fra jernbanen.
Kommentar:BaneNORhar signalisertat utfallet bådeav en dispensasjonssøknad
fra
Jernbanelovens
avstandsbestemmelser
til byggesakenog evt. en omregulering,kan medføreen
avstandpå 30 meter. Avstandtil Underlandsveiener OK,men kan vurderesved en annenmer
åpentypologi.

Statusfor boligutvikling på denne eiendommen
Etter 2010har Hille Melbye arkitekter tegnet ut 3 forskjelligeprosjekter,vært i forhåndskonferanse3
gangerog vært klare for å sendeinn rammesøknad3 ganger.Viktigetemaer for kommuneni
forhåndskonferansene
har vært:
- Ønskeom mer varierte boligtyper.
- Fleresmåleiligheter
- Boligeneskvaliteter når det gjelder sol, lys, utsyn og innsyn.
Dette har vist segå være vanskeligå innfri med den typologiensom er regulert, selvmed en
utnyttelse langt under det som er tillatt.
Andreviktige temaer har vært:
- Avkjørsel-ogparkeringsløsninger
- Variasjoni den langefasadenlangsUnderlandveien
- Støypå fasaderog uteoppholdsarealer.
- Bekki nord.
Dissetemaenehar latt segløsei de prosjektenevi har utformet, men vi ser at andre typologier ville
gitt bedre løsninger.
Vi jobber derfor nå med en mulighetsstudieder vi i større grad tar inn over ossdet store
landskapsrommetog de kvalitetenedet har, fremfor å lagesmåinnadvendtetun med hovedsakelig
store familieboliger.Med frittstående punkthusi det store landskapsrommetfår boligeneden
bokvalitetbåde vi og kommunenønskernår det gjelder lys og utsyn, variasjoni boligenesstørrelseog
med mulighet for mangesmåleiligheter.I tillegg blir det lettere og større fleksibilitet til å løse
parkering,fasade/uterommot Underlandsveien,støy og bekkeni nord.
Det som er nytt og spennendemed arbeidsmetodennå, er at vi benytter Space-makerfor å
optimaliseresol-og lysforholdog utsikten/siktennordoverog søroveri dalen.
Det er ikke planlagtmer BRAenn det som er regulert nå. Vi kommer til å foreslåat beggetomtene
bebygges,ogsåden i sør.Punkthuseneer 5 etasjer.
Vi har den 08.09.2020bedt om møte med Tor Arne Midtbø for å presenteredette.
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Innspill til kommuneplanensarealdel
Vi ber om at eiendommeneopprettholdesmed boligformåli den nye kommuneplanen.
Eiendommeneliggerrett ved Heggedalstasjonog det er derfor fornuftig å opprettholde
byggeområdefor boliger. Videreønskervi at beggetomtene skalværehelt gule, uten blågrønn
struktur og veiformål,jamfør vår vurderingav statusfor formålenei gjeldenderegulering,på side 1
og 2 i dette dokumentet.
Kommuneplaneninneholdervanligvisikke detaljer om høyder/antalletasjer.Men ettersom Heggedal
er prioritert vekstområde,ønskervi nå å signalisereat en endret typologi ogsåvil medføreet forslag
om flere etasjerenn de 3 som nå er regulert.

Avvikssonefor støy
Kommuneplanensstøykartviserat det er støy over grenseverdienei nestenhele området, altsåbåde
fra vei og bane.Situasjonener imidlertid sannsynligvisvesentligbedre enn det som er genererti
kommuneplanen.Bådei forbindelsemed reguleringsplanenog i forbindelsemed et prosjekt i 2011
ble det utarbeidet støyrapporterfor området. Disseviserat det er støy over grenseverdiene,men
støyenrekker stort sett ikke helt frem til fasadene.Likevel,noen fasaderer over grenseverdieneog
deler av uteoppholdsarealetmå støyskjermes.Vi har ogsåvært i kontakt med BaneNORvedrørende
avstandtil jernbanenog det er sannsynligat de vil kreveen byggegrensepå 30 m ved en
omregulering.Dette medførerat boligenekommer endalengrevekkfra en av støykildene.
Ettersomdette områdetligger i prioritert vekstområde,langsjernbanen,rett ved Heggedalstasjon
og langsUnderlandsveien,og dermeder mer støyutsattenn andre områderi Heggedal,ber vi om at
det fastsettesavvikssonefor støy for disseeiendommene.Det er ikke registrert store avvik,men for
å få godeutadvendteboliger som åpnesmot det store landskapsrommet,er det sannsynligvis
nødvendigå tillate mindre avvikfor noen av boligeneog for noe av uteoppholdsarealene.
Underhar vi limt inn resultatenefra støyrapportenfra 2011.

Vennlighilsen
HILLEMELBYEARKITEKTER
AS
KariStamnes
sivilarkitekt
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