
Innspill til 
kommuneplanens arealdel 
2022 - 2034
Slemmestad lokalområde

Vedlegg 18, 
datert 14.09.21



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

Sendt: 07.09.2020 14:43:43
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill

Gjelder 1 friluftsområde og 2. Strandsonen. 1: planen bør inneholde hensynssoner eller andre tiltak som sikrer
skogsområdet syd for bebyggelsen ("Baarsrudmarka") for friluftsliv. 2: området innerst i Nærsnesbukta
("Propsen") med parkering til Sundbyveien bør utvikles til offentlig badeplass og rekreasjonsområde.

Avsender:
Jon Leland
jonpetter.leland@gmail.com
90171621

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



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

Sendt: 15.09.2020 12:02:11
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill

Dersom denne tomten, 238/527 skal bebygges må man ta hensyn til at det skal gå en kyststi på nedsiden
mellom tomten og sjøkanten.

Avsender:
Marit Stenberg
info@markit.no
97 17 50 95

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



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

Sendt: 15.09.2020 13:32:24
Emne: Saksnummer 20/1679 - innspill til kommuneplanens arealdel 2020
Vedlegg:

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

Tilbakemelding/Innspill

Gjelder et areal på anslagsvis 10-15 dekar som vesentlig ligger syd for Jonsgrind på Nærsnes syd 2

Avsender:
Knut Baarsrud
knutbar44@hotmail.com
91685610

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



Innspill til arealdelen av Askers kommuneplan 2021-2033 

Etter et møte med planavdelingen 27. august, hvor jeg ble orientert om rammene for utbygging i 

planperioden, velger jeg i denne omgang å begrense innspillet til en søknad om å få omgjort et 

mindre område av min eiendom Baarsrud, Gnr.bnr. 244/1, fra LNF område til et areal for mulig 

boligutbygging. Hvis dette kan innvilges, vil det være mer meningsfullt å legge penger og tid i en 

detaljert utarbeidet søknad ved neste revisjon av kommuneplanen om 4 år. 

Tidligere utbygging på Nærsnes er i all hovedsak utgått fra Søndre Nærsnes a/s, Gnr.bnr. 243/1.    

Ved den foreløpig siste utbygging, av feltet Nærsnes syd 2, kom min eiendom for første gang i direkte 

kontakt med eksisterende bebyggelse på Nærsnes, det gjelder 8 tomter, 6 med adresse Jonsgrind og 

2 med adresse Sokkabekkveien. 

Av min eiendom på 1330 dekar, som herfra strekker seg sydover og vekk fra annen bebyggelse, er 

det kun på dette området at det i overskuelig framtid vil være realistisk å få tillatelse til å fradele 

tomter. 

Det omtalte området vil ikke berøre friluftsinteresser, da det ikke finnes noen turstier her og det er 

et område hvor folk aldri går. Det var dessuten en større hogst her for 16 år siden, og i den 

forbindelse ble det ikke registrert noe verneverdig plante- eller dyreliv som måtte hensyntas. 

Veiforbindelse til det foreslåtte utbyggingsarealet kan gå ut fra Sokkabekkveien, som ble forlenget da 

Nærsnes syd 2 ble lagt ut som tomtefelt. Det er 2 mulige traseer, som vil ta av fra Sokkabekkveien til 

høyre der stigningen flater ut og hvor veien fortsatt har full bredde med fortau. Fortauet går på 

venstre side av veien, og vil dermed ikke bli berørt. 

Man ser for seg en begrenset utbygging, anslagsvis 10 boligenheter, som vil framstå som en mindre 

utvidelse av Nærsnes syd 2. Og feltet vil ligge så tett opp til dette at skolevei og avstander til 

forretninger, kollektivtransport o.l. vil bli praktisk talt den samme som for boligene i Jonsgrind, med 

avkjørsel fra Sokkabekkveien litt lenger fram, også den til høyre. 

Terrenget for det foreslåtte feltet skråner slakt oppover, så det vil bli utsikt mot Oslofjorden også fra 

disse tomtene. De vil trolig ikke bli vanskelig å selge, fordi Nærsnes fra før av har vært blant de mest 

attraktive boligområder i gamle Røyken kommune. 

Nærsnes barneskole er det siste året blitt betydelig utbygd, men for at den økte kapasiteten skal 

utnyttes og ikke bli overflødig etter noen år, krever det en viss jevn og kontrollert tilflytting av 

småbarnsfamilier, som sikres ved en tilsvarende jevn og kontrollert boligbygging. 

Når det gjelder fortetting av nåværende bebyggelse på Nærsnes, har det skjedd i såpass stor grad ved 

at de tidligere romslige hagetomtene er delt opp og bebygd, at det er svært lite plass igjen for det.  

Arealet som ønskes tatt ut fra LNF vil være det som trengs for 10 tomter pluss det som trengs for 

veier og snuplasser. Det kan vel dreie seg om 10-15 dekar, med den nødvendige buffersone mot 

nåværende bebyggelse på Nærsnes syd 2 (10 meter, som mellom Nærsnes syd 1 og 2). 

Vedlegger en kartskisse, hvor det er påført grenselinje mellom 43/1 og 44/1 (nå 243/1 og 244/1) i 

dette området og alternative tilførselsveier fra Sokkabekkveien, samt skisse av ønsket område for 

utbygging med blå skravering.  

Mvh 

Knut Baarsrud 
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Slemmestad Båtforening Org.nr. 976 937 120 
Bjerkåsholmen 27  Kto: 7137.05.30437 
Boks 196 
3471 Slemmestad www.slemmestad-båtforening.no 
 

 

 

Til 

Asker Kommune 

 

 

 

      Vår ref. KH         Slemmestad 01.07.20 

 

 

Vedr. Innspill til kommuneplan 2020-2032 fra Slemmestad Båtforening 

 

Slemmestad Båtforening Gnr/Bnr 68/404 har beliggenhet på Bjerkåsholmen 27 i Asker.  

Vi har 152 båtplasser, samt parkering og opplagsplass syd og nord for havnen med plass for ca 130 

båter i opplag vinterstid.  

I forbindelse med VEAS sin forestående oppgradering/utvidelse av veien fra Slemmestadveien og 

frem til VEAS sitt anlegg på Bjerkåsholmen, har vi følgende innspill: 

-I følge opplysninger fra VEAS planlegges utvidelse av veien samt etablering av gangvei til denne.  

Dette vil i stor grad berøre vår parkering og opplagsplass i syd (merket A på vedlagte kart) da eneste 

utvidelses mulighet forbi dette området er inn på vår tomt da fjellskjæringen på motsatt side av 

veien er fredet. 

En utvidelse av veien langs båthavnen med fysisk sperre mellom gangvei og kjørebane vil redusere 

vår mulighet til å kjøre båter med truck til vår nordre opplagsplass da denne transporten krever 

minst 15 meter bredde for å kunne håndtere båtene på en sikker måte og avstand til møtende og 

forbipasserende. 

Dersom en utvidelse med gangvei i dette området skulle bli en realitet, ønsker vi å komme med et 

forslag til mulig makebytte.  

Våre opplagsplasser benyttes ofte til parkering av personer som skal ut å bade og fiske på 

strandområdene i Tåjebukta og på Bjerkåsholmen. Dette fører ofte til at våre medlemmer må 

parkere på andre steder, samt at de ikke får satt fra seg båthengere når de benytter vår utsettings- 

rampe.  

I fjor sommer sperret vi av vår plass med gjerder, men da ble det fullstendig kaos lang veien helt opp 

til Eternitveien pga. feilparkerte biler og mange farlige situasjoner.  

Vår opplagsplass mot Nord (merket B på kartet) kan vi ikke sperre av da moloen skal ha offentlig 

tilgang iht. reguleringsplanen. Vi ser ofte at denne plassen er full av biler med folk som skal på 

Bjerkåsholmen for å fiske eller bade, eller gå kyststien mot Vollen. 

http://www.slemmestad-båtforening.no/


 
 

Slemmestad Båtforening Org.nr. 976 937 120 
Bjerkåsholmen 27  Kto: 7137.05.30437 
Boks 196 
3471 Slemmestad www.slemmestad-båtforening.no 
 

Dette innebærer at våre medlemmer må parkere på andre siden av veien på området til Platou 

Vi har til tider båter stående på land for reparasjoner og service, og ønsker da ikke parkerte biler 

rundt på alle kanter pga. fremkomst med truck og eventuelle skader på biler. 

Vi ser en markant økning i etterspørsel for båtplasser sommerstid og opplagsplasser vinterstid. I den 

nye planen for Slemmestad blir antagelig båtplassene ved Odden redusert og de planlagte 

båtplassene på "Tåjeodden" ser ikke ut til å komme.  

I den forbindelse har vi sett på mulighet for utvidelse av vår havn med en økning på ca 100 nye 

båtplasser.   

Vi har i flere år hatt planer om oppgradering av opplagsplasser og anlegg, men grunnet usikkerhet 

rundt Veas og kommunens planer om utvidelse av veier og fortau, har vi lagt disse planene på is i 

påvente av en avklaring. 

Vi har følgende innspill til kommunen og Veas: 

Båtforeningen gjør et makebytte på arealer ved at vi gir fra oss plassen syd for dagens vaktbod (A), 

samt del av plassen ved Bjerkåsholmen (B), for parkering og ny gangvei. På motsatt side av veien for 

felt B, mot vest, er det i et tidligere kart avsatt 3250m2 for båtopplag. Båtforeningen ønsker et 

makebytte med denne plassen. Alternativt kan felt B utvides med tilsvarende areal for opplag og 

serviceanlegg og ny vei/gangvei legges i bakkant av/rundt  området. Det vil sikre at det unngås 

konflikt mellom gående, samt trafikk til VEAS, og  aktiviteten i Båtforeningen ved opptak/utsetting. 

Videre ønsker vi at VEAS etablerer et tømmeanlegg for septik fra båter. Det er få slike anlegg i 

nærområdet, og dette fører til at septik tømmes rett i sjøen etter helgeturen. 

Vi ber om at dette blir tatt med som et innspill til den nye planen for området som er under 

utarbeidelse. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Slemmestad Båtforening 

 
Knut Hillestad 
Knut.hillestad@online.no 
Tlf: 90655614 
 

Vedlegg: Kart over området 

http://www.slemmestad-båtforening.no/
mailto:Knut.hillestad@online.no


 



Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere, 

organisasjoner, lag og foreninger   

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:  

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

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

Telefon: 97122025 

E-post: erikeik79@gmail.com 

 

 

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:  

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

Bolig  

Næring  

Utbygging  

Kjørevei x 

Gang- og sykkelvei  

Grønnstruktur  

Friluftsområder  

Strandsone /fjord  

Biologisk mangfold  

Landbruk  

Kulturminner  

Annet  

  

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

Røyken kommune har tidligere hat planer om å legge rundkjøring i krysset Slemmestadveien – 

Eternitveien. Dette vil hjelpe på trafikkflyten og redusere risikoen for ulykker ved dette punktet.  

Almedalen Vel ser også med bekymring på den økte trafikken i blindveien Almedalsveien etter at 

Coop åpnet og laget en avstikker inn fra Almedalsveien og til butikken. Almedalsveien er en skolevei 

for mange barn og ved å legge avkjøring i en fremtidig rundkjøring i overnevnte sted, også inn til 

Coop butikken, vil det omdirigere mye av trafikken unna barnas skolevei. 

 

  



Fra: Marte Helene Lie [Marte.Helene.Lie@asker.kommune.no]
Til: Ingeborg Fønstelien [Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no]; Jørgen Tysseland
[Jorgen.Tysseland@asker.kommune.no]; Hanne Heieraas Evju []
Kopi:

Sendt: 04.06.2020 15:57:34
Emne: Vs: Møte vedr. planforslag for gbnr. 243/28 (43/28 i tidligere Røyken).
Vedlegg:

Hei, for oppfølging i kommuneplan og detaljplan. 

Vennlig hilsen

Marte Helene Lie
Virksomhetsleder samfunnsplanlegging
Asker kommune

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: birger@samtek.no
Dato: tor. 4. jun. 2020, 15:09
Til: Per Morstad <Per.Morstad@asker.kommune.no>, Marte Helene Lie
<Marte.Helene.Lie@asker.kommune.no>
Kopi: Nina Ekren Holmen - Politiker <Nina.Ekren.Holmen@asker.kommune.no>
Emne: Møte vedr. planforslag for gbnr. 243/28 (43/28 i tidligere Røyken).
Vedrørende justering av feil i gjeldende kommuneplan innenfor Gbnr. 243/28, tidligere Gbnr 43/28 i
Røyken kommune.
 

Undertegnede har en uavklart saksbehandling for utarbeidelse av en detaljreguleringsplan for Gbnr. 243/28 i
tidligere Røyken kommune. Saken har pågått siden 2009. Kort fortalt er gjeldende kommuneplan utarbeidet på
feil grense- og eiendomsgrunnlag til tross for at gjeldende reguleringsplan fra 1987 er helt korrekt og utarbeidet
av kommunen. Det er ingen grensekonflikter i saken nå.
Grunneieren forholder seg derfor til helt til gjeldende reguleringsplan og ber om at kommuneplanen justeres.
 

Grunneier og undertegnede ber om et møte for å forklare planproblemene i håp om at de bagatellmessige
feilene i kommuneplanen kan bli endret slik at forslag til detaljreguleringsplan kan fullføres.
 
Mvh
Birger Rogndokken
På vegne av Gunnar Graff
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Varsel om oppstart av detaljregulering av Gnr.43 bnr.28 m.fl. i Nærsnesbukta.  

 

Varsel om oppstart av detaljregulering for tomtedeling og vei 

(Bukta) på gbnr. 43 bnr. 28 på Nærsnesbukta.  
 

I medhold av plan- og bygningslovens § § 12-1, 12-3 , 12-8 , 12-15 og 21-3 varsler Samtek , på vegne av 

tiltakshaver Gunnar Graff  oppstart av reguleringsarbeid for Gbnr. 43 bnr. 28 med del av Bukta, felles 

avkjørsel naturområde og parkareal innenfor området for Gbnr, 43/28. 

Planen har plan-ID: 2017017 

 

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til boligbebyggelse, naturområde med kyststi, vei og 

parkområde.  

Planområdet er i dag regulert med bestemmelser fra 1987. Gjeldende kommuneplan for perioden 2015 til 

2027 viser mindre endring av reguleringsplanen, men formålsprinsippet er beholdt. Bukta, veien fra 

Sundveien til båthavna er endret noe fra gjeldende reguleringsplan på grunn av stigningsproblemer og 

felles atkomstområde langs nordsiden av gbnr 43/28 som vist i reguleringsplanen er endret til Kyststi.  

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 

Barn og unges interesser i planleggingen skal særskilt utredes. 

Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er å utnytte eiendommen til de formålene som gjeldende reguleringsplan og 

kommuneplanen viser. Boligområdet er innenfor sone E og bebyggelsen er innenfor kategori B1b. En 

vesentlig del av området ligger innenfor strandsonen. Utnyttelsesgraden er i henhold til kommuneplanens 

bestemmelser satt til 20%.  

Viktige problemstillinger vil være plassering og utforming av bygninger for å sikre gode solforhold og 

utsikt mot fjorden.  

 

Kontaktinformasjon og frist for innspill 

Spørsmål eller innspill til planarbeidet sendes innen ……………….. 2018 til: 

Samtek v/prosjektleder Birger Rogndokken, fortrinnsvis på e-post: birger@samtek.no eller via vanlig 

postgang til: Hagaveien 38, 1387 Asker. 

 
https://www.royken.kommune.no/kunngjoringer/..................................... /31.0x.2018 Varsel om oppstart av 

planarbeid for ………………… med flere. 

 
Kopi av innspill sendes til postmottak@rkn.no  eller til Røyken kommune v/Planavdelingen, Katrineåsveien 

20, 3440 Røyken.  Vi ber om at du påfører saksnummer …………. 

 

https://www.royken.kommune.no/kunngjoringer/


Fra: birger@samtek.no [birger@samtek.no]
Til: Ingeborg Fønstelien [Ingeborg.Fonstelien@asker.kommune.no]
Kopi: 'Inger Graff' [i.graff@yahoo.no]
Sendt: 08.07.2020 21:12:51
Emne: SV: Avholdt møte om plan for 243/28 (i gamle Røyken)
Vedlegg: 1p. Planforslag med lek i friområdet.pdf; 1j.Kommuneplan 2016-a.pdf; 1j.Kommuneplan 2016-a.pdf; Varsel om oppstart 2.docx

Hei,
 
Jeg stikker opp til resepsjonen i morgen tidlig og leverer minnepinnen til deg. Det som ble vist, er filene fra 1a til 3b. Kopi av gjeldende reguleringsbestemmelser er med i
minnepinnen uten fil-nummerering. Vedlagt fil «4 tomter 1000…….» ble ikke vist på møtet, men er med på minnepinnen.  
Jeg vedlegger også planforslaget med tittelfelt og kopi av varselet om planoppstart av detaljreguleringsplanen, som ble kunngjort i avis 21.08.2018. Varselet ble sendt til de
som kommunen hadde listet opp.
 
I oppstartsvarselet var det vedlagt et foreløpig forslag til detaljreguleringsplanen for å vise detaljene. Enkelte hadde forslag til endringer som ble innarbeidet i det vedlagt i det
viste planforslaget. Vedlagt planforslag og svar på varselmerknader ble ikke sendt kommunen til behandling da jeg visste at den ville bli avslått fordi den var i strid med
gjeldende kommuneplan (som hadde feil grenser på det tidspunktet).
 
Som sagt er kyststiens trase klarlagt med historielaget, og det er holdt befaring i fellesskap med både Slippen og båtforeningen. De er fornøyd med planforslaget.
 
Du kan gjerne få planforslaget i sosi  hvis du ønsker det.
 
Fornminneregistrering er avholdt uten påviste kulturminner.
 
Du kan gjerne beholde minnepinnen. Hører gjerne fra deg hvis noe er uklart.
 
Mvh
Samtek Birger Rogndokken
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Frost Arkitekter AS Rådhusgata 4, 0151 Oslo Tlf: 40 10 76 32 post@frostark.no

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR

ASKER2020-2032

GJELDER:
Gnr./Bnr.: 238/434 m. fler

Frost Arkitekter har innspill til rullering av kommuneplanen for Asker 2020-2032:

Hurtigbåtterminal og kulturinstitusjoner bør samlokaliseres for å generere stedsutvikling,
og gisen tydelig plassering i sjøkanten.

Kommuneplanen gir en unik mulighet til å programmere det sjønære området slik at
attraktiviteten knyttet til adkomsten til Slemmestad øker. Man bør benytte sjansen til å
innpasse en identitetsskapende hurtigbåtterminal i sjøkanten. I tillegg bør det planlegges
for publikums-og kulturinstitusjoner i området for å kunne bruke disse som generatorerfor
en attraktiv stedsutvikling.

SATSNING PÅ HURTIGBÅT GJENNOM HURTIGBÅTTERMINAL

Bruk av hurtigbåt er et satsningsområde i kommunen, fordi det ved bruk av bærekraftige
energikilder er miljøvennlig, i tillegg til å hindre økt bruk av veinettet som allerede har
sprengt kapasitet. Hurtigbåten er mye brukt mellom Vollen og Oslo, og det bør
tilrettelegges slik at hurtigbåten blir et attraktivt fremkomstmiddel for Slemmestads
lokalbefolkning. Hyppigere avganger og hurtigbåtterminal være viktige virkemidler for å få
folk til å reise med hurtigbåt fremfor privatbil.

Hurtigbåtterminal bør plasseres så nær hurtigbåtens anløpssted som mulig, da hurtigbåten
vil bli langt mer attraktiv hvis man kan sitte beskyttet for vær og vind til man skal gå
ombord. En hurtigbåtterminal i sjøkanten vil også kunne være identitesskapende for
Slemmestad. Fra hurtigbåtterminalen bør det være flott utsikt over sjøen, slik at man kan
nyte utsikten mens man venter på båten beskyttet fra vær og vind. Vollen arbeider med å
få en hurtigbåtterminal lokalisert nær kaia, som henspiller på Vollens identitet og historie
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som båtbyggersted. Her er det foreslått brukt trematerialer som får gråne naturlig og en
form som henspiller til båtbyggerienes tradisjonelle avlange saltaksform.

Fig. 1: Foreslått hurtigbåtterminal/venterom i Vollen, Frost Arkitekter.

Slemmestad bør også få sin egen hurtigbåtterminal med venterom i sjøkanten. Vi mener at
å legge venterom i eksisterende bygning 80 m syd for kaia ikke vil gjøre det attraktivt å
benytte hurtigbåten, da avstandene mellom funksjonene er for stor. Det bør derfor
reguleres inn plass til en hurtigbåtterminal på kaia, og om dette ikke lar seg gjøre; så nær
kaia som mulig. Det er viktig at det settes av nok plass til hurtigbåtterminal med venterom.
I planleggingen må det tas høyde for økt bruk av hurtigbåten, som følge av at forholdene
legges bedre til rette med hyppigere avganger og økt komfort for ventende. Det bør
minimum settes av 70-80 m2 til ubetjent hurtigbåtterminal, med god bredde på gangareal
utenfor for å hindre trengsel.

Fig. 2: Mulig arkitektonisk uttrykk forhurtigbåtterminal/venterom i Slemmestad, som spiller videre på
industriarkitekturen i området. Referanseprosjekt: Silos 13, VIB Architecture.



26.06.2020

3 av 4

Frost Arkitekter AS Rådhusgata 4, 01 51 Oslo Tlf: 40 1 0 76 32 post@frostark.no

Hurtigbåtterminalen bør lokaliseres på kaia, og gis en særpreget utforming. Terminalen
bør bidra til å fremme Slemmestads identitet, slik at man ved et blikk på terminalen vet
man at man har ankommet Slemmestad. Hurtigbåtterminalen bør få en arkitektur som
knyttes opp mot industriarkitekturen som er typisk for Slemmestad, og som utforsker og
utfordrer industriarkitekturen.

KULTUR- OG PUBLIKUMSINSTITUSJONER SOM GENERATOR FOR STEDSUTVIKLING

Planområdets sjønær lokasjon med mulighet for direkte tilknytning til Oslo sentrum via
bærekraftig kollektivtrafikk har potensiale til å bli en svært viktig og attraktiv del av
Slemmestad. Man bør benytte sjansen til å tilrettelegge for en variert utvikling av området
med boliger, næring, publikums- og kulturinstitusjoner. Publikums- og kulturinstitusjoner
knyttet til sjøen bør brukes som generatorer for utviklingen av stedet, og innpasses for å
skape en variert bruk av området i tillegg til eventuell bolig og næring. Kanskje kan det
settes av plass til et marint senter mot sjøsøppel hvor man kan samle fagmiljøet på
havsøppel i nye Asker kommune, med besøkssenter og utstillinger? Eller kanskje
Slemmestad kan være lokasjonen for et akvarium, som det lenge har vært ønske om på
Østlandet?

Fig. 3: Kunst knyttet til søppel i sjø, eksempel på utstilling i et marint senter mot sjøsøppel.

Vi mener at den eksisterende bygningsmassen fra Norcem, slik som de karakteristiske
siloene, bør gis ny relevans og bruk. Gjenbruk av bygningsmassen er bærekraftig og gir
lokal identitet, med muligheter til å skape arkitektur med lokal forankring og spennende
rom.

Fig. 4: Studentsilo, HRTB AS. Fig. 5 og 6: Kunstsilo, Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio
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Fig. 7: Zeitz MOCAA, Thomas Heatherwick. Fig. 8: Kunstsilo, Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI
Architectural Studio.

En lokalisering nær sjøen er selvsagt for et marint senter mot sjøsøppel eller et akvarium.
Slike kulturinstitusjoner vil sannsynligvis benyttes av skoleklasser fra hele Østlandet. Svært
mange av dem vil komme sjøveien med hurtigbåten. Det er derfor svært gunstig med kort
avstand mellom hurtigbåten og terminalen og deretter videre til publikumsinstitusjoner.

Vi mener derfor at det må legges til rette for en ny hurtigbåtterminal i sjøkanten, som
samlokaliseres med nye kulturinstitusjoner for å generere en varig og variert utvikling av
Slemmestad.

Sted: Oslo Dato: 25.05.2020

……………………………………………
Frost Arkitekter AS ved Tone C. Hellem
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Pick the date]

Fox Property bistår AS Søndre Nærsnes, org. 916 566417,med innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel 2020 –2032 for eiendommen gbnr. 243/1 i Asker kommune.
Dagens status er LNF, men åpning for en regulert vegfra boligområdet Baarsrudveien,med kommunal vegopparbeidet medfortau iht. reguleringsplanen.

Historisk: Eiendommen SøndreNærsneshar vært i familien Thorvald Baarsrud i 3 generasjonersiden 1926og familien ønsker å utvikleeiendommen sine og forvalte de i tråd med kommunensføringer.
Nærsnes Sydble foreslått avsatt til boligformål i Røyken kommune sin revisjon av kommuneplan 2007ogdaværende rådmann tok direkte kontakt med familien for å forsikre seg om atfamilien ønsket å selge og utvikle arealet. Det
ligger således en forventning om videre utvikling, slik familien tolkettidligere administrativeog politiske føringer i Røyken kommune.

Formål: LNF–Bolig –Offentlig privat
Primærtforslaget erboligformål, og eneboliger eventuelt andre bygningstypologiersom kan avklares nærmere i en eventueltframtidigreguleringsplan.
Subsidiært ønskertiltakshaverå være fleksibel iforhold til arealformål eller boligsosiale formål som kan være tjenlige for samfunnet,kommunen ogfornærområdet.
Vi tør derfor å foreslåblandingsformål av offentlig privat tjenesteyting og boligformål for å legge opp tilmuligheter for ett offentlig formål,som kan betjene den framtidige eldrebølgen, eller andreboligsosiale formål med boliger og
base med oppfølgingintegrertiett boligområde.
Representanter fra AS Søndre Nærsnes har medvirket i forbindelse med samfunnsdelen, i forhold til å videreutvikle og bevare Nærsnes som ett nærsenteremed noe ytterligere fortettingog mindre utbygging. Samfunnsdelen er således
førende og forplikter oppfølging og legge til rettefor fortettingi kommuneplanensarealdel.

Det foreslåsavsatt15daa. fra LNF til bolig eller subsidiærtoffentlig privat tjenesteyting/boligformålmed inntil 10 boliger.Vedlagtpå denne sidefølger bilde avutsikten fraområdet.

Fotomontasje på s 1. er tatt fra Øst av foreslått areal.

“SOKKATOPPEN” INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL2020-2032.
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Eksisterende situasjon med Identifisering og lokalisering

«Nærsnes Søndre», gnr. 243. bnr. 1. består av til sammen 1024 daa.

Foreslått delområde av Nærsnes Søndre med ca. 15 daa. ligger i Søndre Nærsnes i enden av ett etablert
boligfelt i Baarsrudveien.

Lokaliseringen framgår med en påført sort pil og sirkel på denne side.
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Dagens status og bruk av arealresursen:

Arealet har i følge Norsk innsitutt for bioøkonimi (NIBIO) vedalgt til høyere på denne side, liten verdi som en
areal resurss for skogeiendommen. Arealet som ønskes transformert til byggesone består i hovedsak av
skogbruk med lav bonitet og uproduktiv skog. Det er registert tur stier som framtidig reguleringsplan vil ta
opp i seg og bedre tilgjengeligheten til arealets og øvrig skog.

Naturmanglforlsloven § 8-12

Det er i følge artskart vedalgt på denne side ingen registrerte rødlistede arter innenfor arealet, eller i kritisk
avstadn til arealet.
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Innfrastruktur

Som tidligere omtalt har det vært ønsket med fortetting for å bl.a. opprettholde
skole kapasiteten. Dette vil således føre til en ytterligere innflytting av
barnefarmilier.

Det er opparbeidet kommunal veg fram til planområdet og regulert inn en åpning
som har tilstrekklig regulert bredde til inntil 10 enheter i førlge veg og
gatenormen.. Det framgår videre avtinglyst dagbok 0/801880-1/90 at hele
veganelgget fra fylkesvegen og fram til det foreslåtte området eies av Søndre
Nærsnes AS. Eiendomsretten til adkomsten er sikkret jf. Pbl. § 27-4.

Vann og spillvann ligger også tilgjengelig i det ekisterende boligområdet til det
nye området. Området kan bedre brannvannsdekkingen med ytterligere
tilgjenglige brannvannshydranter for eksisternde og nytt boligområde. Pbl. § 27-
1-3 annses defor også sikkret.

Med all den innfrastruktur som allerede er opparbeidet fram til området syntes
det positivt galt å ikke ta i bruk arelaresursel til byggeformål. De vil være
samfunnsnyttig og tillatte en videre utbygging av området over en del av arealet
som i liten grad er egnet til noe som helst i forhold til skogeiendommen.

Bekk og vassdrag

Arealet ligger
godt unna bekken
på øst siden av
arealet og er i
liten eller ingen
konflikt med
dette, da arealet
ligger på et
høydedrag.
Bekken er liten og
framgår av
fotomontasje på s
4 sette i
målestokk av en
hund på 3 kg.
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Nærmeste reguleringsplan: Hvis vi ser nærmere på gjeldende nabo reguleringsplan for boligfelt Baarsrudveien på denne siden i sammenheng med det foreslåtte arealet som framgår med sorte stripplett linjer framstår dette som en
naturlig videreføring av gjeldende reguleringsplan.
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Inspirasjon av bebyggelse med to etasjer under terreng, mot bratte koller fra tidligere prosjekter hos Fox Property
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Konklusjon
Det fremmes forslag om at kommunen ved rullering av kommuneplanens arealdel 2020 - 2032 vurderer å transformere og avsette ca. 15 daa. av gbnr. 243/1. sitt overnevnte areal til boligformål, eller subsidiært offentlig privat
tjenesteyting/boligformål med inntil 10 boliger og mulighet for offentlig formål som kan avklares og avstemmes med Asker kommune sine boligsosial strategi.
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INTRODUKSJON

Arealinnspillet gjelder

Omregulering av eiendom med gnr/bnr: 243/574
fra formålet barnehage til bolig, eventuelt
kombinasjonsformålet bolig/tjenesteyting.

Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier:
Firma: AS Søndre Nærsnes
Kontaktperson: Ketil Aasgaard
Adresse: Bryhnsveien 1, 3440 Røyken
Telefon: 971 89 028
E-post: ketil@aasgaard.as

Fagkyndig plankonsulent:
Firma: Hesselbrand AS
Kontaktperson: Mira Aanes Wolden
Adresse: Pilestredet 75C, 0354 Oslo
Telefon: 920 68 226
E-post: mw@hesselbrand.com

Figur 1 -Kartutsnitt av Nærsnes. Området arealinnspillet gjelder er markert med rød sirkel.
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2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens
samfunnsdel

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

Nærsnes har i dag en stor overvekt av eneboliger, og det har ved tidligere utbygginger i området vist
seg å være stor etterspørsel etter alternative boligtyper. Ved å etablere leiligheter på eiendommen, vil
det tilrettelegge for en variasjon i befolkningssammensetningen og botilbudet på Nærsnes, i tråd med
samfunnsdelens mål om at 60% av boligene som etableres i kommunen skal være leiligheter.

Vi foreslår også at en andel av leilighetene etableres som eldreboliger, i tråd med at Asker kommune
skal planlegge for et aldersvennlig samfunn som er tilgjengelig og inkluderende for en aldrende
befolkning. Leilighetene som eventuelt ikke er eldreboliger vil også tilrettelegge for at beboerene kan
leve aktive liv og bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.

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

Nærsens er de nert som nærsenter i kommuneplanen samfunnsdel for Asker kommune. Som
nærsenter skal stedets innbyggere kunne få dekket sine daglige handels- og servicebehov, hvilket
er en sannhet med modi kasjoner på Nærsnes i dag. Nærsnes har en Jokerbutikk, men det lave
innbyggertallet har dessverre gjort at alle andre initiativ, som frisør, kafé etc. ikke har overlevd. En
økning av innbyggertallet (om enn beskjeden) vil være bærekraftig, slik at et noe bredere service- og
handelstilbud kan ha grobunn, noe det er stor interesse- og behov for lokalt. På den måten reduseres
behovet for å kjøre andre steder, og innspillet vil i så måte være i tråd med kommunens senterstuktur,
selv om Nærsnes i seg selv ikke er et prioritert vekstområde.

Eiendommen ligger ca. 11 minutters gange (750m) fra bussholdeplass med fortau hele veien, og ca. 5-7
minutter med bil/buss (4,2 km) fra nærmeste lokalsenter, Slemmestad. Den umiddelbare nærheten
til Slemmestad er en stor fordel, ettersom det det går ere bussavganger, samt båt til Vollen og Aker
Brygge i Oslo derfra.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Eiendommen med gnr/bnr: 243/574 har vært regulert med formålet barnehage, siden området
den ligger i ble ferdig utbygget i 2013. I etterkant har kommunen imidlertid vært tydelig på at det
ikke er behov for/ønskelig med enda en barnehage på Nærsnes, og derfor ønsker grunneier nå å få
eiendommen omregulert til et formål det er behov for. Det foreslås å etable bygninger i tråd med
nytt arealformål for eiendommen 1110: Boligbebyggelse, eventuelt kombinasjonsformål 1803: Bolig/
Tjenesteyting. Boligbegyggelsen er foreslått utformet som boliger for småhusholdinger, mer spesi kt
leiligheter, i tråd med samfunnsdelens mål om at 60% av boligene som etableres i kommunen skal være
leiligheter. Alle leilighetene på bakkeplan vil kunne utformes som tilgjengelig utformede eldreboliger,
og dersom man installerer heis kan alle leilighetene bli det.

I og med at eiendommen allerede er en del av et detaljregulert område, har den god og sikker
teknisk infrastruktur knyttet til vann og avløp, og grunnleggende grunnarbeider er allerede utført på
eiendommen.
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2.3 Beliggenhet og størrelse

Eiendommen (gnr/bnr: 243/574) utgjør ca. 4 daa.

SOSI- ler av kartutsnitt ettersendes ved behov.

Figur 2 - Kartutsnitt fra kommunens kartløsning med grunnkart som underlag.
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2.3 Beliggenhet og størrelse
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Figur 3 - Kartutsnitt fra kommunens kartløsning med kommuneplan som underlag.

Eiendommen (gnr/bnr: 243/574) utgjør ca. 4 daa.

SOSI- ler av kartutsnitt ettersendes ved behov.
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2.3 Beliggenhet og størrelse
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Figur 4 - Kartutsnitt fra kommunens kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.

Eiendommen (gnr/bnr: 243/574) utgjør ca. 4 daa.

SOSI- ler av kartutsnitt ettersendes ved behov.
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2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

243/574 - AS Søndre Nærsnes

2.5 Dagens arealbruk
I dag står eiendommen tom og ubrukt, noe den har gjort siden området ble utbygget i 2013.

Figur 5 - Flyfoto av eiendommen slik den fremstår i dag.

Figur 6 - Foto av eiendommen sett fra krysset Sokkafaret/Sokkabekkveien.
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2.6 Prinsipper for vern

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/
kulturmiljøer

Arkeologisk
minne: Bosetning-

aktivitetsområde. Se
gur 7.

Ca. 60 m fra utkant
sikringssone av
kulturminne til

eiendomsgrense.

Kan ikke se at
omregulering vil

påvirke verneinteresser.

Biologisk mangfold
Observasjoner i nærhet

til område: hvitveis.
Se gur 8 under.

Kan ikke se at
omregulering vil

påvirke verneinteresser.

Vassdrag
Bekkefar og

henssynssone (natur-
miljø) nord-vest for det

aktuelle området.

Ca. 70 m fra bekkefar
og ca. 16 m fra utkant

henssynssone til
eiendomsgrense.

Kan ikke se at
omregulering vil

påvirke verneinteresser.

Marka Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

Strandsonen Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

Matjord Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant

Friluftsområder LNRF areal
Tilstøtende areal langs
områdets nord-vestlige

eiendomsgrense.

Kan ikke se at
omregulering vil

påvirke verneinteresser.

Figur 7 - Kartutsnitt fra Kulturminnesøk som viser
tilsammen tre bosetnings-aktivitetsområde i området. Kan
ikke se at omregulering vil påvirke verneinteresser for noen
av disse.

Figur 8 - Kartutsnitt fra Artsdatabanken. Blå sirkel
refererer til hvitveis. Kan ikke se at omregulering vil påvirke
verneinteresser for noen av disse.
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2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Gangavstand (m)
Kjøreavstand (km)

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste lokal- eller
nærsenter

900m (til Joker Nærnes -
nærsenter)

Kjøreavstand til nærmeste lokal- eller
nærsenter

4,2km (til Rortunet, Slemmestad -
lokalsenter)

Adkomst fra o entlig veg
Direkte adkomst fra

Sokkabekkveien (kommunal vei) til
eiendommen

Gangavstand til nærmeste
kollektivknutepunkt, og er det

opparbeidet gang- og sykkelvei e.l.?

750m til bussholdeplass med
opparbeidet fortau hele strekningen

Gangavstand til nærmeste grøntområde/
friluftsområde, og er det opparbeidet

gang- og sykkelvei e.l.?

250m til etablert tursti i skogen med
opparbeidet fortau hele strekningen
(eiendommen grenser mot marka)

Avstand til strandsonen 1000m (til Propsen)

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

450m med fotau og gang/sykkelvei
hele veien, men man må krysse

bilvei med lite tra kk og lav
hastighet (30-sone) ett sted uten

fotgjengerfelt

Gangavstand til ungdomsskole og er
denne trygg (opparbeidet gang- og

sykkelvei e.l.)

Det er ikke egnet gangavstand/-
vei til ungdomsskole, men det
går skolebuss (se avstand til
bussholdeplass lenger opp)
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2.8 Fareområder

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Ikke relevant. Ikke relevant.

Grunnforhold

I følge “NADAG -
Nasjonal database for

grunnundersøkelser”, er det
ikke avmerket fareområde på

eller i tilknytning til det aktuelle
området.

Ikke relevant.

Overvann/ om

Bekkefar og henssynssone
(bevaring naturmiljø) nord-vest

for det aktuelle området (se
gur 9 under). I dag håndteres

overvann for området med åpen
trasé på eiendommen.

Kan ikke se at nytt arealformål
vil påvirkes.

Flo Ikke relevant. Ikke relevant.

Figur 9 - Kartutsnitt som viser forhold til henssynssone
(560: Bevaring naturmiljø) nord-vest for eiendommen.
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2.9 Bebyggelse og utnyttelse
Under følger en forenklet beskrivelse av to ulike scenarioer for bebyggelse og utnyttelse som vi
anser som ønskelige og gjennomførbare. Det er parkeringsløsning som hovedsakelig skiller de to fra
hverandre, og som vil ha stor betydning for områdets karakter. Eiendommen er hovedsakelig at, med
en skråning mot nord-østre hjørne som gjør at det kan være aktuelt med underjordisk parkering, med
adkomst fra dette hjøret. Arealformål (og forespeilet program for bruk) er likt for begge.

Scenario 1
• 2 leilighetsbygg
• Fellesparkering på terreng
• 30% BYA - tilsvarer ca. 1200 kvm (inkl. parkering)
• Ca. 16 leiligheter (hvorav ca. 50% er tilgjengelig utformet. I tilfelle det installeres heis, kan alle

leilighetene bli tilgjengelig utformet.)
• 2 etasjer
• Gjennomsnittlig leilighetsstørrelse er ca. 60 kvm BRA
• Arealformål: bolig eller kombinasjonsformålet bolig/tjenesteyting, hvor det er tenkt at en stor andel

av leilighetene er eldreboliger. Eventuelt kan noen av leilighetene imøtekomme annen type o entlig
privat tjenesteyting ved behov.

Scenario 2
• 3-4 leilighetsbygg
• Fellesparkering i parkeringskjeller
• 30% BYA- tilsvarer ca. 1200 kvm (ekskl. parkering)
• Ca. 30 leiligheter
• 2 etasjer + parkeringskjeller
• Gjennomsnittlig leilighetsstørrelse er ca. 60 kvm BRA
• Arealformål: bolig eller kombinasjonsformålet bolig/tjenesteyting, hvor det er tenkt at en stor andel

av leilighetene er eldreboliger. Eventuelt kan noen av leilighetene imøtekomme annen type
o entlig/privat tjenesteyting ved behov.

Figur 10 og 11 - Eksempel på lave, 2 etasjes leilighetsbygg med store, grønne fellesarealer som kan være aktuelt på
eiendommen. Arkitekt: Hesselbrand



12AREALINNSPILL

2.10 Tra kk og adkomst
Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/
eller gående?
Det forutsettes at dagens situasjon med adkomst via Sokkabekkveien vil være hovedadkomst til
området. Veien har fortau helt ned til Sundbyveien (hvor det er bussforbindelse). Avhengig av type
scenario for bebyggelse (se punkt 2.9 Bebyggelse og utnyttelse) vil kjøreadkomst kunne etableres
direkte fra Sokkabekkveien til parkeringskjeller, eventuelt fra Sokkafaret til parkering på terreng.

Om behov for etablering av ny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan dette er tenkt løst.
Kan ikke se at omregulering av området vil medføre behov for ny adkomst eller øvrig veiopparbeidelse.
Ved behov kan kart og redegjørelse av tenkt adkomst til området ettersendes.

Innebærer arealinnspillet endringer i tra kksituasjonen? Stenging/åpning av vei, behov for gang-
og sykkelvei eller fortau, vesentlig tra kkøkning, endring i adkomstforhold. Berøres skolevei. For
boligområder - er det sikker skolevei fra planområdet til barne- og ungdomsskole.
Kan ikke se at omregulering av området vil medføre betydlig endring av tra kksituasjonen. Det
forutsettes at eksisterende skolevei ivaretas slik situasjonen er i dag (enten via Sokkebekkveien med
fortau, eller via 243/377: friareale og felles avkjørselsvei i tilknytning boligfeltet nordøst for området).

2.11 Terreng
Arealinnspillet er ikke utfordrende i forhold til terreng.

2.12 Tidsperspektiv
Da grunnleggende grunnarbeider allerede er utført på eiendommen, har grunneier forespeilet at de
ønsker så snarlig oppstart av utvikling av området som mulig. Det er ikke avdekket utfordringer knyttet
til området som kan være til hinder for ønsket fremdrift.

2.13 Økonomi
Grunneier har lang erfaring med utvikling av sine eiendommer på Nærsnes, og økonomiske
konsekvenser for planinitiativet er uproblematiske. Per i dag vurderer grunneier både salg av
eiendomen til utbygger, samt muligheten for å nansiere utbygging selv.

2 .14 Ved legg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000
Se punkt 2.3 Beliggenhet og størrelse. Det er ønskelig å benytte samme avgrensning som formålet har
i dagens reguleringsplan. Kartutsnitt i målestokk 1:1000 sees også under punkt 2.3. Ved behov for
supplerende kartmateriell, samt SOSI- ler vil dette ettersendes.

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon
Ved behov for utredninger eller annen dokumentasjon knyttet til arealinnspillet vil dette ettersendes.
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Innspill til kommuneplanens arealdel fra innbyggere,
organisasjoner, lag og foreninger

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Lisbet Fagerbakk
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representere: VEAS
Adresse: Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad
Telefon: 982 08 612
E-post: lf@veas.nu

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

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

Bolig
Næring X
Utbygging
Kjørevei X
Gang- og sykkelvei X
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone /fjord
Biologisk mangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

3. Skriv ditt innspill her og legggjerne med et kartutsnitt:

Vedlagt denne siden er:

VEAS sitt Høringsinnspill til Kommuneplan for Asker 2020-2032 Arealdelen

Bilag 1 –Gjeldende areal og reguleringsplan for Bjerkås Slemmestadområdet

Bilag 2 –Risikovurdering

Bilag 3 –Innspill fra Vollen Kystkulturbarnehage

Bilag 4 –Bilder Tåjeåsen

Bilag 5 –Brev til grunneiere

Bilag 6 –Adresseliste naboer VEAS

Bilag 7 –Eksempler på utfordrende kjøreforhold langs Eternitveien



















Bilag 1

Gjeldende arealplan for Bjerkås og Slemmestadområdet

Utsnitt fra gjeldende arealplankartBjerkås, vedtatt 14.11.2017 Gjeldende arealplan for Slemmestad og Bjerkås (ring)

Gjeldende reguleringsplan for Bjerkås og Slemmestadområdet

Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan for Bjerkås Gjeldende reg.plan for Slemmestad og Bjerkås (ring)



Bilag 2

Scenario ID: 693

TID OG STED

10.06.2020
VEAS / Kvalitetsstyring /Risikostyring / Risikovurdering / Overordnet
Lisbet Fagerbakk

INFORMASJON

Ansvarlig Candyce Tvedt
Vurdert av Lisbet Fagerbakk
Revisjonsansvarlig
Vurdert dato 08.07.2020
Sum kostnader 0,00 NOK
Status Ingen tiltak registrert
Neste revisjonsdato
Forrige revisjonsdato
Scenariotype

BESKRIVELSE

Overordnet: Risikovurdering - Innspill til Kommuneplan for Asker 2020-2032 Arealdelen

RISIKOELEMENTER

Prosess: VEAS / Kvalitetsstyring / Risikostyring / Risikovurdering

Overordnet risikovurdering

TOTAL RISIKO

Konsekvens Initiell
risiko

Endelig
risiko

Person 12 12
Ytre miljø 12 12
Finansiell 15 15
Omdømme 12 12
Måloppnåelse 12 12
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KPI

Vurdering

Beskrivelse –Ulike reguleringsformål på et lite område

Bjerkås har i dag en kombinasjon av mange ulike reguleringsformål, herunder næring, industri, avløpsanlegg,
handel, veier, kyststi, offentlig havneområde, båtanlegg, naturområder, barnehage, eksisterende boliger og
fremtidig boligutvikling.

Erfaringer viser at særlig industri og boligområder, men også industri og barnehage, side om side kan være en
kime til konflikt. Generelt er det mye næringsvirksomhet på Bjerkås, med tilhørende aktivitet, trafikk og støy.
VEAS driver en type virksomhet som i perioder kan forårsake støy, støv og lukt. Det er også stort transportbehov
til og fra VEAS. VEAS arbeider kontinuerlig med å redusere ulempene for sine naboer, og VEAS fortsetter å
arbeide for å minimere ulempene for eksisterende boligbebyggelse og barnehage så mye som mulig.

Ytterligere boligfortetting tett på eksisterende næringsområde eller annen type regulering som ikke lar seg
enkelt kombinere tett på industriell aktivitet, vil kunne være en potensiell kime til konflikt, og vil redusere
mulighetene for fortsatt næringsutvikling og kortreiste arbeidsplasser på Bjerkås. Ytterligere etablering av boliger
og barnehager bør fortrinnsvis skje i mindre industrieksponerte områder, og helst i gangavstand fra mer
sentrumsnære områder.

Konsekvenser:
VEAS sin fremtidige utvikling blir hindret/redusert
Store investeringer i forbindelse med anskaffelse av areal og omlegging av veier for å sikre transport til VEAS
Industri og boliger tett på vil kreve betydelige tiltak for å forhindre konflikt med naboene i forbindelse med lukt,
støv og støy

Tiltak:
Fremtidige arealplaner bør være oppmerksom på utfordringen med å ha industri og bolig/barnehage tett inntil
hverandre.

Risikoer

Initiell
risiko

Endelig
risiko

Person 0 0
Ytre miljø 3 3
Finansiell 15 15
Omdømme 12 12
Måloppnåelse 9 9

Detaljer

Vurdert av Lisbet Fagerbakk (08.07.2020)
Akseptert av ()
Initiell sannsynlighet Sannsynlig. Fra 1 gang årlig til hvert 1 0. år
Endelig sannsynlighet Sannsynlig. Fra 1 gang årlig til hvert 1 0. år
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Vurdering

Beskrivelse –Mulighet for grønn næringsutvikling

VEAS har utviklet seg fra å være et renseanlegg til en ressursfabrikk. Teknologi og utvikling gjør det mulig å
utnytte ressursene i avløpsvannet på stadig nye måter, til det beste for miljøet og den sirkulær økonomien.

For eksempel arbeides det i dag med etablering av CO2-anlegg og slammottak på Bjerkås. VEAS har mottatt
forespørsel om å benytte dypvannskaien –som er en av få dypvannskaier i Asker - i større omfang, noe
som vil kunne avlaste veiinfrastrukturen i regionen betydelig. VEAS utreder også muligheten for etablering av
fyllestasjon for biogass på kaien, slik at ferger og båter i Oslofjorden kan gå på miljøvennlig drivstoff.

Ny teknologi og nye måter å utnytte ressursene i avløpsvannet på, åpner for grønn næringsutvikling og kortreiste
arbeidsplasser på Bjerkås. Det er viktig at fremtidige arealplaner ikke begrenser en slik vekst og utvikling.

Konsekvens:
Mulighetene for å bidra inn mot klimagassreduksjon kan bli hindret
Fremtidige inntekter som på sikt kan reduserer innbyggernes avløpsgebyrer blir borte/redusert
Negativ omtale av selskapet som ikke leverer i henhold til sin visjon, fører til redusert måloppnåelse

Tiltak:
Nye arealplaner bør legge til rette for grønn næringsutvikling og kortreiste arbeidsplasser på Bjerkås.

Risikoer

Initiell
risiko

Endelig
risiko

Person 0 0
Ytre miljø 12 12
Finansiell 12 12
Omdømme 12 12
Måloppnåelse 12 12

Detaljer

Vurdert av Lisbet Fagerbakk (08.07.2020)
Akseptert av ()
Initiell sannsynlighet Sannsynlig. Fra 1 gang årlig til hvert 1 0. år
Endelig sannsynlighet Sannsynlig. Fra 1 gang årlig til hvert 10. år
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Vurdering

Beskrivelse –Adkomstforhold, veien Bjerkåsholmen

Veien Bjerkåsholmen fungerer som adkomst til beboere langs veien, Slemmestad Båtforening, kaiområdet og
Vollen Båtservice. Veien er smal, svingete og uoversiktlig, og en utfordring for myke trafikanter, kjøretøyer og
beboere. Veien har ikke adskilt gang- og sykkelvei og mangler belysning. Det er også områder hvor veien er
utydelig mht. hvor veilegemet går.

Dagens utforming og standard på veien Bjerkåsholmen utgjør en risiko for de som ferdes på og har tilhold ved
veien. Veien Bjerkåsholmen bør oppgraderes til en trygg ferdselsvei for alle som bor langs veien og som benytter
veien, samt sørge for at adkomst til kystkulturstien blir ivaretatt på en god og trygg måte.

Konsekvens:
Potensielt dødsfall i forbindelse med påkjørsel eller kollisjon

Tiltak:
Veiens standard bør oppgraderes, det bør etableres separat gang- og sykkelvei, samt belysning.

Risikoer

Initiell
risiko

Endelig
risiko

Person 10 10
Ytre miljø 0 0
Finansiell 2 2
Omdømme 8 8
Måloppnåelse 0 0

Detaljer

Vurdert av Lisbet Fagerbakk (08.07.2020)
Akseptert av ()
Initiell sannsynlighet Moderat sannsynlig. Fra 1 gang hvert 10. år til hvert 100. år
Endelig sannsynlighet Moderat sannsynlig. Fra 1 gang hvert 10. år til hvert 100. år
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Vurdering

Beskrivelse –Adkomstforhold, Krysset Eternitveien - Bjerkåsholmen

Krysset Eternitveien - Bjerkåsholmen er trafikkert, uoversiktlig og feildosert. Det ligger en barnehage i krysset.
Det er mye trafikk til og fra næringsparkene og annen industri/næring/handel i området.

Konsekvens:
Potensielt dødsfall i forbindelse med påkjørsel eller kollisjon

Tiltak:
Det bør treffes sikringstiltak for krysset ved barnehagen. Alternativt bør man vurdere å opparbeide en annen
trasé, slik at man unngår kraftig sving ved barnehagen.

Risikoer

Initiell
risiko

Endelig
risiko

Person 10 10
Ytre miljø 0 0
Finansiell 2 2
Omdømme 8 8
Måloppnåelse 0 0

Detaljer

Vurdert av Lisbet Fagerbakk (08.07.2020)
Akseptert av ()
Initiell sannsynlighet Moderat sannsynlig. Fra 1 gang hvert 10. år til hvert 100. år
Endelig sannsynlighet Moderat sannsynlig. Fra 1 gang hvert 10. år til hvert 100. år
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Vurdering

Beskrivelse –Adkomstforhold, Eternitveien gjennom næringsparken

Eternitveiens trasé går gjennom Bjerkås Næringspark. Trafikk til VEAS må kjøre gjennom næringsparken for
å komme inn til VEAS’ anlegg. Dette gjelder både personelltrafikk og tungtrafikk, inkludert kjøretøyer med
flytende biogass.

Mange ulike leietakere har tilhold i næringsparken på begge sider av Eternitveien. Det foregår kontinuerlig
lasting/lossing og ut- og innkjøring fra vareportene og ut i kjøresonen. I tillegg er det parkering langs hele
Eternitveien. Trafikkbildet er uoversiktlig og risikofylt for alle som bruker Eternitveien og har tilhold langs veien.

Konsekvens:
Området er uoversiktlig og en hendelse vil kunne medføre alvorlig personskade
Forutsetning i vurderingen: farten er så lav at det ikke medfører lekkasje av flytende biogass ved en eventuell
kollisjon

Tiltak:
Eternitveien må oppgraderes som kjørevei og ytterligere sikringstiltak eller alternativ trasèer bør vurderes.

Risikoer

Initiell
risiko

Endelig
risiko

Person 12 12
Ytre miljø 3 3
Finansiell 9 9
Omdømme 12 12
Måloppnåelse 3 3

Detaljer

Vurdert av Lisbet Fagerbakk (08.07.2020)
Akseptert av ()
Initiell sannsynlighet Sannsynlig. Fra 1 gang årlig til hvert 1 0. år
Endelig sannsynlighet Sannsynlig. Fra 1 gang årlig til hvert 1 0. år
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Vurdering

Beskrivelse –VEAS som storulykkevirksomhet

VEAS’ produksjon krever oppbevaring av store mengder potensielt farlige stoffer som metanol, salpetersyre og
rå biogass. Som følge av dette, ble VEAS i 201 8 definert som storulykke virksomhet, jf. storulykkeforskriften §6.
Storulykkevirksomheten skal sørge for å treffe alle nødvendige tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene
av storulykker for mennesker, miljø og materielle verdier.

Hendelser ved lagring eller bruk av potensielt farlige stoffer kan blokkere bruk av Eternitveien. Det vises til at
metanoltanker og biogasstanker er plassert langs Eternitveien. Ved en alvorlig hendelse er det risiko for at
Eternitveien ikke kan brukes av nødetatene eller til evakuering av mennesker.

Konsekvens:
Risikovurderingen er basert på kvantitativ risikovurdering gjennomført av Gexcon

Tiltak:
Bjerkåsholmen må opprettholdes som adkomstvei og beredskapsvei, og oppgraderes for å kunne benyttes av
nødetatene.

Risikoer

Initiell
risiko

Endelig
risiko

Person 5 5
Ytre miljø 0 0
Finansiell 4 4
Omdømme 5 5
Måloppnåelse 5 5

Detaljer

Vurdert av Lisbet Fagerbakk (08.07.2020)
Akseptert av ()
Initiell sannsynlighet Lite sannsynlig. Sjeldnere enn hvert 1 00. år
Endelig sannsynlighet Lite sannsynlig. Sjeldnere enn hvert 1 00. år



Bilag 3
Raus –entusiastisk -handlekraftig

Vollenkystkulturbarnehage –en god start

VOLLENKYSTKULTURBARNEHAGE AS
Eternitveien 27,
Postboks 28, Bjerkås
1393 VOLLEN

Tlf. 66 79 80 70/906 80812

Innspill til kommuneplan Asker kommune, arealdel, 2020 -2032.

Ulemper ved nåværende plasseringen av Vollen kystkulturbarnehage:

Dagens plasseringer lite egnet for barnehage da den ligger i et industriområde med mye
tungtransport til Veas og Bjerkås industrier. Videre utvikling av næringsparken vil ytterligere
øke trykket påtrafikk, forurensing ,svevestøv o.l. Det er lite egnet plassering der barn skal ha
et trygt og godt miljø. Videre er barnehagenplassert i et veldig stygt veikryss hvor fare for en
ulykke er stor spesielt på vinterstid. Svingen er 90grader og har feil helling. Skulle en trailer
miste feste til underlaget ender den fort inn i barnehagen med en påfølgende tragedie vi ikke
våger tenke på. Ingen av veiene i området har fortau og vi må gå med barna i bilveienmed
mye trafikk for å komme oss til turområder.

Andre muligheter til flytting.

Vi har i 10 år ogmange møter med Asker kommune diskutert beliggenhetsproblemet og vi
mener å ha prøvd alle muligheter til flytting. Det er en tomt som er regulert for barnehage på
Skjærethvor vi vært i kontakt med grunneier som ikke vil selge. Han ønsker ikke noen
barnehage i dette områdetog gav oss blankt avslag. Videre har vi jobbet med ABBL i mange
år for å flytte til Elnes gård (låven). Denne muligheten har også strandet da ABBL først
overtar tomt når det foreligger en ferdig regulering for boligbygging. Grunneier kan ikke
selge da de er bundet opp tilopsjonsavtalen medABBL. Denne løsningen ligger så langt frem
i tid at vi ikke ser noe realisme i den. I dialog og møter med Veas august 2018 kom et forsalg
om å ominnrede et kontorbygg i Vaterlandsveien, Slemmestad, til barnehage, opp. Ved
befaring der fant vi det helt uegnet. Dette bygget kommer dessuten over lang tid ligge i et
utbyggingsområdemed alt det medfører. Videre har vi forspurt Asker kommune om mulige
tomter eller bygg som kan benyttes, men ingen mulighet erfremkommet.

Fordeler med å legge barnehagen til Tåjetomten:

Dette er den eneste realistiske muligheten vi kan se i området Vollen-Slemmestad. Tomten er
meget godt egnet på mange måter. Her vil vi ikke bli plaget av trafikk og støyda den ligger
godt skjermet med skog og finnatur på alle kanter. Her er kan barnabevege seg på en trygg
og god måte både innenfor og utenfor barnehagen. Enklere levering og henting, kort vei til
Slemmestadveienog busstopplike ved. Beboere i Slemmestad kanbenytte stiene i
Tåjeskogenfor levering/hentinguten bruk av bil. På denne måte vil barnehagen ha en naturlig
tilknytning til den nye utbyggingen i Slemmestadområdet. Tåjeskogen er godt egnet for



Bilag 3
Raus –entusiastisk -handlekraftig

Vollenkystkulturbarnehage –en god start

turområde og er i dag også mye brukt av Vollen Kystkulturbarnehage og Slemmestad
barnehagene. Tomten fremstår i dag som et stygt nedlagt grustakog trenger bearbeidelse. Her
kan vi få til en oppgradering med en barnehage som passer fint inn i terrenget der vi kan
planere, sågress og lage en fin beplantning rundt. Videre vil barnehagens plassering komme
som en naturlig del av stinettet. Familier med barn som går tur i skogen kan stoppe og benytte
barnehagens lekeapparater utenfor åpningstider.

Oppsummert:
• Tåjeskogen har perfekt beliggenhet i forhold til hvor vi ønsker at barn skal ferdes.
• Lekeapparater kan benyttes av familier utenom åpningstid.
• Reduserer biltrafikk og forurensning.
• Løser et fremtidig behov for barnehageplass med hensyn til utbyggingen i

Slemmestad.

Vi ser dette som eneste mulighet og håper dere kan ta dette opp til ny vurdering.

Imail 24.05.19 skriver Tor Arne Midtbø til oss: «Vi er imidlertid kjent med at Veas også ser
seg tjent med at Vollen kystkulturbarnehage blir flyttet, og det erlansert et tomtealternativ i
Slemmestad. Dersom dette fremstårsom beste løsningfor barnehagen, vil Asker kommune
naturligvis også støtte en slik løsning».

Bjerkås 03.07.20.

Jan Ståle Åsvang (sign) Wenche Ødegård (sign.)
Styreleder Styremedlem, daglig leder bhg.
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Bilder fra Tåjeåsen, juni 2020

Tåjeåsen, bilde fra nord 1

Tåjeåsen, bilde fra nord 2
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Tåjeåsen, bilde fra nordvest 1

Tåjeåsen, bilde fra nordvest 2
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Tåjeåsen, bilde fra øst 1

Tåjeåsen, bilde fra øst 2



[Grunneier]

Bjerkås

Deres ref: Vår ref:
13.100-20-297

Vår saksbehandler:
L. Fagerbakk

Dato:
15.06.2020

Asker kommunes kommuneplan 2020-2032 –Fremtidens Bjerkås

Vi henvender oss til deg som grunneier av gbnr. [XX] i Asker kommune, og nabo til VEAS,
Norges største renseanlegg. Vi ønsker å gi deg informasjon om noe av det som har skjedd
på VEAS den siste tiden, hvordan vi ser på utviklingen av VEAS og Bjerkås fremover, og vi
ønsker å invitere grunneiere i området til å komme med innspill og synspunkter på den
videre utviklingen av området.

Bakgrunnen er at Asker kommune er i gang med å utarbeide en samlet kommuneplan for
den nye kommunen. Samfunnsdelen, som legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester,
ble vedtatt av kommunestyret 9. juni 2020. Arealdelen, som fastsetter arealutviklingen, vekst
og vern i kommunen, er under utarbeidelse og skal etter planen vedtas før sommeren 2021.
Styrende prinsipper for kommuneplanens arealdel er blant annet bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling, transportplanlegging og attraktive og klimavennlige by- og
tettstedsområder. VEAS ønsker å bidra til utviklingen i Asker i tråd med disse føringene.

Tidligere lå Bjerkås i ytterkanten av de to gamle kommunene, Asker og Røyken. Med nye
Asker kommune er det mulig å lage en helhetlig plan for Bjerkås og områdene rundt, som
også hensyntar utviklingen som har skjedd på og rundt Bjerkås de siste årene.

VEAS har utviklet seg fra å være et renseanlegg til en stor ressursfabrikk:
Energien i avløpsvannet omdannes til fjernvarme i boliger og kontorer i Oslo og
Sandvika. Nå planlegger vi å etablere et fjernvarmeanlegg som utnytter varmen i
renset avløpsvann til å varme boliger og næringslokaler i den nye Slemmestadbyen.
Sykdomsfremkallende bakterier og miljøgifter fjernes fra avløpsslammet, som deretter
benyttes som jordforbedringsmiddel i landbruket. Vi jobber med å utvikle nye
jordprodukter.
Den pågående ombyggingen av renseanlegget gjør renseprosessen vår enda bedre
og vil i løpet av de nærmeste årene redusere luktulemper for nabolaget.
Vi er i ferd med å starte opp vårt nye biogassanlegg, der gassen fra avløpsslammet
omdannes til ren, flytende biogass som erstatter fossilt drivstoff i kjøretøyer. Kanskje
kan fremtidens ferger og båter fylle biogass på dypvannskaien vår i Bjerkåsbukta?
Fra biogassanlegget samler vi CO2, og nå ser vi på muligheten for å utnytte den som
kullsyre i næringsmidler. Og kanskje som vekstmiddel i drivhus?

Bilag 5



 De siste årene har VEAS vokst seg ut av fjelletpå Bjerkås, og eier nå ytterligere over
130.000 m2 i dagen, fra næringsparken til Bjerkåsbukta med dypvannskaia. Større
arealer gir større muligheter for ressursfabrikken, men også et økt forvaltningsansvar.

Ny teknologi og innovasjon gjør at det som tidligere var avfall, nå er ressurser vi kan
gjenvinne og føre tilbake til kretsløpet. Denne utviklingen kommer til å fortsette, til beste for
samfunnet og klimaet. VEAS vil fortsette å spille en ledende rolle i denne utviklingen, og vil
samtidig arbeide for å være en god nabo på Bjerkås.

Basert på ovenstående forbereder VEAS innspill til Askers nye kommuneplan, og planlegger
å legge særlig vekt på to overordnede hensyn:

En enhetlig utvikling og bruk av Bjerkås –nye arbeidsplasser.
Fremtidens rense- og ressursfabrikk på VEAS skal gi grobunn forvidere
næringsutvikling og mange nye arbeidsplasser i området. Med stor, planlagt
boligutvikling i den nye Slemmestadbyen, vil det være økt behov for «kortreiste
arbeidsplasser» på Bjerkås. Utbyggerne på Slemmestad har som mål å etablere
1500 arbeidsplasser i området. Ytterligere boligfortetting på Bjerkås kan skape
utfordringer for slik utvikling. Samtidig må utviklingen av Bjerkås ta hensyn til
eksisterende boligbebyggelse og vern om kystmiljø og strandsone.
Trygge og gode ferdselsveier for alle i området.
Det er behov for å oppruste og sikre ferdselen for beboere, myke trafikanter og andre
som benytter eller har tilhold langs veien Bjerkåsholmen, Eternitveien og kyststien.
Bedre støyskjerming, gode gang- og sykkelveier gjennom området og oppgradering
av veistandarden må på plass for å sikre en trygg og god utvikling av området.

VEAS har frist til 1. august med å gi sine innspill til arealdelen i Askers nye kommuneplan.
VEAS ønsker med dette å informere om hvordan vi ser på fremtidens Bjerkås, og samtidig
invitere grunneierne til å komme med innspill og synspunkter på våre tanker om hva som er
viktig å legge vekt på fremover. Innspill kan gjerne sendes til oss. Det er også mulig å sende
innspill til Asker kommune direkte.

Hvis du som grunneier har spørsmål i saken, og har lyst til å diskutere videre med oss, tar vi
gjerne et møte her på VEAS. Begge undertegnede er tilgjengelig for møter i uke 26 og uke
27. Ta kontakt med Lisbet Fagerbakk, lf@veas.nu, mobil: 982 08 612, for å avtale et møte.

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre naboer på Bjerkås en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen
VEAS

Ragnhild Borchgrevink
Administrerende direktør

Lisbet Fagerbakk
Samfunns- og kvalitetssjef

mailto:lf@veas.nu


Firma/Navn Gnr/bnr Veinavn Nr Postnr Sted c/o Att:

Slemmestad båtforening 68/404 Postboks 196 3471 Slemmestad Knut Olav Hillestad
Anne-Britt Harsem 68/396 og 238/578 Bjerkåsholmen 19 3470 Slemmestad
Kjetil Kjærulf Stenersen 238/497 Bjerkåsholmen 13 3470 Slemmestad
Irene Borgen 238/509 Bjerkåsholmen 11 3470 Slemmestad
Bartosz Uzieblo 238/507 Bjerkåsholmen 9 3470 Slemmestad
Elisabeth og Kjetil Ore 238/550 Bjerkåsholmen 7 3470 Slemmestad
Ann Lisbeth Dale Fludal 238/555 Bjerkåsholmen 5 3470 Slemmestad
Daniela Cristina og Trond-Ivar Olsen 238/549/2 Bjerkåsholmen 3 3470 Slemmestad
Simon Orcard 68/429 Bjerkåsholmen 1 3470 Slemmestad
Dag Aas og Line Gundersen Aas 68/431, 68/416 og 68/11 Bjerkåsholmen 16 3470 Slemmestad
Jan Aril og Ana Leticia L. Sigvartsen 6/427 Bjerkåsholmen 12 3470 Slemmestad
Svein Tore og Bente Aksnes 68/426 og 68/429 Bjerkåsholmen 10 3470 Slemmestad
John og Anne-Marie Våge 68/425 og 68/429 Bjerkåsholmen 8 3470 Slemmestad
Steinar Bjerke og Stine Hoem 68/378 og 68/428 Bjerkåsholmen 6 3470 Slemmestad
Marius Hoff 68/420 og 68/429 Bjerkåsholmen 4 3470 Slemmestad
Bjerkåsholmen Eiendom AS 68/393 Bjerkåsholmen 115 3470 Slemmestad Jon-Geirr Vinje Spockeli
Eternitveien 27 AS 68/421 Daleveien 75 1391 Vollen Wenche Rita Ødegård
Bjerkåsholmen Bolig AS 68/451 Postboks 361 Sentrum 0102 Oslo John Stoud Platou
Bjerkås Næring AS 68/228 og 238/183 Postboks 19 1393 Vollen Erik Andre Vee
Slemmestadsenteret AS 238/441 Postboks 414 1337 Sandvika Asker Eiendom AS
Gemo AS 238/522, 238/523, 238/526 og 238/534 Eternitveien 8 3470 Slemmestad Geir Roger Eriksen
Bjerkås Næringstomter AS 68/449 Postboks 6620 Etterstad 0607 Oslo Bryn Eiendom AS Tore Stangeby
Bjerkås Næringspark AS 68/377, 68/386 og 68/387 Postboks 6620 Etterstad 0607 Oslo Bryn Eiendom AS Tore Stangeby
Irene Lindstrøm 68/399/2 Harald Halvorsensvei 49a 0666 Oslo
Kari Aalykke 68/399/1 Fredtunveien 24 1386 Asker
Sissel Aalykke 68/399/1 Haugenveien 21 3442 Hyggen
VEAS Gass AS 68/465/1 Eternitveien 125 3470 Slemmestad
VEAS Næringspark AS 68/465 og 68/454 Eternitveien 125 3470 Slemmestad Frantz Jørgensen
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Bilag 7

side 1

Eksempler på trafikale utfordringer med adkomstvei gjennom næringsparken

1. Kryssende transport

2. Trailere som står i veibanen og venter på lasting/lossing
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side 2

3. Lasting/lossing pågår på tvers av veibanen
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side 3

4. Busser parkeres utenforverksted i påvente av reparasjon



Arealinnspill l kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033

INNHOLD:243/573 SØNDRE NÆRSNES GÅRD, Baardsrudveien 1
Asker kommune

Te le fon : 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 sende inn arealinnspill

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

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

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

1 . Kommuneplanens samfunnsdel

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

2. Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

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

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og be ngelser
for nye ltak og endret arealbruk, samt hvilke vik ge hensyn som må ivaretas ved utvikling av
arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfa e plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor
det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er
ivareta .

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

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



Kontak nformasjon

Tiltakshaver/grunneier

Firma: Privat

Kontaktperson: Pål Gabrielsen

Adresse: Baardsrudveien 1, Nærsnes

Te lefon: +47 905 19 344

E-post: pterga@online.no

Fagkyndig plankonsulent

Firma: NEST Invest AS

Kontaktperson: Einar A. Andersen

Adresse: Vestre vei 29, 1397 Nesøya

Te lefon: 922 63 340

E-post: post@nestinvest.no



1. Arealin n spillet og kom m un epl an en s samfun n sdel

All e areal in n pill vil bl i vu rdert i forh old l satsin gsom råder m ål og strategier i kom mu n epl an en s
samfu n n sdel . Vi ber deg derfor svare på spørsmål en e u n der.

1. På h vilken m åte er in n spil let i tråd m ed m ål og strategier i kom m u n eplan en s sam fu n n sdel.

Innspillet bygger på en grønn profil med bærekraftig tiltak og hovedfokus på
bofellesskap og kulturformidling

2. Beskriv in n spil l et i forh ol d l kom mu n en s sen terstru ktu r og de prioriterte vekstom råder.
Redegjør for aktu el l e tran sportløsn in ger.

Nærhet til kommunens satsingsområdet Slemmestad sentrumsutvikling.

2. Kort presen tasjon av arealin n spill et

Bakgru n n og h en sikt

Hva er bakgrunnen for og hensikten med arealinnspillet.

Innspillet er et ledd i å revitalisere Søndre Nærsnes Gård i et historisk perspektiv og
tilrettelegge for utvikling av 45-50 moderne små leiligheter ( bofellesskap med
servicefasiliteter ) i tilknytning til til de historiske bygningene ( gårdshuset og låven )
med muligheter for etablering av kulturformidling i den gamle låven. Innspillet vil legge
tilrette for aktiv bruk av de grønne områder med godt jordsmonn og bidra til å styrke
nærmiljøet på Nærsnes på en bærekraftig måte. Se forøvrig vedlagte illustrasjon
( idéskisse )

3. Bel iggen h et og størrelse

Området utgjørca. 15 daa.

KARTUTSNITT
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon,

erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med
omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det
tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i

forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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Figur 1 - kartutsni fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.( lpasses størrelse på

området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI- l vedlegges).PdfVEDLAGT( SOSI e ersendes )

Figur 2 - kartutsni fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.( lpasses størrelse på

området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI- l vedlegges).Pdf VEDLAGT (SOSI e ersendes )

Figur 3 - kartutsni fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.( lpasses

størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI- l vedlegges).Pdf VEDLAGT(SOSI
e ersendes )

4. Eiendoms- og eierforhold

5. Dagens arealbruk

Hva brukes området l i dag? Som enebolig

6. Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

243 /573 Baardsrudveien 1a Pål Gabrielsen

243 / 646 Baardsrudveien 1b Pe er Gabrielsen

Tema Hva Avstand Hvordan vil ltaket
påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Gårdsbygninger og
kulturhistorie

Innen området Posi vt

Biologisk mangfold Ja Innen området Rapport må
utarbeides

Vassdrag Nei xx xx

Marka Nei xx xx

Strandsonen Nei xx xx

Matjord Ja Innen området Posi vt

Frilu sområder Nei xx xx



7. Utbyggingsområdets beliggenhet

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

Eiendommen er idag en del av et godt etablert boligområde der all infrastruktur er på plass

8. Fareområder

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

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand i
km.

Ikke relevant

Gangavstand l nærmeste lokal-
eller nærsenter/dagligvarer

Lokal Joker bu kk 0,75 km

Kjøreavstand l nærmeste lokal-
eller nærsenter

Lokal Joker bu kk 0,75 km m/bil

Adkomst fra o entlig veg Eiendommen ligger direkte l o .vei

Gangavstand l nærmeste
kollek vknutepunkt, og er det
opparbeidet gang- og sykkelvei
e.l.?

150 - 200 m

G/S vei er opparbeidet

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

Eiendommen grenser l marka og har G/S
vei

Avstand l strandsonen Ca 700m

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

Nærsnes barnehage 650m / 8min gange
Nærsnes kystbarnehage 750m /10min gange

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

Torvbråten skole-ca 3,5km delvis
opparbeidet G/S vei men mangelfull på
deler av strekningen

Tema Avstand l fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Ingen Ingen påvirkning

Grunnforhold Fjell med skrinn jordsmonn og
mindre deler med godt
jordsmon innen området

Ingen påvirkning

Overvann/ om Ingen Ingen påvirkning

Flo Ingen Ingen påvirkning



9. Bebyggelse og utny else

Gi en beskrivelse av hva som forventes av utny else (ca. antall boenheter, BRA næring e.l.) og
arealformål.  45-50 bofellesskaps leiligheter med fellesfasiliteter. Leilighetsstørrelser 35-50 m2

10. Tra kk og adkomst

Er det adkomst l området i dag eller forutse es opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/eller
gående? Om behov for etablering av ny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan de e er tenkt

løst. Bruke eksisterende adkomst til eiendommen.

Innebærer arealinnspillet endringer i tra kksituasjonen? Stenging/åpning av vei, behov for gang- og
sykkelvei eller fortau, vesentlig tra kkøkning, endring i adkoms orhold. Berøres skolevei. For
boligområder - er det sikker skolevei fra planområdet l barne- og ungdomsskole.

Tiltaket medfører en større aktivitet på eiendommen som vil generere mer trafikk til og
fra. Det er opparbeidet G/S vei langs Baardsrudveien og trafikk til og fra eiendommen
vil i liten grad belaste tilliggende boligområde, hvilket fremgår av områdekartet.

11. Terreng

Dersom arealinnspillet er u ordrende i forhold l terreng må det legges ved sni som viser hvordan

ltaket inkludert adkomst er lpasses terrenget. INGEN TERRENGUTFORDRING

12. Tidsperspek v

Med  hvilket dsperspek v er det ønskelig at området utvikles og kjenner dere l u ordringer som kan

hindre ønsket fremdri . Ønsket utvikling 2021-23

13. Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planini a vet vurdert? Ja

14. Vedlegg

1. Forslag l arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000 Vedlagt

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon ; Beskrivelse og

illustrasjon av mulig utnyttelse



KARTUTSNITT
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon,

erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med
omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det
tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i

forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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KARTUTSNITT
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks. målebrevsopplysninger og planinformasjon,

erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med
omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det
tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i

forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.
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SØNDRE NÆRSNES GÅRD
243/573

REVITALISERING OG UTVIKLING AV SØNDRE NÆRSNES GÅRD
Gjenværende eiendom på ca 13Daa med

HOVEDBYGNING OG LÅVEN

DAGENS SITUASJONSBILDE OG HISTORIEBAKGRUNN
Etter ere år med fradeling av eiendomsparseller fra hovedbølet i området til omkringliggende

småhusbebyggelse står gårdsdboligen og låven igjen med ca 13 daa der kun ca 3 Daa kan
klassi seres som dyrkbar mark. Øvrig areal er gårdstun og skrin jordsmonn/ fjell.

Boligen er totalrehabilitert i løpet av de siste årene mens låven er løpende vedlikeholdt.
Gården er idag ikke drivverdig som landbrukseiendom med gjenværende dyrkbar mark søkes av

den grunn lagt inn i kommuneplanen for videreutvikling i tråd med
bl.a. Asker kommunes samfunnsdel.

Søndre Nærsnes gård har sin grunnleggende historie fra tidlig 1800 tallet som landbrukseiendom
og produksjon og eksport av isblokker fra tilliggende isdammer.

Historien og bruk av eiendommen søkes videreutviklet ved å ta kulturformidlingen videre i en
utvikling av området der gårdens historie kan bevares og videreformidles til nye generasjoner

med innslag av bofellesskapsleiligheter, gårdstun og bruk av
gjenværende dyrkbar mark som f.eks. kan stilles til disposisjon for videreutvikling av

allmenhetens «grønne ngre» i nærmiljøet. Likeledes vil den gamle låven gi grunnlag for
etablering av et kulturverksted med bl.a. formidling omkring sentrale

historiske aktiviteter på Nærsnes

post@nestinvest.no NEST INVEST AS 922 63 340

Innspill til kommuneplan 2020



MÅLSETTING
Ved å endre området fra et tradisjonelt LNF område vil vi kunne få etablert et aktivt bruksområde
i tilknytning til dagens omkringliggende boligbebyggelse i kombinasjon med f.eks nye

erbruksleiligheter ( offentlig / privat ) på eiendommen samt tilrettelegge for kulturformål og
landbruksmessige innslag på deler av eiendommen med godt jordsmonn
Dette vil skape et aktivt supplerende tilskudd til det eksisterende boligområdet på Nærsnes med
en grønn og historisk pro l. På dette grunnlaget kan vi:
* Tilrettelegge for tidsriktige boliger og boform som er bærekraftig og bidrar til et positivt

supplement til nærmiljøet. Dette kan f.eks være leiligheter som kan tilrettelegges for førstegangsetablerere,
barnefamilier eller leiligheter tilpasset offentlige målgrupper ( omsorgsboliger, bofellesskap mm )

* Bygge opp under stedlig kulturutvikling, naturområder utmark- og sjørelaterte opplevelser.
* Bruk av miljøvennlige materialer, fornybare energikilder og smarthusteknologi .

OPPSUMMERT
Tilrettelegge for utvikling av 45-50 moderne smarte småleiligheter

tilknyttet fellesfasiliteter, servicetilbud og bærekraftig næringsvirksomhet

En videreutvikling av eiendommen er betinget av at eiendommen legges inn i kommuneplan som
boligområde der formålet er boliger tilknyttet kulturformidling med tilhørende

næringsvirksomheter.
Et grunnlag for utarbeidelse av en detaljreguleringsplan tilpasset nærmiljøet.

Legges eiendommen inn i kommuneplanen som foreslått vil dette gi mulighet
til å videreutvikle eiendommen i tråd med de målsettinger som nevnt over.

En revitalisering og videreutvikling av eiendommen vil bidra til å
styrke nærmiljøet på Nærsnes

Asker 09.09.2020
Einar A. Andersen

post@nestinvest.no NEST INVEST AS 922 63 340

27.04.2020, 15*25
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KARTUTSNITT
Selv om kartsiden gir tilgang til både kart og opplysninger knyttet til eiendommen slik som f.eks.

målebrevsopplysninger og planinformasjon, erstatter den ikke dagens rutiner for bestilling av
situasjonskart ved bygge- og deletiltak, eller bestilling av kart og opplysninger i forbindelse med

omsetning av eiendommer. Slike dokumenter skal kvalitetssikres av kommunen og derfor
bestilles, skriftlig eller pr. telefon hos Servicetorget. Det tas forbehold om at det kan forekomme
feil/mangler på kartet, bla. gjelder dette plandata, eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer

m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.ASKER
KOMMUNE

Målestokk
1:25000

Baardsrudveien 1

243/573 Innspill til kommuneplan 2020



Front eiendom Norge AS

Bergeråsen, Asker kommune

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 –2032

15.09.2020



Bergertoppen Innspill til rullering av kommuneplan for Asker Side 2

Norsam AS 15.09.2020

FORORD

Front eiendom Norge AS har eiendommer i Bergeråsen i Asker kommune (tidligere Røyken kommune)
som i gjeldende kommuneplan er disponert til LNFR-område og friområde.

I forbindelse med rullering av kommuneplanen for perioden 2020 –2032 ønsker selskapet å
omdisponere eiendommene i Bergeråsen til byggeområde for boliger.

Foreliggende notat gjør rede for trafikk adkomstforholdene i området.

Oslo, 15.09.2020

Norsam AS
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Bergertoppen Innspill til rullering av kommuneplan for Asker Side 3

Norsam AS 15.09.2020

1. BAKGRUNN OG HENSIKT

Asker kommune er i gang med å utarbeide en samlet kommuneplan for den nye kommunen for
perioden 2020 –2032. Samfunnsdelen ble vedtatt 9. juni 2020, mens endelig vedtak på arealdelen
forventes sommeren 2021. Inntil ny arealdel vedtas, gjelder dagens tre kommuneplaner.

Front eiendom Norge AS eier tomter i Bergeråsen på til sammen ca. 40 da. I forbindelse med
rullering av kommuneplanen ønsker grunneier å forslå tomtene omdisponert fra friområde /LNRF-
område til byggeområde for boliger.

Hensikten med foreliggende notatet er å illustrere forslaget inklusive adkomstveg til planområdet..

2. PLANOMRÅDET

Planområdet liggeri nåværende Asker kommune (tidligere Røyken kommune), ca. 800 –1100 m.
sør for sentrum i Slemmestad.

Figur 1 : Oversiktskart der avgrensningen av planområdet i Bergeråsen er merket med gul
farge.(Kart : Asker kommune).
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Front eiendom Norge AS eier følgende eiendommer i Bergeråsen

• Gnr. 241 /Bnr. 204med størrelse 38 495 m2

• Gnr. 241/Bnr. 97 med størrelse på 557 m2

• Gnr 241 / Bnr 98 med størrelse på 1 858 m2

Figur 2: Oversiktskart der avgrensningen av planområdet er vist med gul farge (Kart : Asker
kommune).

3. DAGENS SITUASJON

3.1 Datagrunnlag
I det etterfølgende beskrives / illustreres dagens situasjon med utgangspunkt i data fra :

• Nasjonal vegdatabank

• Ruter (busser)

• Asker kommune (kart)

• Google (vegbilder)
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3.2 Veger og adkomst

Vegstatus

Nyveien er kommunal veg.

Bergeråsen (tidligere Bergerveien), Bergertoppen og Kirkerudveien er alle private veger.

Figur 3: Dagens veg-og gatenett. Blå = Kommunal veg, Grønn = Privat veg (Kilde : Nasjonal
vegdatabank). Planområdet er merket med svart, stiplet strek.

Bergeråsen

• Bergeråsen er adkomstveg med ca. 200 m. lengde mellom Nyveien og Bergertoppen.

• Vegen har fast dekke.

• Vegen er åpen for tovegstrafikk.

• Gang- / sykkeltrafikk avvikles i blandet trafikk.

• Vegbredden varierer mellom 3 og 4 m.

• Gjennomsnittlig stigning er 9,5%. På det bratteste er stigningen ca. 11%.
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Figur 4 : Plan-/ profil-tegning av Bergeråsen mellom Nyveien og Bergertoppen.

Skiltet fartsgrense

Skiltet fartsgrense i Nyveien er 50 km/t.

Det er ikke skiltet fartsgrense på de private vegene (privat skilt anmoder om kjørehastighet på
maksimum 20 km/t).
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Bilde 1 : Nyveien sett mot sør. Fortauet på østsiden av Nyveien stopper ca. 50 m. sør for krysset
med Bergeråsen (Kilde : Google, juni 2019)

Bilde 2 : Bergeråsen sett mot øst rett øst for krysset med Nyveien. (Kilde : Google, juni 2019)
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Bilde 3 : Bergeråsen sett mot øst i midtre del mellom Nyveien og Bergertoppen. (Kilde : Google,
juni 2019)

Bilde 4 : Bergeråsen sett mot nord rett nord Bergertoppen. (Kilde : Google, juni 2019)
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3.3 Trafikkulykker
I 10-års perioden 2009 –2018 er det ikke registret trafikkulykker i vegnett ved planområdet.

3.4 Trafikkvolum

Trafikkbegreper :

• ÅDT Gjennomsnittlig døgntrafikk for alle dager over et helt år

• YDT Gjennomsnittlig døgntrafikk for alle yrkesdager (mandag –fredag) over en uke

Det er anslått at 40 –50 boenheter benytter Bergeråsen som adkomstveg. Erfaringsmessig kan
dette generere ca. 200 bilturer i et gjennomsnittsdøgn inn mot krysset Nyveien.

Figur 5 : Avgrensningav området som er anslått å bruke Bergeråsen som adkomst til Nyveien er
merket med svart, stiplet strek.
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3.5 Gang- / sykkeltrafikk

Dagens situasjon

I veger med begrenset biltrafikk og lav kjørehastighet føres gående og syklende i blandet trafikk.

Ellers er det stedvis etablert fortau eller separat gang /sykkelveger langs veger med mer trafikk /
høyere kjørehastighet.

Det er i liten grad etablert et sammenhengende tilbud for gang-/sykkel-trafikken.

Bilde 5 : Sundbyveien sett mot øst med ståsted fra vestsiden av krysset med Nyveien. (kilde :
Google jun 2019)

Bilde 6 : Nyveien sett mot nord med ståsted nord for krysset med Sundbyveien (kilde : Google jun
2019)
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Bilde 7 : Nyveien sett mot nord medståsted nord for krysset med Bergeråsen (kilde : Google jun
2019)

Røyken kommune : Sykkelstrategi med handlingsplan, 2018 - 2020

Strategien i planen er å øke sykkelandelen i Røyken ved å gjøre følgende prioriteringer:

• Planlegge både for hverdagssyklisten og transportsyklisten.

• Prioritere de områdene i kommunen med flest innbyggere først da det er her potensialet for økt
sykkelandel er størst. Dette inkluderer å binde de største tettstedene sammen.

• Sikre trygg sykkelvei inn til de største arbeidsstedene og andre viktige målpunkter.

• Tiltak fra trafikksikkerhetsplanen.

Slemmestad-området er det mest folkerike området. Her er topografien krevende med mange
stigninger, spredt bebyggelse og få alternativer til privatbilismen for jobb- og fritidsreiser.

3.6 Skolekretser
I forhold til dagens skolekretser ligger planområdet i Bergeråsen :

• I ca. 800 m. luftlinjeavstand til Slemmestad barneskole

• I ca. 1 200 m. luftlinjeavstand til Slemmestad ungdomsskole

Figurene 6 og 7 illustrerer beliggenheten av planområdet i forhold til skolekretser.
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Figur 6: Avgrensningav skolekretsen for Slemmestad barneskole er vist med svart strek og
oransje farge. Planområdet i Bergeråsen er merket med svart, stiplet strek.

Figur 7 : Avgrensningav skolekretsen for Slemmestad ungdomsskole er vist med svart strek og gul
farge. Planområdet i Bergeråsen er merket med svart, stiplet strek.
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3.7 Kollektivtrafikk
I forhold til dagens kollektivruter ligger planområdet i Bergeråsen :

• I ca. 600 m. luftlinjeavstand til stoppested for busser på Mobergtoppen i Sundbyveien

• I ca. 800 m. luftlinjeavstand til stoppested for busser i Slemmestad sentrum

• Ca. 11 50 m. luftlinjeavstand til stoppested for rutebåter på Slemmestad brygge

Figur 8 : Stoppestederfor busserog rutebåter. Planområdet i Bergeråsen er merket med svart
strek. (kilde : Ruter)



Bergertoppen Innspill til rullering av kommuneplan for Asker Side 14

Norsam AS 15.09.2020

4. PLANER OG FØRINGER

4.1 Gjeldende kommuneplan for Asker kommune (tidligere Røyken kommune)
I kommuneplanen ereiendommene som eies av Front eiendom Norge AS i Bergeråsen disponert
til :

• LNFR- areal

• friområde (9 805 m2)

• boligbebyggelse.

Eiendommene utgjør et totalt areal på 40 910 m2.

Figur 9 : Utsnitt av kommuneplan for Asker kommune (tidligere Røyken kommune) der
eiendommene som eies av Front eiendom Norge AS er merket med blå strek. (kilde : Asker
kommune).

4.2 Kommuneplan for Asker 2020 –2032
Kommuneplanen består av 2 deler :

• Samfunnsdelen, vedtatt 09.06.2020

• Arealdelen forventes vedtatt sommeren 2021 (inntil ny arealdel vedtas, gjelder dagens tre
kommuneplaner).
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I kommuneplanens samfunnsdel er Slemmestad definert som

• Lokalsenter i Askers senterstruktur som deler tettstedene inn i tre nivåer (kommunesenter,
lokalsenter og nærsenter)

• Prioritert vekstområde i Asker kommune

Figur 10 : Asker kommunes prioriterte vekstområder(utsnitt). Kilde Asker kommune.

I kommuneplanens samfunnsdel er det gitt retnings-
givende føringer for de prioriterte vekstområder når det
gjelder avstand til knutepunktene, der avvik fra dette
kan gjøres, tilpasset de stedlige forhold.

I Slemmestad er det angitt at vekstomådene skal ligge i
ca.1 km gangavstand til sentrumsområdet.

Innenfor det prioriterte vekstområder kan det åpnes for
en høyere arealutnyttelse under forutsetning av at
hensynet til bl.a. bokvalitet og tilpasning til omgivelsene
ivaretas. Disse forhold avklares gjennom regulerings-
plan.

Utenfor de prioriterte vekstområder vil videre utvikling
skje i form av ordinær småhus-bebyggelse (eneboliger,
tomanns-boliger etc.) tilpasset naboskap.

I kommuneplanens samfunnsdel er det anslått en
utbygging med ca. 1 400 nye boenheter i Slemmestad
perioden 2020 –2040. Dette tilsvarer ca. 12% av
kommunens total boligutbygging og et gjennomsnitt på
ca. 70 nye boenheter pr. år. Tabell 1 : Anslått boligutbygging i Asker

kommune. Kilde Asker kommune

4.3 Kommunedelplan Slemmestad
Planområdet ligger i sone B i kommunedelplanen der det sies følgende om boligkategorier :

Ved regulering innenfor sone B skal det tilrettelegges for fortetting og utbygging i tråd med
konsentrert småhusbebyggelse. Tomter eller planområder over 3 000 m2 skal reguleres i tråd med
bestemmelser for boligkategori B2.



Bergertoppen Innspill til rullering av kommuneplan for Asker Side 16

Norsam AS 15.09.2020

Fremtidig boligbebyggelse skal planlegges med boligtype i henhold til temakart «Differensiert
boligbebyggelse» datert 24.09.2015.

Bebyggelsen er differensiert i følgende boligkategorier:

• B1a og B1b: Frittliggende småhusbebyggelse (ene-og tomannsboliger).

• B2: Konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, kjedehus og flermannsboliger inntil 7
meter gesims).

• B3: Blokkbebyggelse (leilighetsbygg over 7 meter gesims).

Figur 11 : Soneinndeling i kommunedelplan Slemmestad. Planområdet i Bergeråsen er merket
medgul farge / blå strek. (kilde : Asker kommune).

4.4 Røyken kommune : Vei og gatenorm (Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011
Røykens Vei-og gatenormal gjelder både private og kommunale veier, også avkjørsler.
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Tabell 2 : Kravtil vegstandard. (kilde : Asker kommune / tidligere Røyken kommune)
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5. KONSEKVENSER AV FORSLAGET

5.1 Boenheter
I samsvar med kommunedelplanen for Slemmestad kan det bygges konsentrert småhus-
bebyggelse i planområdet.

Avhengig av detaljløsning, anslås det at planområdet kan bygges ut med 40 –100 nyer boenheter.

5.2 Bosatte
Avhengig av detaljløsning, anslås det at planområdet kan få 100 –250 bosatte.

Tabell 3: Beregning av bosatte

5.3 Biltrafikk
Avhengig av detaljløsning, anslås det at utbygging av planområdet kan generere 200 –400 bilturer
i et gjennomsnittsdøgn.

Dette kommer i tillegg til dagens ÅDT ca. 200.

Tabell 4: Beregnet biltrafikk til / fra planområdet år. Dag

5.4 Adkomstveg
Dagens adkomstveg til planområdet (Bergeråsen) har lav standard, med liten bredde og stedvis
stor stigning.

Økt trafikk vil også gi mer møtende trafikk, noe som blir stadig vanskeligere med liten vegbredde.

På neste side er det illustrert 3 ulike prinsippløsninger for å løse mer møtende trafikk :

1. Sløyfe med ca. 750 m. lengde og envegskjøring mot nord

2. Sløyfe med ca. 750 m. lengde og envegskjøring mot sør

3. Tovegskjørt adkomstveg i Bergeråsen

Siden Bergeråsen og Kirkerudveien i dag er private veger, begrenser dette muligheten for bruk av
offentlig skilting av envegskjøring.

Det anbefales derfor at alternativ 3 med tovegskjørt adkomstveg legges til grunn som
kjøreadkomst mellom planområdet og Nyveien. Resterende del av Bergeråsen og Kirkerudveien
kan da beholdes som i dagens situasjon.
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Alternativ 1 : Sløyfe med envegskjøring mot nord

Bergeråsen og Kirkerudveien knytes sammen i en
envegskjørt sløyfe med ca. 750 m. lengde mellom 2
kryss med Nyveien.

Sløyfa envegskjøres mot nord.

Fortau langs Bergeråsen mellom Nyveien og Berger-
toppen.

Tilknytning til dagens fortau på østsiden av Nyveien.

Alternativ 2 :Sløyfe med envegskjøring mot nord

Bergeråsen og Kirkerudveien knytes sammen i en
envegskjørt sløyfe med ca. 750 m. lengde mellom 2
kryss med Nyveien.

Sløyfa envegskjøres mot sør.

Fortau langs Bergeråsen mellom Nyveien og Berger-
toppen.

Tilknytning til dagens fortau på østsiden av Nyveien.

Alternativ 3 : Tovegskjørt adkomstveg i Bergeråsen

Standardheving av Bergeråsen i ca. 200 m. lengde
mellom Nyveien og planområdet.

Adkomstvegen legger til rette for tovegskjøring.

Fortau langs Bergeråsen mellom Nyveien og Berger-
toppen.

Tilknytning til dagens fortau på østsiden av Nyveien.
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Det anbefales å opparbeide Bergeråsen med fortau og breddestandard tilsvarende vegklasse A i
«Vei og gatenorm» for tidligere Røyken kommune.

En adkomstveg med 12,5 m. bredde vil kreve grunnerverv fra flere eiendommer langs søndre del
av Bergeråsen.

Det vil gi urimelig store konsekvenser å utbedre stigningsforholdene i søndre del av Bergeråsen til
maksimum 8% stigning (1 : 12,5). Adkomstvegen foreslås beholdt med dagens stigningsforhold.

Fortauet langs Bergeråsen foreslås etablert på sørsiden av vegen med tilknytning til eksisterende
fortau langs østsiden av Nyveien.

Figur 12 : Krav til utforming av adkomstvei A (kilde : tidligere Røyken kommune).

6. SAMMENSTILLING

• Planområdet i Bergeråsen ligger ca. 1 km. fra sentrumsområdet i Slemmestad og er såldes
innenfor de gitte retningsgivende føringer for prioriterte vekstområder når det gjelder avstand til
knutepunkter.

• Utvikling av planområdeti Bergeråsen har en utbyggingskapasitet på 40 –100 nye boenheter,
tilsvarende ca. 1 års anslått boligutbygging i Slemmestad i perioden 2020 –2040.

• Utvikling av planområdet i Bergeråsen krever standardheving med nytt fortau langs
adkomstvegen til området. Nytt fortau langs Bergeråsen kan knyttes til eksisterende fortau
langs Nyveien. Dette vil gi en forbedret og tryggere adkomst for både eksisterende og nye
boligeri området.

• Nye beboere i Bergeråsen vil styrke grunnlaget for eksisterende buss- og båt-ruter i
Slemmestad-området. Det anbefales å vurdere grunnlaget for en ny bussrute langs Nyveien,
noe som forbedre kollektivtilbudet for både eksisterende og nye boligeri området.

• Utvikling av boliger i Bergeråsen krever at planområdet omdisponeres fra LNFR-område og
friområde i gjeldene kommuneplan til byggeområde for boliger i ny kommuneplan for Asker
2020 –2032.
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Målestokk 1: 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 15.09.2020 14:17
Eiendomsdata verifisert: 15.09.2020 14:15

GÅRDSKART 3025-241/204/0

241/204/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 13 klasser

=
5
6
S
H
M
L
i
1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høy bonitet
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
8.5

15.7
0.0
4.1
0.0
7.1
0.0
3.1
0.0

38.5

0.0

24.2

11.2

3.1
38.5

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033

Bergeråsen - Slemmestad



Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Front Eiendom Norge AS
Kontaktperson: Terje Skahjem
Adresse: Holtegata 24

Postboks 5800 Majorstua
0308 OSLO

Telefon: 93068600
E-post: ts@byhus.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Morfeus Arkitekter AS
Kontaktperson: Cecillie Wille
Adresse: Bjerregaardsgate 12

0172 OSLO
Telefon: 41500203
E-post: cw@morfeus.no



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

Eiendommen ligger innenfor 1 km radius av lokalsenteret Slemmestad og er en del av det prioriterte
vekstområdet. En utvikling av tomteområdet til boligformål vil bygge opp under Asker kommune sine
utvalgte satsningsområder knyttet til FNs bærekraftmål.

Først og fremst gjennom utvikling av Bærekraftige byer og samfunn, der den unike nærheten til
sentrum av Slemmestad gir grunnlag for klimavennlig transport. Både hurtigbåt, direktebuss og
vanlig busstransport kan nås til fots eller med sykkel (el-sykkel). Videre vil man gjennom en eventuell
utvikling avkonsentrertsmåhusbebyggelse kunne bidra til kommuneplanens ønsker om en variert
boligsammensetning der også mindre husholdninger, slik som enslige med barn, kan få kjøpt rimelig
familieboliger i nærheten avsentrumsområdene.



Gjennom utvikling av ettmoderne og urbant småhusområde i nærheten av sentrum vil man kunne
tilrettelegge for innovative fellesskapsløsninger mellom beboerne slik som elsykkel- og elbildeling
som støtter opp under målene om Handling mot klimaendringene.



Eiendommen ligger før øvrig ovenfor Grundvik og har direkte tilgang til mindre stier som fører inn
mot Kyststien mot Slemmestad sentrum eller mot Nærsnes, som vil understøtte målet om God helse.



2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Eiendommen på Berger har vært planlagt for bebyggelse heltsiden Aktieselskabet Christiania
Portland Cementfabrik planla boliger for sine ansatte her tilbake i 1958, se illustrasjon.

Eiendommen ble senere solgt avNorcem til utviklingsformål. Familien Sveinsvoll, som er en del av
nåværende eierskap, har vært eiere avdisse eiendommene siden 2001.

Da man senere skulle utvikle eiendommen ble det gjort forekomst av rødlistede planter i området,
noe som gjorde at utviklingsplaner ble satt på vent ogutsattfrem til det var gjort grundigere
kartlegginger. Disse forekomstene er nå kartlagt og befinner seg ikke på denne eiendommen, men
ligger blant annetinnenfor detområdetsom i 2014 ble Morberg Naturreservat. Sistnevnte er godt
dokumentert gjennom kartlegging av biologisk mangfold på eiendommen som er gjort de siste årene.

Av denne grunn ligger nå alt til rette for å kunne se nærmere på utviklingen avdenne eiendommen til
boligformål, som en utvidelse og ett «infill»-prosjekttil nåværende boligbebyggelse på Berger.



2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 40daa.

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



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

Eiendommen er ellers uregulert.

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

241/204 Bergertoppen, SLEMMESTAD Front Eiendom Norge AS

241/97 Bergertoppen, SLEMMESTAD Front Eiendom Norge AS

241/98 Nyveien 52-58, SLEMMESTAD Front Eiendom Norge AS



2.5 Dagens arealbruk

Eiendommen består i dag hovedsakelig av skog, samt en del kratt og buskas på områder der naboer
gjennom årene har fjernet trær for å oppnå bedre utsikt og solforhold til sine eiendommer. Noen
deler av tomten er over tid også delvis opparbeidet og brukt som hageareal for enkelte naboer.



Berger Vel har gjennom mange år fått lov til å benytte ett mindre område som felles leke- og
møteplass, hvor det også er oppført en bod og postkassestativer for nabolaget. Sistnevnte er
naturligvis tenkt ytterligere utvidet og videreført dersom eiendommen omreguleres til boligformål.

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Ingen kjente
kulturminner på
eiendommen eller i
nærheten.

Biologisk mangfold Morberg
Naturreservat. Se
eller utskrift fra
kartlegging på
eiendommen.

Eiendommen har 1
grensepunkt med
naturreservatet

Dette må
hensyntas i
forhold til bygging

Vassdrag Ingen

Marka Ingen

Strandsonen Fra ca 150-300 meter

Matjord Ingen. Se vedlegg
fra NIBIO gårdskart

Friluftsområder Friluftsområder på
Berger og ned mot
Oslofjorden

I umiddelbar nærhet Påvirker positivt
da man kan
tilrettelegge bedre
tilgang for
beboerne

Om Biologisk mangfold på eiendommen:

Det har vært foretatt grundig kartlegging av biologisk mangfold på eiendommene gjennom de siste
årene. Både i 2018 og nå senest i 2019 av Miljødirektoratet. Disse konkluderer med at det ikke finnes
fredede arter eller truede arter på eiendommen. Det er imidlertid funnet forekomster av uønskede
«sortlistede» planter på eiendommen, som bør fjernes.



Videre er det i 2019 også foretatt kartlegging av naturtyper. Her fremgår det at det finnes
forekomster av Kalkedellauvskog som er definert til å være av «Svært lav kvalitet» og forekomster av
Kalk- og lågurtfuruskog som er definert til å være av «Lav kvalitet».

Se utfyllende vedlegg knyttet til dette merket «Artskartlegging Miljødirektoratet» som dokumenterer
at det ikke skal være utfordringer knyttet til biologisk mangfold i forhold til utvikling.

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Ca. 700 meter til Rortunet kjøpesenter

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Ca. 2 kilometer til Rortunet kjøpesenter

Adkomst fra offentlig veg Ca. 200 meter

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

Ca. 600 meter til Morbergtoppen busstopp
med fortau langs Nyveien. Ellers ca. 800
meter til Slemmestad sentrum og øvrig
kolletivtransport

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

På tomten og i umiddelbar nærhet.

Avstand til strandsonen Fra ca. 150 - 300 meter

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

Ca. 800 meter Slemmestad barneskole.

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

Ca. 1200 meter Slemmestad ungdomsskole

Se ellers utfyllende vedlegg fra rådgivende ingeniør samferdsel merket «Notat Norsam 2020» som gir
et bedre helhetsbilde av overnevnte.



Eiendommen har en beliggenhet tilgrensende til ett etablert villaområde på Berger der man må gjøre
en skånsom tilpasning og megling til det eksisterende bomiljø ved en fremtidig utvikling og fortetting.
Slik vi ser det vil en utvikling av området kunne bidra positivt til en nødvendig forbedring av
infrastruktur på flere områder direkte, ikke minst knyttet til vei og trafikksikkerhet, tilrettelegging av
fellesarealer og større bruk av aktuelle turområder/Kyststi.

I en utvidet sammenheng vil flere beboere og ikke minst boliger for moderne urbane barnefamilier i
dette området legge grunnlaget for større bruk av kollektivtransport generelt og ett hurtigbåt tilbud
spesielt. Samtidig vil dette kunne åpne vei for en tilrettelegging og kombinasjon av andre
miljøvennlige transportløsninger slik som sykkel, elsykkel og elbil ordninger.

2.8 Fareområder

Så vidt vi kan se på dette grunnlag berører ikke eiendommene fareområder.

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

I henhold til tidligere kommuneplan i Røyken og temakart «Differensiert boligbebyggelse» skal
fremtidig boligbebyggelse i dette området planlegges med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus,
kjedehus og flermannsboliger inntil 7 meter gesims). Alt avhengig av detaljløsning antar vi derfor at
eiendommen kan bebygges med 40-100 boenheter og dermed få 100 –250 nye beboere.



2.10 Trafikk og adkomst

Det er veiadkomst til eiendommen i dag hvor det forutsettes forbedring av eksisterende adkomst.

I denne sammenheng ser man for seg etablering av fortau som knyttes sammen med dagens
eksisterende fortau langs Nyveien.

Se ellers utfyllende vedlegg fra rådgivende ingeniør samferdsel merket «Notat Norsam 2020» som gir
et bedre helhetsbilde av overnevnte.

2.11 Tidsperspektiv

Her er ønsker vi å løpende dialog om tidsperspektivet med kommunen og tilpasse dette til den mest
hensiktsmessige fremdrift i forhold til kommunens ønsker og behov.

Adkomst fra kommunal vei til eiendommen er på ca. 200 meter og går på privat vei. Herunder er
forslagstiller en av grunneierne til deler av veien. Det er dog å forvente at det kan bli dialog om
håndtering av veien under videre prosjektutvikling og at dette kan forsinke fremdrift.

2.12 Økonomi

Vi har foreløpig ikke gjort en grundigere vurdering av økonomiske konsekvenser av tiltaket.

2.13 Vedlegg

1. Notat Norsam 2020

2. Artskartlegging Miljødirektoratet

3. NIBIO gårdskart
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FORORD

Front eiendom Norge AS har eiendommer i Bergeråsen i Asker kommune (tidligere Røyken kommune)
som i gjeldende kommuneplan er disponert til LNFR-område og friområde.

I forbindelse med rullering av kommuneplanen for perioden 2020 –2032 ønsker selskapet å
omdisponere eiendommene i Bergeråsen til byggeområde for boliger.

Foreliggende notat gjør rede for trafikk adkomstforholdene i området.

Oslo, 15.09.2020
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1. BAKGRUNN OG HENSIKT

Asker kommune er i gang med å utarbeide en samlet kommuneplan for den nye kommunen for
perioden 2020 –2032. Samfunnsdelen ble vedtatt 9. juni 2020, mens endelig vedtak på arealdelen
forventes sommeren 2021. Inntil ny arealdel vedtas, gjelder dagens tre kommuneplaner.

Front eiendom Norge AS eier tomter i Bergeråsen på til sammen ca. 40 da. I forbindelse med
rullering av kommuneplanen ønsker grunneier å forslå tomtene omdisponert fra friområde /LNRF-
område til byggeområde for boliger.

Hensikten med foreliggende notatet er å illustrere forslaget inklusive adkomstveg til planområdet..

2. PLANOMRÅDET

Planområdet liggeri nåværende Asker kommune (tidligere Røyken kommune), ca. 800 –1100 m.
sør for sentrum i Slemmestad.

Figur 1 : Oversiktskart der avgrensningen av planområdet i Bergeråsen er merket med gul
farge.(Kart : Asker kommune).
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Front eiendom Norge AS eier følgende eiendommer i Bergeråsen

• Gnr. 241 /Bnr. 204med størrelse 38 495 m2

• Gnr. 241/Bnr. 97 med størrelse på 557 m2

• Gnr 241 / Bnr 98 med størrelse på 1 858 m2

Figur 2: Oversiktskart der avgrensningen av planområdet er vist med gul farge (Kart : Asker
kommune).

3. DAGENS SITUASJON

3.1 Datagrunnlag
I det etterfølgende beskrives / illustreres dagens situasjon med utgangspunkt i data fra :

• Nasjonal vegdatabank

• Ruter (busser)

• Asker kommune (kart)

• Google (vegbilder)
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3.2 Veger og adkomst

Vegstatus

Nyveien er kommunal veg.

Bergeråsen (tidligere Bergerveien), Bergertoppen og Kirkerudveien er alle private veger.

Figur 3: Dagens veg-og gatenett. Blå = Kommunal veg, Grønn = Privat veg (Kilde : Nasjonal
vegdatabank). Planområdet er merket med svart, stiplet strek.

Bergeråsen

• Bergeråsen er adkomstveg med ca. 200 m. lengde mellom Nyveien og Bergertoppen.

• Vegen har fast dekke.

• Vegen er åpen for tovegstrafikk.

• Gang- / sykkeltrafikk avvikles i blandet trafikk.

• Vegbredden varierer mellom 3 og 4 m.

• Gjennomsnittlig stigning er 9,5%. På det bratteste er stigningen ca. 11%.



Bergertoppen Innspill til rullering av kommuneplan for Asker Side 6

Norsam AS 15.09.2020

Figur 4 : Plan-/ profil-tegning av Bergeråsen mellom Nyveien og Bergertoppen.

Skiltet fartsgrense

Skiltet fartsgrense i Nyveien er 50 km/t.

Det er ikke skiltet fartsgrense på de private vegene (privat skilt anmoder om kjørehastighet på
maksimum 20 km/t).
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Bilde 1 : Nyveien sett mot sør. Fortauet på østsiden av Nyveien stopper ca. 50 m. sør for krysset
med Bergeråsen (Kilde : Google, juni 2019)

Bilde 2 : Bergeråsen sett mot øst rett øst for krysset med Nyveien. (Kilde : Google, juni 2019)
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Bilde 3 : Bergeråsen sett mot øst i midtre del mellom Nyveien og Bergertoppen. (Kilde : Google,
juni 2019)

Bilde 4 : Bergeråsen sett mot nord rett nord Bergertoppen. (Kilde : Google, juni 2019)
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3.3 Trafikkulykker
I 10-års perioden 2009 –2018 er det ikke registret trafikkulykker i vegnett ved planområdet.

3.4 Trafikkvolum

Trafikkbegreper :

• ÅDT Gjennomsnittlig døgntrafikk for alle dager over et helt år

• YDT Gjennomsnittlig døgntrafikk for alle yrkesdager (mandag –fredag) over en uke

Det er anslått at 40 –50 boenheter benytter Bergeråsen som adkomstveg. Erfaringsmessig kan
dette generere ca. 200 bilturer i et gjennomsnittsdøgn inn mot krysset Nyveien.

Figur 5 : Avgrensningav området som er anslått å bruke Bergeråsen som adkomst til Nyveien er
merket med svart, stiplet strek.
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3.5 Gang- / sykkeltrafikk

Dagens situasjon

I veger med begrenset biltrafikk og lav kjørehastighet føres gående og syklende i blandet trafikk.

Ellers er det stedvis etablert fortau eller separat gang /sykkelveger langs veger med mer trafikk /
høyere kjørehastighet.

Det er i liten grad etablert et sammenhengende tilbud for gang-/sykkel-trafikken.

Bilde 5 : Sundbyveien sett mot øst med ståsted fra vestsiden av krysset med Nyveien. (kilde :
Google jun 2019)

Bilde 6 : Nyveien sett mot nord med ståsted nord for krysset med Sundbyveien (kilde : Google jun
2019)



Bergertoppen Innspill til rullering av kommuneplan for Asker Side 11

Norsam AS 15.09.2020

Bilde 7 : Nyveien sett mot nord medståsted nord for krysset med Bergeråsen (kilde : Google jun
2019)

Røyken kommune : Sykkelstrategi med handlingsplan, 2018 - 2020

Strategien i planen er å øke sykkelandelen i Røyken ved å gjøre følgende prioriteringer:

• Planlegge både for hverdagssyklisten og transportsyklisten.

• Prioritere de områdene i kommunen med flest innbyggere først da det er her potensialet for økt
sykkelandel er størst. Dette inkluderer å binde de største tettstedene sammen.

• Sikre trygg sykkelvei inn til de største arbeidsstedene og andre viktige målpunkter.

• Tiltak fra trafikksikkerhetsplanen.

Slemmestad-området er det mest folkerike området. Her er topografien krevende med mange
stigninger, spredt bebyggelse og få alternativer til privatbilismen for jobb- og fritidsreiser.

3.6 Skolekretser
I forhold til dagens skolekretser ligger planområdet i Bergeråsen :

• I ca. 800 m. luftlinjeavstand til Slemmestad barneskole

• I ca. 1 200 m. luftlinjeavstand til Slemmestad ungdomsskole

Figurene 6 og 7 illustrerer beliggenheten av planområdet i forhold til skolekretser.
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Figur 6: Avgrensningav skolekretsen for Slemmestad barneskole er vist med svart strek og
oransje farge. Planområdet i Bergeråsen er merket med svart, stiplet strek.

Figur 7 : Avgrensningav skolekretsen for Slemmestad ungdomsskole er vist med svart strek og gul
farge. Planområdet i Bergeråsen er merket med svart, stiplet strek.
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3.7 Kollektivtrafikk
I forhold til dagens kollektivruter ligger planområdet i Bergeråsen :

• I ca. 600 m. luftlinjeavstand til stoppested for busser på Mobergtoppen i Sundbyveien

• I ca. 800 m. luftlinjeavstand til stoppested for busser i Slemmestad sentrum

• Ca. 11 50 m. luftlinjeavstand til stoppested for rutebåter på Slemmestad brygge

Figur 8 : Stoppestederfor busserog rutebåter. Planområdet i Bergeråsen er merket med svart
strek. (kilde : Ruter)



Bergertoppen Innspill til rullering av kommuneplan for Asker Side 14

Norsam AS 15.09.2020

4. PLANER OG FØRINGER

4.1 Gjeldende kommuneplan for Asker kommune (tidligere Røyken kommune)
I kommuneplanen ereiendommene som eies av Front eiendom Norge AS i Bergeråsen disponert
til :

• LNFR- areal

• friområde (9 805 m2)

• boligbebyggelse.

Eiendommene utgjør et totalt areal på 40 910 m2.

Figur 9 : Utsnitt av kommuneplan for Asker kommune (tidligere Røyken kommune) der
eiendommene som eies av Front eiendom Norge AS er merket med blå strek. (kilde : Asker
kommune).

4.2 Kommuneplan for Asker 2020 –2032
Kommuneplanen består av 2 deler :

• Samfunnsdelen, vedtatt 09.06.2020

• Arealdelen forventes vedtatt sommeren 2021 (inntil ny arealdel vedtas, gjelder dagens tre
kommuneplaner).
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I kommuneplanens samfunnsdel er Slemmestad definert som

• Lokalsenter i Askers senterstruktur som deler tettstedene inn i tre nivåer (kommunesenter,
lokalsenter og nærsenter)

• Prioritert vekstområde i Asker kommune

Figur 10 : Asker kommunes prioriterte vekstområder(utsnitt). Kilde Asker kommune.

I kommuneplanens samfunnsdel er det gitt retnings-
givende føringer for de prioriterte vekstområder når det
gjelder avstand til knutepunktene, der avvik fra dette
kan gjøres, tilpasset de stedlige forhold.

I Slemmestad er det angitt at vekstomådene skal ligge i
ca.1 km gangavstand til sentrumsområdet.

Innenfor det prioriterte vekstområder kan det åpnes for
en høyere arealutnyttelse under forutsetning av at
hensynet til bl.a. bokvalitet og tilpasning til omgivelsene
ivaretas. Disse forhold avklares gjennom regulerings-
plan.

Utenfor de prioriterte vekstområder vil videre utvikling
skje i form av ordinær småhus-bebyggelse (eneboliger,
tomanns-boliger etc.) tilpasset naboskap.

I kommuneplanens samfunnsdel er det anslått en
utbygging med ca. 1 400 nye boenheter i Slemmestad
perioden 2020 –2040. Dette tilsvarer ca. 12% av
kommunens total boligutbygging og et gjennomsnitt på
ca. 70 nye boenheter pr. år. Tabell 1 : Anslått boligutbygging i Asker

kommune. Kilde Asker kommune

4.3 Kommunedelplan Slemmestad
Planområdet ligger i sone B i kommunedelplanen der det sies følgende om boligkategorier :

Ved regulering innenfor sone B skal det tilrettelegges for fortetting og utbygging i tråd med
konsentrert småhusbebyggelse. Tomter eller planområder over 3 000 m2 skal reguleres i tråd med
bestemmelser for boligkategori B2.
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Fremtidig boligbebyggelse skal planlegges med boligtype i henhold til temakart «Differensiert
boligbebyggelse» datert 24.09.2015.

Bebyggelsen er differensiert i følgende boligkategorier:

• B1a og B1b: Frittliggende småhusbebyggelse (ene-og tomannsboliger).

• B2: Konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, kjedehus og flermannsboliger inntil 7
meter gesims).

• B3: Blokkbebyggelse (leilighetsbygg over 7 meter gesims).

Figur 11 : Soneinndeling i kommunedelplan Slemmestad. Planområdet i Bergeråsen er merket
medgul farge / blå strek. (kilde : Asker kommune).

4.4 Røyken kommune : Vei og gatenorm (Vedtatt av Røyken kommunestyret 25.8.2011
Røykens Vei-og gatenormal gjelder både private og kommunale veier, også avkjørsler.
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Tabell 2 : Kravtil vegstandard. (kilde : Asker kommune / tidligere Røyken kommune)
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5. KONSEKVENSER AV FORSLAGET

5.1 Boenheter
I samsvar med kommunedelplanen for Slemmestad kan det bygges konsentrert småhus-
bebyggelse i planområdet.

Avhengig av detaljløsning, anslås det at planområdet kan bygges ut med 40 –100 nyer boenheter.

5.2 Bosatte
Avhengig av detaljløsning, anslås det at planområdet kan få 100 –250 bosatte.

Tabell 3: Beregning av bosatte

5.3 Biltrafikk
Avhengig av detaljløsning, anslås det at utbygging av planområdet kan generere 200 –400 bilturer
i et gjennomsnittsdøgn.

Dette kommer i tillegg til dagens ÅDT ca. 200.

Tabell 4: Beregnet biltrafikk til / fra planområdet år. Dag

5.4 Adkomstveg
Dagens adkomstveg til planområdet (Bergeråsen) har lav standard, med liten bredde og stedvis
stor stigning.

Økt trafikk vil også gi mer møtende trafikk, noe som blir stadig vanskeligere med liten vegbredde.

På neste side er det illustrert 3 ulike prinsippløsninger for å løse mer møtende trafikk :

1. Sløyfe med ca. 750 m. lengde og envegskjøring mot nord

2. Sløyfe med ca. 750 m. lengde og envegskjøring mot sør

3. Tovegskjørt adkomstveg i Bergeråsen

Siden Bergeråsen og Kirkerudveien i dag er private veger, begrenser dette muligheten for bruk av
offentlig skilting av envegskjøring.

Det anbefales derfor at alternativ 3 med tovegskjørt adkomstveg legges til grunn som
kjøreadkomst mellom planområdet og Nyveien. Resterende del av Bergeråsen og Kirkerudveien
kan da beholdes som i dagens situasjon.
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Alternativ 1 : Sløyfe med envegskjøring mot nord

Bergeråsen og Kirkerudveien knytes sammen i en
envegskjørt sløyfe med ca. 750 m. lengde mellom 2
kryss med Nyveien.

Sløyfa envegskjøres mot nord.

Fortau langs Bergeråsen mellom Nyveien og Berger-
toppen.

Tilknytning til dagens fortau på østsiden av Nyveien.

Alternativ 2 :Sløyfe med envegskjøring mot nord

Bergeråsen og Kirkerudveien knytes sammen i en
envegskjørt sløyfe med ca. 750 m. lengde mellom 2
kryss med Nyveien.

Sløyfa envegskjøres mot sør.

Fortau langs Bergeråsen mellom Nyveien og Berger-
toppen.

Tilknytning til dagens fortau på østsiden av Nyveien.

Alternativ 3 : Tovegskjørt adkomstveg i Bergeråsen

Standardheving av Bergeråsen i ca. 200 m. lengde
mellom Nyveien og planområdet.

Adkomstvegen legger til rette for tovegskjøring.

Fortau langs Bergeråsen mellom Nyveien og Berger-
toppen.

Tilknytning til dagens fortau på østsiden av Nyveien.
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Det anbefales å opparbeide Bergeråsen med fortau og breddestandard tilsvarende vegklasse A i
«Vei og gatenorm» for tidligere Røyken kommune.

En adkomstveg med 12,5 m. bredde vil kreve grunnerverv fra flere eiendommer langs søndre del
av Bergeråsen.

Det vil gi urimelig store konsekvenser å utbedre stigningsforholdene i søndre del av Bergeråsen til
maksimum 8% stigning (1 : 12,5). Adkomstvegen foreslås beholdt med dagens stigningsforhold.

Fortauet langs Bergeråsen foreslås etablert på sørsiden av vegen med tilknytning til eksisterende
fortau langs østsiden av Nyveien.

Figur 12 : Krav til utforming av adkomstvei A (kilde : tidligere Røyken kommune).

6. SAMMENSTILLING

• Planområdet i Bergeråsen ligger ca. 1 km. fra sentrumsområdet i Slemmestad og er såldes
innenfor de gitte retningsgivende føringer for prioriterte vekstområder når det gjelder avstand til
knutepunkter.

• Utvikling av planområdeti Bergeråsen har en utbyggingskapasitet på 40 –100 nye boenheter,
tilsvarende ca. 1 års anslått boligutbygging i Slemmestad i perioden 2020 –2040.

• Utvikling av planområdet i Bergeråsen krever standardheving med nytt fortau langs
adkomstvegen til området. Nytt fortau langs Bergeråsen kan knyttes til eksisterende fortau
langs Nyveien. Dette vil gi en forbedret og tryggere adkomst for både eksisterende og nye
boligeri området.

• Nye beboere i Bergeråsen vil styrke grunnlaget for eksisterende buss- og båt-ruter i
Slemmestad-området. Det anbefales å vurdere grunnlaget for en ny bussrute langs Nyveien,
noe som forbedre kollektivtilbudet for både eksisterende og nye boligeri området.

• Utvikling av boliger i Bergeråsen krever at planområdet omdisponeres fra LNFR-område og
friområde i gjeldene kommuneplan til byggeområde for boliger i ny kommuneplan for Asker
2020 –2032.



Målestokk 1: 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 15.09.2020 14:17
Eiendomsdata verifisert: 15.09.2020 14:15

GÅRDSKART 3025-241/204/0

241/204/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 13 klasser

=
5
6
S
H
M
L
i
1

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Skog av særs høy bonitet
Skog av høy bonitet
Skog av middels bonitet
Skog av lav bonitet
Uproduktiv skog
Myr
Åpen jorddekt fastmark
Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

0.0
0.0
0.0
0.0
8.5

15.7
0.0
4.1
0.0
7.1
0.0
3.1
0.0

38.5

0.0

24.2

11.2

3.1
38.5

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt
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IN N SPI LL TI L KOM M UN EPLAN EN S AREALDEL

GJELDER:
Gnr./Bnr.: 239/1 0 og 238/527
Adresse: Tåjeveien 7, 3470 Slemmestad

TILTAKSHAVER:
Ulrika og Jon-Geirr Spockeli
Adresse: Tåjeveien 7 og 238/527, 3470 Slemmestad

Innspillet gjelder formål knyttet til bolig.

FIG 01:K ARTUTSNITT EIENDOMMENEI TÅJEVEIEN



15.09.2020

2 av 5
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FIG 02: VEDTATTREGULERING

REGULERINGSPLAN

Eiendom:
Gnr: 39 Bnr: 10 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Tåjeveien 7, 3470 SLEMMESTAD

Hj.haver/Fester:

RØYKEN
KOMMUNE

Dato: 13/3-2018 Sign: Målestokk
1:1000

Planen viser gjeldende regulering. Plan- og reguleringsenheten tar forbehold om at det ikke er foretatt kontroll av
kartgrunnlaget planen er skrevet ut på. Eiendomsgrenser, husplassering osv kan inneholde feil/mangler.
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I forbindelse med ny arealedel for nye Asker kommune så ønsker vi å komme med
følgende innspill til hvilke forhold som skal gjelde for ovennevnt eiendommer.
Tåjeveien gnr/bnr 239/10 og 238/527 ligger med grenser til Tåjeveien. I forbindelse med
reguleringsplanen hvor Tåjeveien ble utvidet til en mere funksjonell bredde en dagens
bredde så mistet Tåjeveien 7 og 238/527 store arealer for vei og grønt drag. Før kunne
eiendommen 239/10 utnyttes med 6 boliger, nå kun 4. se fig 02. Eiendom 238/527 kunne
bygges med langt mere da den gikk fra å være ca. 1700 til 1 300 m2.
Som en kompensasjon for arealer som medgikk til regulert veiareal så fikk eiendommen
239/1 0 en egen paragraf. § 3.2.

I den nye områdeplanen §3.2 med unntak fra plankrav: ”innenfor gnr. 39 bnr. 1 0 tillates
det oppført inntil fire boenheter med èn sekundærleilighet per boenhet og tilhørende
garasjer uten krav til detaljregulering, forutsatt at tiltaket er i tråd med bestemmelsene for
boligkategori B1a i kommuneplanen for Røyken 201 5-2027.

Ved å sammenligne nærliggende boligeiendommene som grenser til Tåjeveien se man at
Tåjeveien 7 vil miste betydelig mer areal enn alle de andre eiendommene langs veien
tilsammen. Eiendommen til DNB er ikke tatt med i oversikten da DNB ikke er en privateier
med boligeiendom i Tåjeveien.

Oversikten viser kun arealer som medgår til vei og ikke grøntdrag som da gnr/bnr 238/527
mister. Denne eiendommen var før 1700 m2, men har blitt redusert til 1300 m2.

Adresse gnr/bnr m2 før m2 etter m2

Tåjeveien 7 39/10 3425,5 m2 2885,7 m2 406,7 m2 (539, 8 m2

Vei og grøntdrag 406, 7 + 133 m2 =539,8 m2

Tåjeveien 10 39/7 1027,8 m2 973,3 m2 54,5 m2

Boligeiendom:
Ingen bygg på
eiendom

39/83 296,3 m2 167,5 m2 128,8 m2

Tåjeveien 6 38/51 3 1628,1 m2 1628,1 m2 0 m2

Boligeiendom:
Ingen bygg på
eiendom

38/539 898,3 m2 798,8 m2 99,5 m2
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Tåjeveien 2c

Tillatelse
enebolig

38/550 2421,4 m2 2394,1 m2 27,3 m3

Bjerkåsholmen
1 og 3

38/549 1940,7 m2 1903 m2 37,7 m2

Tåjeveien 1 38/508 1579,3 m2 1526,8 m2 52,5 m2

Tåjeveien 14 38/506 1636,4 m2 1621 m2 15,5 m2

Totalt areal av boligeiendommer som medgår til veiutvidelsen i Tåjeveien er til sammen=
955,6 m2

Tabeller viser en utvalgtoversikt over de boligeiendommene i Tåjeveien som berøres av
veiutvidelsen i den nye områdeplanen til Slemmestad, Tåjeveien. Til sammen for de
eiendommene som er nevnt over så vil det totalt tas 955,6 m2 fra eiendommene, hvorav
Tåjeveien 7 mister totalt 539,8 m2, 406,7 m2 til veien. Det er mer enn hva resterende
eiendommen mister til sammen, som er samlet415,8 m2.

Orange er areal som går fra nærliggende boligeiendommer til veien. Det røde viser arealer
som tas fra Tåjeveien 7, og som er betydelig større.

Eiendommene følger i dag bestemmelser til kommuneplanen for Røyken kommune 2015-
2027, boligkategori B1a. Vi har en delesøknad til behandling for Tåjeveien 7 hos
kommunen. I denne delesøknaden så er alle forhold som utnyttelse, høyde, Mua, parkering
tatt utgangspunkti og ligger til grunn for de arealer som er vist i delesøknaden.
Boligeiendommene vil maksimalt ha en utnyttelse på 25 %-BYA i henhold til kommuneplan
for Røyken 2015-2017.

Gjennom nye områdeplan for Tåje så hadde vi tett dialog med kommunen.
Intensjonen til planen informert oss fra kommunen var atdet skulle kunne handles
forutsigbart etter gjeldende plan som da er Røyken kommuneplan sin. Alle boligområdene
i planen skal følge et bestemt kriteriesett som blandt annet har 25% utnyttelse.
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Eiendommene mister så mye areal som egentlig var avsatt til boligareal i forbindelse med
områdeplanen. Ofte ved eldre reguleringsplanen så går kommuneplanen over, men i dette
tilfelle så er Røyken kommuneplan såpass ny.
Vårt innspill vil så være at man skal kunne prosjektere etter de forhold som var intensjonen
til eiendommene som falt inn under ny områdeplan, nettopp utformes i tråd med
boligkategori B1a i Røyken sin kommuneplan hvor 25% er utnyttelsesgraden for
eiendommene.

I forbindelse med nykommuneplan for Asker blir etablert så vil vårt innspill være at å se på
de ulike områdene for hvilke utnyttelse eiendommene skal tilfalle og at det må settes ulike
utnyttelsesgrad og ikke kun fellesbestemmelser for dette for hele nye asker. Disse
eiendommen har allerede mistet store arealer og dermed verdier i forbindelse med
områdeplanen og veiutvidelsen.
Tåje er ikke midt i et sentrum, men med mye grønne arealer på alle kanter, samtidig så er
Tåje i prioritert vekstområdet i samfunnsdelen slik at det måtte leses som at området
ønskes utvikles i tråd med gjeldende plan.

Sted: Oslo Dato: 14.09.2020

Frost Arkitekter AS ved

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

Arealin nspil l til kommun epl anen s
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill

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

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

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

1.1 Kommuneplanens samfunnsdel

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

1.2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

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

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

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

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



Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Rortunet AS c/o Schage Eiendom AS
Kontaktperson: Anders Sletten
Adresse: Askerkroken 11, 0277 Oslo
Telefon: 915 79 576
E-post: as@schage.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Halvorsen & Reine AS
Kontaktperson: Birgitta Norrud
Adresse: Hotvetalleen 11, 3018 Drammen
Telefon: 917 16 355
E-post: norrud@heras.no



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

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

Kommuneplan 2020-2032 -Samfunnsdelen:

«Kommuneplanen tilrettelegger for attraktive lokalsamfunn med fellesarenaer og
møteplasser for alle deler av befolkningen. Den legger opp til en mer konsentrert utbygging
rundt tettstedene, samtidig som vern av landbruksareal, naturverdier og kulturmiljøer
vektlegges. En klimavennlig by-og stedsutvikling er en forutsetning for å nå Askers
klimamål.»

I kommuneplanen er Slemmestad avsatt som et av flere prioriterte lokalsentre. Om
lokalsentre står følgende: «Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Dikemark,
Heggedal, Vollen og Holmen skal være lokale servicesentre og møteplasser for sine deler av
kommunen. Det tilrettelegges for arbeidsplasser i lokalsentrene. Lokalsentrene styrker sin
identitet ved å ivareta og videreforedle stedets særpreg, natur-og kulturkvaliteter.»

Figur 1 –oversikt over regionale planer, Asker kommune.

Asker mot 2030 - Stedsutvikling.

«Asker skal videreutvikles som en mangfoldig og attraktiv kommune gjennom bevisste valg og
bærekraftig by-og stedsutvikling.



Sentrene skal bygges opp rundt allerede eksisterende private og offentlige servicetilbud, og skal
være gode lokale møteplasser nært eksisterende kollektivtilbud. Ved å utvikle rundt
kollektivknutepunkter reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole,
barnehage, fritidsaktiviteter og servicetilbud.»

Eiendommene ønskes regulert til kombinert bebyggelse for handel, kontor, tjenesteyting og
boligbebyggelse innenfor et attraktivt og sentralt område med nærhet til alle viktige funksjoner som skole,
barnehage, idrettsanlegg, kjøpesenter med dagligvare og bussholdeplass.

En utbygging av arealene vil være i tråd med intensjonen for utvikling av Nye Asker, og sikre at allerede
eksisterende servicepunkt styrkes og videreutvikles, og utvikles til en god, lokal møteplass. Da arealene
ligger svært sentralt, vil man fint kunne bo her, uten å være avhengig av bil i det daglige. Her kan man gå til
barnehage, skole, bussholdeplass, idrettsanlegg, og til dagligvaren samt andre handelstilbud, som ligger
vegg i vegg.

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

Fortetting av sentrale arealer, direkte knyttet opp mot allerede eksisterende servicetilbud og helt inntil
sentralt busstopp, vil være i tråd med overordnete retningslinjer.

Sammen med utbyggingen av Rortunet, vil en videre utvikling og fortetting ned mot Slemmestad sentrum,
kunne bidra til å knytte sentrum og kjøpesenteret sammen i større grad. Det planlegges også etablering av
en turvei langs bekken, som skal gjøre det enkelt for gående/syklende å bevege seg mellom sentrum og
kjøpesenter, en avstand på kun ca. 600 meter. I tillegg skal torget foran kirken opparbeides i forbindelse
med utbyggingen av Rortunet.

Arealene egner seg godt til både virksomheter som handel, kontor og tjenesteyting, i tillegg til boliger. Det
vil være naturlig å tenke seg aktive og utadrettete virksomheter på bakkeplan som henvender seg mot
Kirkeallèen og torget, og boliger oppover i etasjene. Sammen med Rortunet kjøpesenter og Slemmestad
kirke, vil en utvikling av de tilgrensende arealene, også bidra til en innramming av torget i større grad, og i
enda større grad, skape en møteplass rundt torget og ned mot bekken.

Det er busstopp i Slemmestadveien, rett ved planområdet, hvor det er meget god frekvens på avganger
mot Asker/Oslo.

Fortetting av eiendommene kommer ikke i konflikt med truede arter, naturinteresser, turområder,
lekeområder el.



2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Rortunet AS ønsker å utvikle eiendommen gbnr. 238/176, 238/147, 238/430, 238/125 og del av 238/162,
på Slemmestad i Asker kommune. Eiendommene ønskes regulert til kombinert bebyggelse for handel,
kontor, tjenesteyting og boligbebyggelse, innenfor et attraktivt og sentralt område med nærhet til alle
viktige funksjoner, herunder kollektivtransport.

Forslaget er ikke i tråd med føringene i gjeldende kommuneplan (for tidligere Røyken kommune). Det pågår
nå arbeider med rullering av kommuneplan for Nye Asker, som skal ferdigstilles juni 2021, og de aktuelle
arealene ønskes nå vurderti forbindelse med denne rulleringen.

Eiendommene er i gjeldende Kommuneplan, vedtatt 2015, avsatt til grønnstruktur og boligformål med
hensynssone H_570 –bevaring kulturmiljø.

Eiendommene omkranses av arealer avsatt til næring og tjenesteyting. Det aktuelle området som nå ønskes
regulert, grenser til nye Rortunet senter i vest, Slemmestad kirke i syd og Slemmestad barnehage og skole i
øst. Mot nord ligger Slemmestadveien og Boligveien.

Utvikling av eiendommene krever at området omreguleres, slik at det i større grad tilpasses formålene som
er gjeldende for de tilliggende arealene.

Figur 2 - Flyfoto som viser planområdet og sentrale funksjoner i nærområdet.



2.3 Beliggenhet og størrelse

Eiendommene gbnr. 238/176 sammen med 238/147, 238/430, 238/125 og del av 238/162 er på ca. 12.7
daa. Adkomst til eiendommene er etablert fra hhv. Boligveien og Kirkeallèen.

Figur 3 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med ortofoto som underlag.

Figur 4 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med ortofoto som underlag.



Figur 5-kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.

Eiendommene er i gjeldende kommuneplan avsatt til grønnstruktur og boligformål med hensynssone
H_570 –bevaring kulturmiljø.

Figur 6-kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.

Videre inngår arealene som del av reguleringsplanene «Detaljregulering for Rortunet (2015)», «Oksenenga
(1978)» og «Murtorgtomta (1983)»



2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

Del av 238/176 Kirkealleen 1 Rortunet AS

238/147 - Heimen Kirkealleen 2 Stiftelsen Heimen

238/125 - Heimen Kirkealleen 4 a-d Stiftelsen Heimen

238/430 Boligveien 26-28 Private beboere

Del av 238/162 Kirkealleen Asker kommune

2.5 Dagens arealbruk

Arealene er i dag regulert til vegetasjonsskjerm og boligbebyggelse. Boligbebyggelsen består av
enkelte små, private boliger og Heimen. Heimen er et boligkompleks for tidligere ansatte på
sementfabrikken og senere deres etterkommere.

Det er nylig vedtatt en områdeplan for utvikling av Slemmestad sentrum, ca. 500-600 meter nord for
arealene. Det pågår i tillegg utbygging av nye Rortunet kjøpesenter med ca. 120 boliger rett sør for
området. På sikt er det således forventet en stor vekst og fortetting på Slemmestad.

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Heimen og
Arbeiderboliger

(se mer under)

Innenfor
planområdet

Det ønskes en
videre dialog
rundt forholdet til
kulturminnene

Biologisk mangfold Det er en bjørkeallè
langs Slemmestad-
veien, og i tillegg et
par trær inne på
området

Innenfor
planområdet

Det må tas en
vurdering av
vegetasjonen, og
hva som evt. bør
bevares

Vassdrag Bøbekken Ca. 50-60 meter øst
for planområdet

Tiltaket kommer
ikke i direkte
berøring med
bekken. Arealene



langs bekken
inngår i detalj-
planen for
Rortunet.

Kulturminner/kulturmiljøer:

«Heimen» ligger innenfor eiendommene gbnr.238/147 og 238/125, og er i kommuneplanens arealdel sikret
med hensynssone H_570 –bevaring kulturmiljø. Boligene innenfor eiendommen gbnr. 238/430 er
registrerte SEFRAK-bygninger.

Figur 7 –Informasjon fra kommunens nettsider.

Heimen ble bygget av sementfabrikken i 1962, og gitt som gave til Slemmestad Arbeiderforening. Heimen
består av i alt tre bygninger og inneholder hovedsakelig små leiligheter (1 og 2-roms), og hvor noen av dem
visstnok ikke har egne bad.

Kulturmiljøet består av to bygninger i vinkel mot øst, og tre sammenbygde volumer i rekke mot vest.
Volumene er i to etasjer kledd med eternittplater og tømmermannspanel, med smårutete vinduer og
sementstein på taket.

Heimen eies av stiftelsen Heimen.



Foto av Heimen.

Boligene i Boligveien 26-28 utgjør del av «murtorget». Murtorget ble bygget i 1915-1916, og ble
modernisert i 1950-årene med nye vinduer og eternittplater på veggene. Det meste av bomiljøet er revet,
og av 12 arbeiderboliger er det kun to som er bevart.

Foto av Boligveien28, med nr. 26 til venstre i bildet.



Eiendommene har adkomst fra både Boligveien og Kirkeallèen i dag, noe som vil opprettholdes gjennom en
formålsendring. Det pågår arbeider med utbedringer av Slemmestadveien, hvor det også sikres gode
forhold for gående og syklende. Det er etablert busstopp i krysset Slemmestadveien x Kirkealleen, rett ved
områdene som nå ønskes utviklet

Arealene er noe støyutsatte fra biltrafikken fra Slemmestadveien, noe som må hensyntas ved evt.
etablering av boligbebyggelse.

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Rortunet kjøpesenter med dagligvare ligger
rett ved planområdet.

Kjøreavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Rortunet kjøpesenter med dagligvare ligger
rett ved planområdet.

Adkomst fra offentlig veg Eiendommene har adkomst fra Kirkealleen
og Boligveien.

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

Busstoppet ligger i Slemmestadveien, og
grenser til planområdet i nord.

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

Slemmestad idrettspark med videre
forbindelser til Stokkeråsen ligger ca. 400-
500 meter fra planområdet. Det er tilkomst
via Skolebakken, hvor det er fortau.

Avstand til strandsonen Det er ca. 750 meter fra planområdet ned
til Slemmestad brygge. Det er fortau  langs
Boligveien.

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

Slemmestad barneskole ligger ca. 200-250
meter fra planområdet. Det er adkomst via
en gangvei som ligger parallelt med
Boligveien, syd for skolen.

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

Til Slemmestad ungdomsskole er det ca.
450 meter. Det er adkomst langs
Skolebakken hvor det er fortau. Fra
planområdet må man krysse
Slemmestadveien ved krysset
Slemmestadveien x Kirkealleen. Det pågår



arbeider med utbedringer av dette krysset i
forbindelse med detaljregulering for
Rortunet.

Det aktuelle området grenser til Rortunet kjøpesenter, som er under utbygging. Rortunet er
innbyggerne på Slemmestad sitt møtested, og har gjennom mange år hatt en viktig rolle som et
sosialt treffpunkt. I tillegg til nytt senter, skal det tilrettelegges for boligbebyggelse på taket, og
oppgradering av utearealene, blant annet arealene langs Bøbekken og etablering av nytt torg ved
kirken.

For øvrig grenser arealene til barnehage, barneskole og Slemmestad kirke. Arealene som nå ønskes
vurdert, ligger derfor svært sentralt med nærhet til sentrale funksjoner, rekreasjonsområder, fjorden
og Slemmestad sentrum.

Det pågår arbeider med oppgradering av Slemmestadveien og Kirkealleen. Utvikling av de foreslåtte
arealene, vil således trolig ikke påvirke behov for ytterligere oppgradering av infrastrukturen eller
sosial infrastruktur.

2.8 Fareområder

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

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Det er registrert fare for ras og
skredpå sydsiden av Bøbekken.
Ved en evt. regulering av
arealene, må det derfor foretas
en geoteknisk vurdering.

Sikring av evt. ras- og skredfare
må ivaretas. Etter utførte
tiltak, vil ikke arealbruken
påvirkes.

Grunnforhold Det er kjent at det er dårlige
grunnforhold i området med
forekomst av leire. Det må
således påregnes peling av
bygg, og mulig spunting for å
hindre utglidning.

Sikring av evt. ras- og skredfare
må ivaretas. Etter utførte
tiltak, vil ikke arealbruken
påvirkes.

Overvann/flom Håndtering av overvann, blir en
viktig del av det videre
utredningsarbeidet. Arealene

Arealene ligger med nærhet til
Bøbekken, men ligger ikke
innenfor flomutsatte arealer.
Ved evt. utbygging av
parkeringskjeller, bør denne



ligger ikke innenfor
aktsomhetssone for flom.

mulig være vanntett. Overvann
bør håndteres på egen
eiendom, før det ledes ut i
bekken.

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Arealet som nå ønskes utviklet er på 12.7 daa.

Hvordan ny utbygging skal forholde seg til eksisterende, vernet bebyggelse, vil bli en viktig del av det videre
utredningsarbeidet. Det vil være viktig med en god dialog rundt eksisterende bruk og muligheten for at
dagens bebyggelse eventuelt kan tillates revet. Det vil være viktig å utarbeide en stedsanalyse som viser
bebyggelsesstruktur, høyder og volum, samt dokumentere hvordan ny bebyggelse tilpasses
omkringliggende situasjon, eventuelt også med alternativer med og uten vernet bebyggelse, eller en
kombinasjon av dette.

En utnyttelse med 50 % BYA, tilsvarer en bygningsmasse på ca. 6.400 m2 BYA. Høyder må sees i
sammenheng med omkringliggende bebyggelse.

2.10 Trafikk og adkomst

Adkomst til området er etablert fra Kirkeallèen og Boligveien i dag. Det pågår arbeider med
oppgradering av Slemmestadveien og Kirkealleen i forbindelse med planene for nye Rortunet
kjøpesenter. Nytt tiltak vil tilpasses ny infrastruktur. Det er godt tilrettelagt for gående/syklende i
nærområdet.



Figur 8 - kartutsnitt Illustrasjon som viser den sentrale beliggenheten.

Figur 9- kartutsnitt Flyfoto som viser arealer utsatt for støy, kilde: Asker kommune.



2.11 Terreng

De aktuelle eiendommene, ligger inntil Rortunet kjøpesenter, ved innfarten til Slemmestad med avkjøring
fra Slemmestadveien, som er en hovedfartsåre. Slemmestad kirke og Slemmestad barnehage ligger inntil
arealene i syd og øst. Området ligger på «flata», med Bøbekken i sydøst og åsen i bakkant mot nordvest.

2.12 Tidsperspektiv

En detaljreguleringsplan vil kunne starte opp raskt etter en vedtatt kommuneplan.

2.13 Økonomi

Økonomiske konsekvenser for planinitiativet er ikke vurdert.

2.14 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000
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Innspill til kommuneplanens arealdel

1. Fyll ut din kontaktinformasjon:
Navn: Jostein S. Haugen
Eventuelt organisasjon/ lag/ forening du representerer: Mestergruppen AS
Adresse: Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo
Telefon: 958 22 285
E-post: jostein.haugen@mestergruppen.no

2. Hvilket tema gjelder ditt innspill:

Bolig X
Næring
Utbygging
Kjørevei
Gang-og sykkelvei
Grønnstruktur
Friluftsområder
Strandsone /fjord
Biologisk mangfold
Landbruk
Kulturminner
Annet

3. Skriv ditt innspill her:

Vi viser til Asker kommunes nettside der det bes om innspill i forbindelse med det pågående arbeidet
med kommuneplanens arealdel. Etter avtale med kommunens administrasjon v/ Ingeborg Fønstelien
er herværende mal for innspill benyttet istedenfor «mal for innspill utbyggere»: Vi har ikke innspill til
endret arealbruk, men vi vil gjerne belyse hvordan våre ambisjoner for vårt område er i tråd med
kommunens ambisiøse planer for boligutvikling.

Overordnet
Mestergruppen AS er hovedeier avområdet Høymyråsen / Slemmestad Store i Asker kommune som
vi ønsker å utvikle på en bærekraftigmåte og med etattraktivt og variert bomiljø.

Mestergruppen gjennomfører eiendomsutvikling i egen regi, i og rundt de største byene i landet. Vi
føler et samfunnsansvar for å utvikle gode bomiljø, der mennesker i ulike faser av livet kommer
sammen og kan trives i mangfold. Dette innebærer et brennende ønske om å tilrettelegge
boligområder med en sammensetning av ulike boliger, for ulike livsfaser.

Akkurat som vår eier Ferd AS, er vi en langsiktig aktør med ambisjon om en sterk miljøprofil, og vi har
som mål å utvikle gode ogbærekraftige prosjekter. Det er ikke tilstrekkelig med kun økonomiske mål:
våre prosjekter skal ha klare miljømål og -forutsetninger, som for eksempel en pågående vurdering
av hvilken miljøsertifisering vi kan benytte. Vi har dessuten som uttalt strategi å bli et
bærekraftsforbilde. Vi vil derfor være en aktiv samarbeidspartner for Asker kommune i visjonen om å
skape et bærekraftig samfunn med FNs bærekraftsmål som grunnpilarer.

På denne bakgrunn ønsker vi både å komme med våre innspill til kommuneplanens arealdel og
samtidig redegjøre for hvordan vårt prosjekt samsvarer med Asker kommunes føringer ogstrategi.



Nærmere om vårt område og prosjekt
OmrådetHøymyråsen /Slemmestad Store ligger i nær tilknytning til Heggedal og Slemmedal, og
utgjør en del aveiendommen gnr./bnr. 238/1. Arealet er i tidligere kommuneplan for Røyken
kommune avsatt som utviklingsområde for bolig. Vi forutsetter at dette videreføres i Asker
kommunes nye arealdel.

Mestergruppen ønsker å utvikle Høymyråsen til et attraktivt og godt boområde med inntil 300
boliger med tilhørende service. Vi ønsker å tilby en god boligmikstilpasset en differensiert og
sammensatt befolkningsgruppe, hvilketvi mener gir et godt bomiljø for innbyggere i ulike
(familie)situasjoner og livsfaser.

Asker kommunes nye kommuneplan –med vedtattsamfunnsplan og forslagtil arealdel –har høye
ambisjoner knyttet til klima og miljø, hvor FNs bærekraftsmål ligger til grunn for utarbeidelsen. Dette
synes vi er svært positivt,og i samsvar med våre egne ambisjoner. Dersom vi skal nå målene om
reduksjon avklimagassutslipp som er fastsatt i Parisavtalen, er alle nødt til å bidra: det inkluderer
uten tvil også oss utbyggere. Det innebærer blant annet å se hen til det nasjonale målet om at
veksten i persontransporten i de største by-og tettstedsområdene –som for eksempel Asker
kommune –skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Et ledd i dette er kommunens strategi om
å legge til rette for senterutvikling. Det har vi stor forståelse for. Slik det ble påpekt allerede i 2000 i
rapporten Sentrumsutvikling, er et «godt og levende sentrum […]nøkkelen til en miljøvennlig
byutvikling». Tett og konsentrert utbygging rundt knutepunkter er fornuftig. Samtidiger det etstort
behov for ny småhusbebyggelse som en forlengelse av knutepunktstrategien. Vi opplever at det er
enighet om at det ikke kun skal bygges i kommunenes sentrumskjerne. Det er verken ønskelig eller
praktisk mulig. Med et godt kollektivsystem vil småhusbebyggelse rundt kommunens prioriterte
vekstområder være et bærekraftig og viktig supplement til sentrumsutviklingen. Det er dessuten
viktig å huske på at vi ikke kan planlegge fremtidens boligutvikling kun basert på kollektivtilbudet slik
det ser ut i dag: Dagens reisevaner med fossilbil vil sannsynligvis etter hvert forsvinne. Ulike
elektriske kjøretøy, selvkjørende busser og et mer fleksibelt nærkollektivsystem, gjør at også
områdene utenfor sentrum vil kunne betjeneslangt mer effektivt av kollektivtrafikken noen år frem i
tid. Om ikke lenge vil folk bli braktutslippsfritt til og fra de store knutepunktene og de store
transportbærerne som tog, bussog båt, slik rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og
mobilitet» gir god grunn til å tro. Småboligbebyggelse rundt de prioriterte vekstområdene bør derfor
ha en svært viktig plass i Asker kommunes fremtidige boligplanlegging.

I fremtidig boligutvikling er det flere viktige hensyn å ta. Som nevnt er naturligvisklima og miljø et
overordnet og helt sentralt fokus. Samtidigskal også andre viktige interesser og behov ivaretas. Som
det fremgår av samfunnsdelen skal Asker kommune «tilrettelegge for en variertboligsammensetning
som bidrar til gode og attraktive bomiljøer og ivaretar boligsosiale hensyn» (s. 31). Som nevnt vil
Høymyråsen bestå av boliger tilpasset en differensiert og sammensatt befolkningsgruppe, med et
godt bomiljø for folk i ulike livsfaser. Og selv om det i utkast til arealdelen fremheves et behov for
blokkleiligheter, påpekes det også at det er et betydelig behov for «konsentrert
småhusbebyggelse/rekkehus» (s. 9). Det er flere gode grunner til at Høymyråsen samsvarer godt med
føringene i kommuneplanen og bør være et av områdene som skal dekke opp nevnte behov for
småhusbebyggelse:

- Prosjektet har gangavstand til kollektivsystemet og er tilrettelagtfor offentlig
kommunikasjon til Heggedal, hvilket innebærer et redusert press mot hovedfartsåren mot
Oslo. Som det fremgår av samfunnsdelen s. 61 ligger Høymyråsen langs kollektivaksen satt av
Viken fylkeskommune og Ruter. Etter vår meningbørderfor buss i Rustadveien prioriteres
før planlagte 2030, jf. s. 80 i samfunnsdelen.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1322-sentrumsutvikling/id87531/
https://www.regjeringen.no/contentassets/ccdc68196014468696acac6e5cc4f0e7/rapport-teknologiutvalget_web.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ccdc68196014468696acac6e5cc4f0e7/rapport-teknologiutvalget_web.pdf


- Prosjektet vil bli utviklet til et variert boligområde som kan tilby andre kvaliteter enn blokker
–det passer ikke for alle å bo tett i sentrum. Boligområdet vil således kunne fungere som et
høyest nødvendig supplement til blokkleilighetsbebyggelse i og rundt sentrum. I tillegg vil et
slikt boområde kunne bidra til at flere har råd til egen bolig siden sentrumsleiligheter som
oftest er dyrere (per kvadratmeter) enn småhus i randsonen. Vi mener dette vil være et
fornuftig tiltak i kommunens arbeid med å motvirke sosiale ujevnheter, jf. s. 31 og 59 i
samfunnsdelen.

- Det er lagt opp til mulighet for å bygge barnehage i tilknytning til boligområdetog med
nærhet til eksisterende Slemmestad ungdomsskole, innebærer dette for beboerne et
redusert behov for bruk avbil.

- Prosjektet gir tilgang på områder hvor man kan sykle og gå, og gode uteoppholdsområder
som tilrettelegger for lek, idrett, opplevelser og trivsel, herunder nærhet til Slemmestad
Idrettsforening med ulike idrettsanlegg. Dette er viktige elementer i styrkingen av
folkehelsen og sikrer naturlig befolkningsutvikling.

- Prosjektet er fleksibelt med muligheter for å ivareta fremtidige bærekraftige trender, som for
eksempel delingsmodeller (bilpool, kjøkkenhager, forsamlingsrom mv.), energiløsninger osv.

- I tråd med kommunens egne ambisjoner slik de er skissert i samfunnsdelen (s. 35), vil vi i
selve utbyggingsfasen ha fokus på:

o hvordan vi skal unngå økt klimagassutslipp fra økt trafikk som følge av utbyggingen
o å benytte byggematerialer med lave klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, for

eksempel bruk avmassivtre, gjenbruk av materialer osv.
o muligheten for en fossilfri byggeplass.
o massebalanse –se på mulighet for gjenbruk av interne masser

Som en av Norges største boligbyggere har vi i Mestergruppen stor respekt for den klimaoppgaven vi
står overfor. Det innebærer blant annet at måten vi har planlagt boliger og boformer må oppdateres,
herunder utvikle bedre deletjenester. Vi må få plass til mer på mindre områder og bruke mindre
ressurser. Dersom vi får lov til å utvikle Høymyråsen i tråd med vår visjon lover vi å være frempå når
det gjelder klima og miljø. Vi skal gjøre vårt for at Asker kommune når sine ambisiøse mål i
kommuneplan –både med hensyn til å være en «nasjonal foregangskommune i overgangen til et
lavutslippssamfunn», ogmålet om at «alle innbyggere skalha tilgang til tilfredsstillende og trygge
boliger til en overkommelig pris». Det har vi stor tro på at vi utbyggere og kommunen skal klare
sammen i Asker.



EVJETUN
Mulighetsstudie & innspill til kommuneplanen

Slemmestad, Asker kommune



INNLEDNING

Asker Eiendom eier i dag tomten med gårds- og bruksnummer 238/84 og 239/77. Tomtene ligger mellom
Slemmestadveien og Sundbyveien ved Slemmestad i Asker kommune.

Tomtene er i gjeldende kommuneplan avsatt til parkeringsarealer. Asker Eiendom ønsker med denne
mulighetsstudien å vise potensialet for etablering av omsorgsfunksjoner på tomten. Mulighetsstudien er
utarbeidet som et innspill til rulleringen av kommuneplanen i Asker kommune. Hensikten med innspillet
er å få tomtene avsatt til “Offentlig eller privat tjenesteyting”.

BAKGRUNN
Den eldre delen av befolkningen er voksende, både på landsplan og i Asker kommune. De “eldre” lever
lengre og har ere friske og aktive leveår enn noengang tidligere i historien. Utviklingen betyr at de
eldre i dag har helt andre behov enn tidligere, og at det dermed stilles nye krav til dagens eldre- og
omsorgstjenester.

I planprogrammet til ny kommuneplan for Asker kommune omtales dette nye behovet:

“Behovet for sykehjemsplasser og helseinstitusjoner øker med befolkningsvekst og demogra ske
endringer. Det er imidlertid et uttalt mål at eldre mennesker skal kunne bli boende hjemme lenger. Dette
forutsetter utvikling av nye boformer, og behover for institusjonsplasser må sees i sammenheng med
boligutviklingen” (Planprogram, Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, side 12).

Hensikten med dette heftet er å vise hvordan det på tomten på Evjetun på Slemmestad kan utvikles et
moderne og attraktivt bo- og tjenestetilbud.

ANALYSEOMRÅDET
Evjetun ligger ved Slemmestad, cirka 10 kilometer fra Asker sentrum og cirka 30 kilometer fra Oslo.
Analyseområdet består av tre eiendommer på tilsammen cirka 10 daa. Området avgrenses av
Slemmestadveien mot vest, Sundbyveien mot nord og øst og et eneboligområde mot syd.

Utviklingen i antall personer over 60 år i Asker kommune, 1990-2019 (kilde: SSB.no). Folkemengder i Asker kommune etter alder, fremskrevet til 2039 (kilde: Kommuneplanens
samfunnsdel, side 15).
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KONSEPT
- Fellesskap på tvers av generasjoner

Ved å dele på arealer, tjenester og ressurser
reduseres forbruket for hver enkelt beboer,
og det oppnås en økonomisk gevinst for alle

Vårt bygg har innovative
løsninger på teknikk, konstruksjoner,

energiforbruk og miljøbevissthet

Vårt bygg blir en aktiv del av
Slemmestadsamfunnet, og en

ramme for utvikling av et
sterkt fellesskap

Den fysiske organiseringen
understøtter det naturlige møtet

mellom mennesker
- inne og ute-

Fellesskapets
bygg

Et bærekraftig
bygg

Et økonomisk bygg

Generasjonenes
møte

EVJETUN

Fellesskap or
arn oksne og eldre

«GAINING BY SHARING»
Visjonen for prosjektet på Evjetun er å etablere et boligtilbud hvor felleskap mellom barn, unge, voksne
og eldre kan blomstre. Prosjektet har som mål at de fysiske rammene skal understøtte “møter mellom
mennesker” og “fellesskap på tvers av generasjoner”.

Evjetun ønskes opparbeidet som et bofellesskap basert på «Gaining by sharing»-prinsipper. Prinsippet
bak «Gaining by sharing» er at det gjennom miljømessig-, sosial-, økonomisk- og arkitektonisk deling
skapes merverdi for både beboere og samfunn. Ved å dele på arealer, funksjoner og ressurser får hver
enkelt beboer mer plass og ere tilbud enn i tradisjonelle prosjekter. Et viktig motiv for prinsippet er at
dette bidrar til å redusere hver enkelt beboers CO2-avtrykk. Ved å velge miljømessige materialer samt
ved å dele på transportmidler, tjenester og ressurser muliggjøres en mer bærekraftig livsstil. En like viktig
pådriver på Evjetun er at prinsippet om sosial deling gjør at eldre kan inngå i nye felleskap, får mulighet
for å holde seg aktive og enkelt kan få hjelp til praktiske gjøremål.

ARKITEKTONISK DELING
Fellesskapets bygg: De fysiske rammene skal tilrettelegge for funksjonsblanding og varierte botilbud.
Det skal være romslige fellesarealer, aktivitetstilbud og lokale servicer og tjenester. Boligene skal være
i ulike størrelser og prisklasser, tilrettelagt for alle livets faser. Bygningene skal være en god ramme for
utviklingen av et sterkt fellesskap.

SOSIAL DELING
Generasjonenes møte: Gjennom den arkitektoniske delingen muliggjøres at mennesker på tvers av
generasjoner og sosiale- og økonomiske forskjeller kan møtes, sosialisere og hjelpe hverandre. Beboerne
skal være en ressurs for hverandre. Gjennom fellesskap skapes det merverdi for alle.

MILJØMESSIG DELING
Et bærekraftig bygg: Bygningene skal være bærekraftige både i etablerings- og driftsfasen og det skal
være enkel adgang til grønne uteoppholdsarealer og møteplasser. Med romslige fellesarealer minimeres
hver enkel beboers arealbehov. Med bildelingsordninger, fellesspisning og lokal dyrkning minimeres hver
enkel beboers CO2-avtrykk.

ØKONOMISK DELING
Et økonomisk bygg: Gjennom arkitektonisk-, sosial- og miljømessig deling muliggjøres et mindre forbruk
for hver enkelt beboer. Ved å dele på transportmidler, verktøy og arealer oppnås en økonomisk gevinst
for alle. Beboernes ulike livsfaser muliggjør at de kan hjelpe hverandre i hverdagen. De eldre hjelper
barnefamiliene med barnepasning, og barnefamiliene sikrer at ungdommene får sunne middager også i
stressende eksamensperiode. Ved å stimulere til sosiale felleskaper minimeres det offentlige pleiebehovet
for de eldre beboerne.



I uformelle og hjemlige
miljøer er det grunnlag for
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K nsept r Ev etun

ET STED HVOR ELDRE KAN TRIVES
På Evjetun ønskes etablert et moderne bolig- og omsorgskonsept basert på prinsippene for «Gaining by
sharing». Som omsorgskonsept skal tilbudet henvende seg til eldre som ikke ønsker seg på sykehjem eller
er for friske til å få tildelt en plass. Konseptet tilrettelegger for at eldre kan bo hjemme lengre, og klare
seg selv med litt hjelp - enten fra en husvert eller fra gode naboer.

Det endelige konseptet for Evjetun må utforskes nærmere, men målsetting er å skape et tilbud hvor det
offentlige pleiebehovet minimeres. Det skal skapes boliger hvor eldre kan holde seg aktive, være sosiale
og lære nytt. Et sted hvor de eldre sees som en ressurs fremfor en byrde. Med dette vil det skapes et
omsorgstilbud med minst mulig behov for pleie, og en omsorg som er tilrettelagt for hver enkel beboers
behov.

Foreløpig vil to ulike konsepter være til inspirasjon for den videre utviklingen av konseptet. Konseptet
«Omsorg gjennom fellesskap» ligger tett opp av «Gaining by sharing»-prinsippene. Her etableres blandete
boliger, og det etableres ikke fast pleiepersonale for eldre. Et alternativt konsept kan være Omsorg+. Her
er det fast pleiepersonale, men i vesentlig mindre grad enn på tradisjonelle sykehjem:

OMSORG GJENNOM FELLESSKAP
I «Omsorg gjennom fellesskap»-konseptet etableres det en kombinasjon av tilpassede leiligheter til
eldre, hybelleiligheter til unge og familievennlige leiligheter. Konseptet opparbeides basert på de re
delingsstrategiene i «Gaining by sharing». Alle leiligheter vil derfor ha tilgang på fellesarealer og det vil
kunne organiseres fellesspisning og sosiale aktiviteter for alle beboere. Barn, unge, voksne og eldre
hjelper hverandre med hverdagsoppgaver, og på denne måten vil eldre kunne bo hjemme lengre, og
holde seg aktive både fysisk og mentalt.

OMSORG+
Oslo kommune benytter seg av et konsept kallet Omsorg+. Omsorg+ er boliger for eldre som ikke har
behov for sykehjemsplass, men har store problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene er derfor
bemannet hele døgnet med en husvert som kan hjelpe med diverse oppgaver. Som en del av Omsorg+
tilrettelegges det for aktiviteter og sosiale fellesskaper, og det er tilbud om middagsservering. Aktivitetene
og middagsserveringen er tilbud som de eldre kan benytte seg av når de har lyst og behov for det, men
er ikke et krav. I Omsorg+ er det romslige fellesrom og ofte etablert frisør, fotpleie eller andre relevante
tjenester.

KONSEPT
- Fellesskap på tvers av generasjoner



FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen

FNS BÆREKRAFTSMÅL OG SATSINGSOMRÅDER
FNss bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet, og målene
ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. Seks av bærekraftsmålene er valgt ut som de mest
vesentlige for Asker, og disse danner utgangspunkt for satsningsområdene i kommuneplanen. De seks
bærekraftsmålene er:
- 3) God helse og livskvalitet
- 4) God utdanning
- 9) Innovasjon og infrastruktur
- 11) Bærekraftige byer og samfunn
- 13) Stoppe klimaendringene
- 17) Samarbeid for å nå målene.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret den 9. juni 2020. Parallelt med utarbeidelsen
av denne er planprogrammet for kommuneplanens arealdel under utarbeidelse. Planprogrammet
bygger på kommuneplanens samfunnsdel og konkretiserer strategiene for arbeidet med arealdelen.
Planprogrammet er foreløpig på høring og forventes vedtatt høsten 2020.

I de følgende avsnitt gjennomgås hvordan prosjektet på Evjetun forholder seg til de mest relevante
overordnede føringene.

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Det fremgår av strategien at Asker kommune skal legge til rette for at friviliggheten, næringslivet
og andre aktører kan delta aktivt i samarbeid om å løse samfunnsutfordringer og styrke
samfunnsdeltakelsen. Asker kommune skal delta i etableringen av gjensidig forpliktende samarbeid og
partnerskap med frivilligheten, næringslivet og andre aktører (kommuneplanens samfunnsdel, side 21-
22).

Videre fremgår det at Asker kommune skal legge til rette for at innbyggerne kan leve friske og sunde
liv, der de deltar og tar medansvar i samfunn og felleskap. Dette skal skje gjennom at Asker kommune
aktivt arbeider med å fremme og styrke samarbeid om stedsutvikling og tilrettelegging for trygge og
inkluderende tettsteder (kommuneplanens samfunnsdel, side 22).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet på Evjetun ønsker å utforske nye boformer som vektlegger blanding av generasjonene.
Hensikten er å holde den økende andelen av eldre friske, aktive og involverte. I prosjektet er målet
å skape fysiske rammer som tilrettelegger for at generasjonene kan møtes, samarbeide og hjelpe
hverandre. Gjennom møter på tvers av gjenrasjoner mener vi at befolkningens ressurser utnyttes best
mulig.

Kommuneplan
for Asker 2020–2032
Samfunnsdelen
Vedtatt av Asker kommunestyre
9. juni 2020

Kommuneplanens
samfunnsdel.

Planprogram for
kommuneplanens
arealdel.

FNs bærekraftsmål.



11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Asker skal utvikles som en ersenterkommune med en de nert senterstruktur. Asker sentrum er sentrum
i kommunen. Lokalsentrene er Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen
og Dikemark. I tillegg nnes en rekke nærsentre. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre
utviklingen. Sentrene bygges opp rundt allerede eksisterende private og offentlige servicetilbud, og skal
være gode lokale møteplasser nært eksisterende kollektivtilbud. Ved å utvikle rundt kollektivknutepunkter
reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og
servicetilbud (kommuneplanens samfunnsdel, side 26).

Kommunen er avhengig av god og klimavennlig infrastruktur. Infrastruktur omfatter både sosial
infrastruktur som skoler, idrettsanlegg, kirker og helse institusjoner, og teknisk infrastruktur som veier,
grønnstruktur, havner, overvann- og omtiltak, vann- og avløpsanlegg og renovasjon. Flere av lokal- og
nærsentrene i kommunen mangler riktig dimensjonert infrastruktur i dag. Dette medfører at utviklingen
stopper opp. Det er nødvendig med betydelige investeringer i årene fremover for å imøtekomme de store
utbyggingsbehovene (kommuneplanens samfunnsdel, side 26).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Slemmestad er i kommuneplanen pekt ut som et lokalsenter og et prioritert vekstområde. Dette
innebærer at Slemmstad skal utvikles rundt kollektivknutepunktet og at den sosiale infrastrukturen i
Slemmestad skal dimensjoneres til dette.

Det prioriterte vekstområdet på Slemmestad er de nert å være innenfor 1 km gangavstand fra
sentrumsområdet. Prosjektet på Evjetun ligger innenfor dette prioriterte vekstområdet, og vil bidra
til å styrke den lokale sosiale infrastrukturen på Slemmestad. Tilbudet vil være et supplement til det
offentlige helse- og tjenestetilbudet, og bli et lokalt tilbud for beboere i området. Med utviklingen av
tjenestetilbudet vil prosjektet bidrar til at Slemmestad fortsatt kan utvikles som et bærekraftig lokalsenter
med egne tjenestetilbud.

Senterposisjon: 246845.69, 6635414.88Koordinatsystem:EPSG:25833Utskriftsdato: 01.09.2020

EVJETUN

Øverst til venstre: Slemmestad er i forslag til ny
kommuneplan utpekt som et lokalsenter og området
innenfor 1 km fra sentrum er de nert som et
prioritert vekstområde.

Nederst: Området på Evjetun ligger akkurat innenfor
det prioriterte vekstområdet med 1 kilometers
avstand til busstoppestedet i Slemmestad sentrum.

FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen



13 STOPPE KLIMAENDRINGENE

Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og gir betydelig økt risiko for konsekvenser både for
økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda krever
svært raske og omfattende endringer i de este samfunnssektorer. Klimautfordringene er globale, men
må løses lokalt (kommuneplanens samfunnsdel, side 33).

Asker har gode forutsetninger for å lede an i utviklingen for lavutslippssamfunnet. Asker har et
kompetent næringsliv og ressurssterke innbyggere, der en stor andel er villige til å ta i bruk ny teknologi
og endre vaner for å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom samarbeid med innbyggere,
næringslivet, organisasjoner og frivilligheten skal kommunen være en pådriver for innovative løsninger og
endret adferd (kommuneplanens samfunnsdel, side 34).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet ønskes opparbeidet med moderne energiløsninger og mest mulige bærekraftige materialer,
dette kan eksempelvis være gjenbruksmaterialer eller massivtre.

3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Asker kommune skal sørge for gode og forsvarlige helsetjenester og fremme gode og likeverdige vilkår
for en god helseutvikling. Forventede økte helseutgifter, endringer i befolkningssammensetning og
økt sykdomsbyrde representer er både lokalt, nasjonalt og globalt store utfordringer for bærekraft.
Kommunen har et ansvar for å skape bærekraftige løsninger som møter helseutfordringene, som
motvirker sosiale helseforskjeller, og som fremmer god helse for alle uansett alder (kommuneplanens
samfunnsdel, side 37).

Helhetlig innsats for å dreie ressursene i retning av mer forebyggende og helsefremmende tiltak, er viktig
for å oppnå god folkehelse og redusere risikoen for sykdom. Denne innsatsen gjelder også i møte med
innbyggere som har helseutfordringer. Tjenestene skal være av god kvalitet og basert på innbyggerens
behov. Kommunen skal legge til rette for å skape gode og bærekraftige løsninger slik at den enkelte
innbygger mestrer eget liv og opplever god livskvalitet (kommuneplanens samfunnsdel, side 37).

Nye løsninger for bærekraftige helsetjenester skal utvikles gjennom medborgerskap og samskaping.
Samarbeidet skal skje med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner
(kommuneplanens samfunnsdel, side 37).

Det skal stimuleres til utvikling av nye boformer, bofellesskap etc., bl.a. for å tilrettelegge for at ere eldre
kan bli boende hjemme lenger (planprogrammet, side 9).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet ønsker nettopp å tilrettelegge og fremme utviklingen av nye boformer særlig tilrettelagt med
henblikk på å gi et tilbud til aktive eldre som ønsker å bli boende hjemme.

Visjonen er å skape et tilbud hvor det stimuleres til ressursbruk på tvers av generasjoner, slik at spesielt
de eldre opplever at de mestrer eget liv med god livskvalitet som følge. Det er hensikten at prosjektet vil
bli til i et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen



4 GOD UTDANNING

God utdanning kan skje på mange arenaer – i barnehage, skole, i voksenopplæring, i kulturskolen, i
idrettsklubber og på kulturarenaene. Sammenhengen og samspillet mellom de ulike arenaene kan bidra til
trygg, inkluderende og helsefremmende utdanning, hvor den enkelte utvikler livsmestring og kompetanse
for fremtiden. Læringsarenaene vil til sammen motvirke utenforskap, fremme tilhørighet, engasjement og
medborgerskap (kommuneplanens samfunnsdel, side 41).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet ønsker gjennom tilrettelegging for fellesaktiviteter, foredrag og kurs å stimulere til livslang
læring. Ved at eldre fortsetter med å lære og engasjere seg mener vi at den mentale helsen fremmes, noe
som bidrar til at den eldre delen av befolkningen holder seg friske lenge.

9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Asker har et variert og lønnsomt næringsliv, og arbeidsledigheten er lav. Antallet arbeidsplasser er relativt
høyt, men det er stor pendling både inn og ut av kommunen (Kommuneplanens samfunnsdel, side 46).

Asker kommune skal i samarbeid med andre offentlige, private og frivillige aktører bruke ny teknologi og
nye digitale løsninger som en aktiv del av tjenesteutviklingen. Asker kommune skal stimulere til et bredt
samarbeid for å løse samfunnsutfordringer i innovative partnerskap med ulike samfunnsaktører, nærings-
livet og sosiale entreprenører (Kommuneplanens samfunnsdel, side 48).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet vil skape nye arbeidsplasser lokalt på Slemmestad. Prosjektet vil kunne bli et pilotprosjekt for
nye løsnininger for helseteknologi.

FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen
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STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

TOMTENE

Tomtene ligger mellom Slemmestadveien og Sundbyveien. Nordtomten består av to gårds- og bruksnumre
og er på totalt 6.831 m2, mens sørtomten er på 3.525 m2. Samlet har analyseområdet et areal på 10.356
m2.

REGULERINGSPLAN

Gjeldende reguleringsplan er fra 1997. Nordtomten er her regulert til industriformål. Regulerte
formålsgrenser forholder seg ikke til eiendomsgrensene.
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STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

KOMMUNEDELPLAN/KOMMUNEPLAN

Kommunedelplan for Slemmestad fra 2011 er gjeldende for området. Nordtomten er her regulert til park-
ering. I tillegg er det regulert inn byggegrenser til Bøbekken og Slemmestadveien. Kommunedelplanen
forholder seg heller ikke til eiendomsgrensene.

Kommundelplanen er også lagt inn i gjeldende kommuneplan.

BYGGBAR TOMT

Med dette blir arealene som kan utbygges redusert noe. Arealer som gjenstår mellom byggegrensen til
Slemmestadveien og Bøbekken er 2.467 m2 for nordtomten og 1.498 m2 for sørtomten. Totalt utgjør
dette et areal på 3.965 m2.
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STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

STØY & SOL

Det mangler data om tra kkstøy forbi tomten, men basert på øvrige støykart for Slemmestadveien er det
sannsynlig å anta at det er rød støysone langs veien.

Et bygg som skjermer for støy fra Slemmestadveien vil få gode solforhold i gårdsrommet/på uteoppholdsa-
realene.

BEKKEN

Bøbekken renner gjennom tomten. Bekken legger beslag på store deler av tomten, men utgjør også en
ressurs til å skape attraktive uteoppholdsarealer.



STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

HØYDER

Eksisterende høyder/regulerte nye høyder omkring analyseområdet varierer. Rortunet har maksimal
byggehøyde på cirka 27 meter. Ny boligbebyggelse sørøst for Rortunet har varierte byggehøyder på 10-16
meter.

Byggehøyder som tilsvarer 10-18 meter legges foreløpig til grunn for prosjektet. Dette tilsvarerer 3-6
etasjer.

ADKOMST

Det vil ikke være aktuelt med direkte adkomst fra Slemmestadveien. Adkomst foreslås fra Sundbyvei-
en. Adkomsten er tidligere regulert og vil være fra det laveste punktet. Dersom begge tomtene utvikels
foreslås adkomsten lagt lengst mot syd i tomtegrensen mot eneboligbebyggelsen.

Dersom bare den nordlige tomten utvikels foreslås adkomsten lagt lengre mot nord i tomtegrensen til ek-
sisterende eneboligbebyggelse.
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KONSEPTUTVIKLING
- Struktur

Bygningsvolumet foreslås opparbeidet som “et halvt kvartal” med fasade langs Slem-
mestadveien. Strukturen skjermer for støy og skaper et åpent uteoppholdsareal mot
Bøbekken.

Konseptet vil kunne realiseres i to byggetrinn med første byggetrinn på nordtomten
og andre byggetrinn på sørtomten. Parkering forslås opparbeidet under terreng i hele
byggets lengde.

Bebyggelsen legges langs Slemmestadveien slik
at den skjermer for støy.

Parkering opparbeides i kjeller i en base med
større bredde en øvrig bebyggelse.

Strukturen videreføres på sørtomten. Også parkeringsplanet kan videreføres under
bebyggelsen.



PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 1 0 p-plasser
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PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 1 0 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

1 2 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+Bruttoareal (BTA): 2.1 51 m2Bruksareal (BRA): 1 .989 m227 stk. omsorg+ leiligheter per etasje5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 1 .254 m2Bruksareal (BRA): 1 .1 59 m2

842 m2 BRA

1 .249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA 1 .1 47 m2 BRA6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 874 m2Bruksareal (BRA): 809 m2 1 23456781 23456
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PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 110 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

12 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+
Bruttoareal (BTA): 2.151 m2

Bruksareal (BRA): 1.989 m2

27 stk. omsorg+ leiligheter per etasje

5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 1.254 m2Bruksareal (BRA): 1.159 m2

842 m2 BRA

1.249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA

1.147 m2 BRA

6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 874 m2Bruksareal (BRA): 809 m2 1 23456781 23456

Kafé

Systue

Service

Verksted

Trening

Kjøk.

KONSEPTUTVIKLING
- Etasjeplaner, eksempler



PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 10 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

1 2 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+
Bruttoareal (BTA): 2.1 51 m2

Bruksareal (BRA): 1 .989 m2

27 stk. omsorg+ leiligheter per etasje

5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 1 .254 m2

Bruksareal (BRA): 1 .1 59 m2

842 m2 BRA

1.249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA

1 .1 47 m2 BRA

6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 874 m2

Bruksareal (BRA): 809 m2
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Systue

Service

Verksted

Trening

Kjøk.

PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 1 0 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

1 2 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+
Bruttoareal (BTA): 2.1 51 m2

Bruksareal (BRA): 1.989 m2

27 stk. omsorg+ leiligheter per etasje

5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 1 .254 m2

Bruksareal (BRA): 1.159 m2

842 m2 BRA

1 .249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA

1.147 m2 BRA

6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 874 m2

Bruksareal (BRA): 809 m2
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Kjøk.

KONSEPTUTVI KLI NG
- Etasjeplaner, eksempler



KONSEPTUTVIKLING
- Situasjonsplan



• Alle leiligheter/beboerrom har tilgang til stille side.

• Gangarealer, tekniske rom og noen fellesarealer legges mot Slemmestad-
veien.

• I de to ende øyene vil det kunne opparbeides leiligheter eller beboerrom på
begge sider av gangarealet.

KONSEPTUTVIKLING
- Plassering på tomten



• Bygget er vist med 4-6 etasjer.

• Det høyeste volumet er lagt i nord mot Slemmestadveien/Sund-
byveien.

• Strukturen skjemer mot støy fra Slemmestadveien og skjermer
det indre gårdsrommet.

• En spalte i midten av bygget gir en oppdeling av fasaden mot

Slemmestadveien og gir mulighet for to byggetrinn.

6 ETASJER5 ETASJER4 ETASJER

KONSEPTUTVIKLING
- Volum og byggehøyder



• Volum og byggehøyder er tilpasset ny bebyggelse ved Rortunet.

• 20 meters byggegrense til Slemmstadveien er
videreført i prosjektet.

• Den lange fasaden mot Slemmestadveien brytes opp av de varierte høydene
samt av
nisjer med balkonger.

• Mot det indre gårdsrommet etableres både private og felles balkonger.

Fugleperspektiv

Fra Slemmestadveien Fra Sundbyveien

KONSEPTUTVIKLING
- Volum og byggehøyder



KONSEPTUTVIKLING
- Funksjoner: Tilrettelagte fellesskapsboliger

Konseptet er eksibelt og vil kunne opparbeides som både
tilrettelagte fellesskapsboliger, Omsorg+ og omsorgsboliger
- eller en kombinasjon av alle. Diagrammene på de neste tre
sider viser hvordan funksjonene kan blandes. Alle tre konsepter
har parkering i kjelleretasje og fellesfunksjoner i nord øyens
førsteetasje.

TILRETTELAGTE
FELLESSKAPSBOLIGER

GLASSGANG

PARKERING

FELLESFUNKSJONER

TILRETTELAGTE
FELLESSKAPSBOLIGER

Diagrammet viser et konsept hvor alle boliger
opparbeides som tilrettelagte fellesskapsboliger.
Dette innebærer leiligheter i ulike størrelser og
prisklasser, slik at det vil nnes en bolig for alle livets
faser.



KONSEPTUTVIKLING
- Funksjoner: Tilrettelagte fellesskapsboliger & Omsorg+

OMSORG+

TILRETTELAGTE
FELLESSKAPSBOLIGER

GLASSGANG

PARKERING

FELLESFUNKSJONER

Diagrammet viser et konsept hvor Omsorg+
kombineres med tilrettelagte fellesskapsboliger.
Dette innebærer at nord øyen vil ha noe
bemanning, og at fellesfunksjonene vil være
tilgjengelige for alle beboere.



KONSEPTUTVIKLING
- Funksjoner: Tilrettelagte fellesskapsboliger, Omsorg+ & omsorgsboliger

TILRETTELAGTE FELLESSKAPS-
BOLIGER & OMSORG+

OMSORGSBOLIGER

GLASSGANG

PARKERING

FELLESFUNKSJONER

Diagrammet viser et konsept hvor Omsorg+
kombineres med tilrettelagte fellesskapsboliger og
omsorgsboliger. Omsorgsboliger vil kunne etableres
i et eget bygg, mens tilrettelagte fellesskapsboliger
og omsorg+boliger vil kunne blandes.



• Tiltaket kan inndeles i to byggetrinn.

• Første byggetrinn blir i nord og andre byggetrinn i syd.

• Byggetrinn 1 inneholder totalt 7.330 m2-BTA + parkeringsarealer i kjellere-
tasje.

• Byggetrinn 2 inneholder totalt 3.824 m2-BTA + parkeringsarealer i kjellere-
tasje.

• Tilsammen inneholder de to byggetrinnene 11.154 m2-BTA

BYGGETRINN 1
• 5-6 etasjer
• 1.298 m2-BTA per etasje
• 840 m2-BTA i toppetasjen
• 7.330 m2-BTA totalt

BYGGETRINN 2
• 4 etasjer
• 956 m2-BTA per etasje
• 3.824 m2-BTA totalt

KONSEPTUTVIKLING
- Byggetrinn og arealer



Fra fotballbanen (sydvest) Fra Slemmestadveien (nord)

Fra rundkjøringen ved Sundbyveien (nordøst) Fra Sundbyveien (sydøst)

PERSPEKTIVER



REFERANSER
- Vindmøllebakken, Helen & Hard



FAKTA

Adresse
1360 Fornebu, Norge

Omfang
BRA 15,000 m2

Periode
2018-2019

Byggherre/kunde
Bærum kommune

Kontaktperson
Erik Økland
Avdelingsleder Oslo, Veidekke Entreprenør
+47 950 51 365
erik.okland@veidekke.no

Arkitekt
Arkitema Architects
Per-Olav Hagen

Landskapsarkitekt
Østengen & Bergo

Arkitekt
Lille Frøen

PROSJEKTBESKRIVELSE
«Treklang» beskriver en ny bydel i tre – med tre bygg i fysisk harmoni. Oksenøya
senter bruker ulike generasjoners ressurser; tilbyr et levende lokalmiljø; er en desti-
nasjon i seg selv og muliggjør en bærekraftig hverdag i en grønn bydel. Oksenøya
skal bli et lokalsenter i Bærum kommune, med skole, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg,
bo- og behandlingssenter og barnehage. Brukerne og beboerne vil møtes på det
sentrale bydelstorget.

Det samlede området med de tre formålsbyggene gir en spennende mulighet for
samarbeid og samvær mellom brukerne på tvers av generasjoner. Utformingen og
plassering av funksjoner i de enkelte byggene oppfordrer til sambruk både i og
utenfor byggene. Hovedmålet er å skape grobunn for noe å være felles om, slik at
et fellesskap kan utvikles og gjøre området til et attraktivt og sterkt ressurssted
for nabolaget. Samhandlingen skal dyrkes fram gjennom naturlig bruk av bygg og
aktiviteter på tvers av generasjoner. Den naturlige aktiviteten skal i seg selv bidra
til opplevelser for blandede grupper. Det store og varierte nærmiljøanlegget binder
sammen området og bidrar til fellesskapet med sitt mangfold av aktivitetsmuligheter
på tvers av alder, kjønn og kulturer.

Det er et bærekraftig anlegg med tanke på byøkologi og håndtering av overvann.
Anlegget er utformet slik at det er tilgjengelig for alle og det legger seg naturlig
inn i terrenget og inn i det overordnede landskapet på Fornebu. Det legges opp til
utstrakt bruk av massivtre i bygningskonstruksjonene.

Førstepremie i plan- og designkonkurranse 2018. Samarbeid med Lille Frøen, Øst-
engen & Bergo m.fl

YTELSE
Arkitekt, sentrumsutvikling
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RE F E RAN SE R
- Oksen øya sen terom råde, Arkitem a



R E F E R AN S E R
- D ro n n in g In g rids H a g e , Arkite m a

REFERANSE

DRONNI NG I N GRI DS H AGE

FAKTA

Adresse
Hovinveien 6, 0576 Oslo, Norge

Omfang
130 beboerrom, tilhørende butikker og fel-
leslokaler. Totalt 17 000 m²

Periode
2017-2021 (Skisse, Forprosjekt, Detaljpro-
sjekt, Byggeplass)

Byggherre
Omsorgsbygg

Kontaktperson
Hege Kvernberg
Oppdragsansvarig OBY
+47 412 09 790
hege.kvernberg@oby.oslo.kommune.no

Arkitekt
Arkitema

Landskapsarkitekt
Arkitema

Ingeniør
ÅF

Entreprenør
Hent

Arkitekthonorar
NOK 17.000 ekskl. moms

Energiklasse / miljøambisjoner
Breeam excellent

Premiering
1. plass i designkonkurranse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Dronning Ingrids Hage er en demenslandsby, Oslos første, beliggende på Tøyen.
Den er bygget opp etter De Hogeweyk-modellen fra Nederland, en modell som OBY
gjennom prøveprosjekter har erfart at beboere og ansatte trives godt med. Vi vil
skape et gjenkjennelig sted med identitet og sanselighet, ikke en institusjon. De fy-
siske omgivelsene skal danne trygge og hjemlige rammer til glede for alle som skal
bruke bygget. I slike trygge og kjente omgivelser kan beboerne bruke hele sin men-
tale kapasitet på det som er viktig. I Dronning Ingrids Hage skal det være hyggelig å
være pårørende, i det man kan gå på kafé, handle i butikken, gå tur i skoghagen og
barn kan leke. De ansatte vil også hjelpe beboerne i deres daglige liv. Slik blir de del
av hverandres hverdag. Prosjek-tet skal bli Breeam excellent sertifisert.

YTELSE

Arkitektur og planløsning, Landskapsarkitektur, Interiørarkitektur
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20197
HCWC
5.3 m²

20153
Beboerrom
22.3 m²

20151
Beboerrom
22.1 m²

20149
Beboerrom
22.1 m²

20147
Beboerrom
22.2 m²

20144
Beboerrom/Lydisolat
22.0 m²

20142
Beboerrom
22.2 m²

20140
Beboerrom
22.1 m²

20138
Beboerrom
22.2 m²

20162
Beboerrom
22.2 m²

20164
Beboerrom
22.2 m²

20184
Beboerrom/Lydisolat
22.2 m²

20186
Beboerrom
22.2 m²

20188
Beboerrom
22.3 m²

20191
Beboerrom
22.3 m²

20193
Beboerrom
22.4 m²

20195
Beboerrom
22.3 m²

20207
Beboerrom
22.2 m²

20209
Beboerrom
22.2 m²

20211
Beboerrom
22.2 m²

20214
Beboerrom
22.1 m²

20216
Beboerrom
22.3 m²

20218
Beboerrom
22.1 m²

20246
Beboerrom
22.1 m²

20240
Beboerrom
22.1 m²

20257
Beboerrom
22.1 m²

20259
Beboerrom
22.1 m²

20266
Beboerrom
22.3 m²

20268
Beboerrom
22.2 m²

20270
Beboerrom
22.2 m²

20291Beboerrom22.3 m²20293Beboerrom22.0 m²20296Beboerrom22.2 m²20298Beboerrom22.2 m²20300Beboerrom22.2 m²20302Beboerrom22.2 m²20316Beboerrom22.2 m²20318Beboerrom22.2 m²20320Beboerrom22.2 m²20322Beboerrom22.1 m²20338Beboerrom22.1 m²20340Beboerrom22.1 m²20342Beboerrom22.1 m²20344Beboerrom22.1 m²20106Beboerrom22.2 m² 20334HCWC5.5 m²20355Vaskerom9.4 m² 20325Vaskerom9.4 m² 20304HCWC5.9 m²

20201
Vaskerom
8.5 m²

20306Vaskerom9.4 m²20326Lager lintøy8.8 m²

20134
Spisekjøkken
21.2 m²

20273
Vaskerom
9.8 m²

20253
HCWC
5.3 m²

20352Beboerrom/Lydisolat22.0 m² 20016Heis 66.6 m²

20018
Heis 8
4.5 m²

20014
Heis 4
6.6 m²

20015
Heis 5
6.6 m²
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HCWC
5.7 m²

20238
Vaskerom
10.9 m²

20180
HCWC
5.3 m²

20220
Vaskerom
10.2 m²

20349HCWC5.3 m²20121Spisekjøkken84.9 m² 20347Spisekjøkken48.3 m² 20331Spisekjøkken50.1 m² 20307Spisekjøkken43.0 m²

20272
Spisekjøkken
68.7 m²

20229
Spisekjøkken
66.3 m²

20222
Spisekjøkken
58.7 m²

20198
Spisekjøkken
53.2 m²

20175
Beboerrom
22.1 m²

20173
Beboerrom
22.2 m²

20006Trapp 619.0 m²
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Trapp 3
18.6 m²
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Trapp 4
17.4 m²

20005
Trapp 5
17.3 m²

20100Korridor86.4 m² 20335Korridor66.5 m² 20314Korridor55.8 m² 20287Korridor51.1 m²
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Entré
13.6 m²

20205
Korridor
58.3 m²
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Korridor
53.9 m²
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Korridor
47.0 m²
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Korridor
67.1 m²
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Trappehus
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Vent.
8.0 m²
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Vent.
8.0 m²
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Vent.
8.0 m²
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Trapp 8
22.7 m²
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Vent.
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11.9 m²
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6.0 m²
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Bad
6.0 m²
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Bad
6.0 m²

20258
Bad
6.0 m²

20260
Bad
6.0 m²

20267
Bad
6.0 m²

20269
Bad
6.0 m²
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Bad
6.0 m²
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20280
Møterom
19.8 m²

20119Beboerrom/Lydisolat22.2 m² 20120Bad6.0 m² 20104Beboerrom22.6 m²20105Bad6.2 m²

20127
Trappehus
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REFERANSER
- Kampen Omsorg+, Hille Melbye Arkitekter

Omsorg+ er boliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men
har store problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene er bemannet
hele døgnet.

I omsorg+ får du:

• Aktivitet og mulighet for sosialt fellesskap
• Tilpassede leiligheter
• Bemanning hele døgnet ved husvert
• Aktivitetssenter og fellesrom
• Tilbud om middagsservering
• I noen tilfeller frisør og fotpleie



Inngang

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Leilighet
litenLeilighet

liten

Leilighet
stor

Leilighet
stor

Bod Bod

Bod

Bod

Vestibyle
og

resepsjon

Aktivitetsrom Hobbyrom

Bibliotek /
musikkrom

Møterom

Kafelokale

Kafékjøkken

KjøleromFryserom

Kontor
kjøkkensjef

Varemottak
Bøttekott

Bøttekott

Kontor
KUBEN

62+

Hovedinngang

Overdekket
inngang

Overdekket
uteareal

Lager /
printerrom

Kontor

Kontor

Kontor

Hvilerom

Multimediarom

Møterom/pauserom

Kontor for
leder og

ansatte ved
aktivitetssenteret

Garderobe

Lager

Aktivitetssenter
Kafé ogkjøkken Personalareal

Kontor for
husvert

KUBEN 62+

vent. sjaktBod BodBod

Foldevegg

Bod

Bod

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Bodvent. sjakt

Bod

Toalett

Toalett

Toalett

Toalett Toalett

Toalett

Toalett

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Leilighet
liten

Bod

Leilighet
liten

Leilighet
liten

110spiseplasser

Oppvask

Anretning /
serveringsområde

Overdekket
Inngang

Foldevegg

Heis

Trapper

parkering
av rullator

Foldeveg

00.271

.

A

A

B

B

ns

Etasjeplan 2. etasje

RE F E RAN SE R
- Kjelsåsveien, Omsorg+, konkurranse, Arkitema



Asker kommune

Telefon: 66 90 90 90?

E-post: post@asker.kommune.no

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

Arealinnspill til kommuneplanens
arealdel Asker 2021-2033



Innhold

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

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

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

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

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

Kort presentasjon av arealinnspillet........................................................................................................ 6

Beliggenhet og størrelse .................................................................................................................. 6

Eiendoms- og eierforhold................................................................................................................. 6

Dagens arealbruk ............................................................................................................................. 7

Prinsipper for vern ........................................................................................................................... 7

Bebyggelse og utnyttelse..................................................................................................................... 8

Trafikk og adkomst........................................................................................................................... 9

Terreng9

Tidsperspektiv.................................................................................................................................. 9

Økonomi............................................................................................................................................... 9

Vedlegg.................................................................................................................................................... 9



1. For deg som skal sende inn arealinnspill

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

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

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

1 .1 Kommuneplanens samfunnsdel

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

1 .2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

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

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

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

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

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


Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Jan Herman Planvik Dante
Kontaktperson: Katrine Holm
Adresse: Brageveien 1 B
Telefon: 92202659
E-post: katrine@kitsunearkitekter.no

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Kitsune Arkitekter AS
Kontaktperson: Katrine Holm
Adresse: Brageveien 1 B
Telefon: 92202659
E-post: katrine@kitsunearkitekter.no



2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

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

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

Askersamfunnet har tettsteder og lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, motstandsdyktige og
bærekraftige, som er utviklet i god balanse mellom vekst og vern.
Befolkningsveksten gir behov for nye boliger, arbeidsplasser og rekreasjonsområder. Utvikling av tettsteder har
betydning for innbyggernes helse, hverdag, følelse av trygghet og tilhørighet, steders attraktivitet og
næringsutvikling.

Asker kommune ønsker å arbeide aktivt med stedsutvikling, og tilrettelegge for trygge, inkluderende, attraktive
og aktivitetsfremmende tettsteder
Det betyr at man må legge til rettefor høy arealutnyttelse i tettstedene, og tilrettelegge for at boliger,
arbeidsplasser, offentlig tjenesteyting, privat service og kultur-og idrettstilbud lokaliseres kollektivnært og ved
knutepunktene.
Asker kommune ønsker å ta ledende rolle i arbeidet med å videreutvikle de urbane tettstedene, med vekt på å
inngå langsiktig og forpliktende samarbeid med private og ideelle aktører.

Denne tomten er attraktiv i seg selv da utsikten er fantastisk, den ligger i et definert nærsenter og har sentral
beliggenhet i forhold til kollektiv trafikk skoler og butikker. Det kan bygges flere gode boliger på denne tomten,
vi ønsker å skape etattraktivt og godt boligprosjekt med overkommelige priser i tråd med kommuneplanen.

Kommunene planen legger til rette for en boligproduksjon på 500-550 boliger per år_ det er viktig at
kommunen legger til rette for at alle deler av kommunen prioriteres og at vekst skjer i alle deler av kommunen.

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

Nærsnessentrum er i kommuneplanenes samfunnsdel markert som etav flere nær senter i kommunen.

Nærsentrene er servicesentre og møteplasser hvor innbyggerne i nærområdet får dekket sine daglige handels-
og servicebehov. Detaljhandel, servicevirksomheter, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og kulturbygg
lokaliseres til senterstrukturen. Transportsystemet, med kollektivtrafikk, sykkel og gange, skal forsterke
senterstrukturen.

Kommunen ønsker at fremtidig vekst skal primært legges i gangavstand til tettstedene. Dette for å redusere
behovet for bilkjøring, og for å styrke det enkelte tettsted som servicesenter, helsefremmende møteplass og
handelssted.

Busstilbudet som settes inn fra 2020, legger opp til ekspressbusser fra Sætre, Slemmestad og Bødalen, enkelte
avganger direkte til Asker stasjon.

For å imøtekomme målene kommunen har satt seg er det viktig at man utvikler nær senterne ogbygger flere
boliger vil være en viktig del for å oppnå målene



2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt ned vårt innspill er å få utvidetområdet markert som gult på dagens
kommunekart frem til selve tomtegrensen for tomten selv om dette ligger innenfor 100 meters
sonen.

Vi ønsker å skille ut  tomten medeksisterende bolig som allerede ligger innenfor 100 meters sonen og
bygge et boliganlegg med rekkehus på resten av den eksisterende tomt som ligger nærmest veien.

Ved å få inkludert hele den resterende tomten inn i området blirområdet hvor vi kan bygge bredere
og det blirenklere å planlegge et godt boligprosjekt på tomten. En slik utvidelse vil bidra til å gjøre
planlegging og bygging enklere og boligene vil bli rimeligere.

Ref kommuneplanenes samfunnsdel :

«Det er ønskelig at flere førstegangsetablerere og folk med vanlige inntekter får mulighet til å
etablere seg i kommune «

«Alle innbyggere har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger til en overkommelig pris «

Det ligger allerede to hus innenfor 100 meters sonen foran tomten, denne utvidelsen vil derfor ikke på
noen måte være synlig eller påvirke forholdene innenfor 100 meters sonen.

Innspillet vil slik vi ser det ikke påvirke 100 meters sonen og kysten kan fortsatt nyttes som områder
for opplevelse, friluftsliv, båtliv, boliger, næring og transport, samtidig som kystens spesielle
landskaps-, natur- og kulturverdier blir bevart Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier
skal forvaltes som en ressurs av svært høy kvalitet til det beste for befolkningen

2.3 Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 5400m2

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

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

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

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

243/154 Sundbyveien 40 B 3478
Nærsnes

Helene Dante



2.5 Dagens arealbruk

Hva brukes området til i dag?

I dag står det en bolig på tomten som helårsbolig

2.6 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil
tiltaket påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer

Biologisk mangfold

Vassdrag

Marka

Strandsonen 90 meter Nei det blir skjult
bak eksisterende
bebyggelse som
allerede ligger
nærmere stranden

Matjord

Friluftsområder

2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand
i km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal-eller nærsenter

2.7 km

Kjøreavstand til nærmeste
lokal-eller nærsenter

5  min

Adkomst fra offentlig veg 0  meter



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

Nei det er ikke gang og sykkelvei

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

250 meter

90 meter til sjøen

Avstand til strandsonen 90meter

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

350 meter

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

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

2.8 Fareområder

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

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred

Grunnforhold

Overvann/flom

Flo

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

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

Det forventes en utnyttelse på ca 20 %

Fremtidig ønsket Tomt er2795 m2 x 20 % = ca 551 m2



Vi tenker at det det kan være fornuftig å bygge 3 stk tomannsboliger på tomten (6enheter)

2.10 Trafikk og adkomst

Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/eller
gående? Om behovfor etablering avny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan dette er tenkt
løst.

Vi ønsker å oppgradere og flytte adkomst for de to tomtene lenger mot syd, ved åflytte den vil man
unngå den farlige trafikk situasjonen som oppstår ved dagens avkjøring

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

2.11 Terreng

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

2.12 Tidsperspektiv

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

Vi ønsker å starte å starte arbeidet med utviklingen av prosjektet som raskt som mulig.

2.13 Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?

ja

2.14 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon
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1. For deg som skal sende inn arealinnspill

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

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

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

1 .1 Kommuneplanens samfunnsdel

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

1 .2 Om kommuneplanens arealdel

§ 11-5.Kommuneplanens arealdel

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

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

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

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

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


Kontaktinformasjon

Tiltakshaver/grunneier
Firma: Evjetun 2 AS, org nr 914 203 155
Kontaktperson: Petter Chr. Nissen-Lie
Adresse: Sandviksveien 143, 1337 Sandvika
Telefon: 99 73 73 04
E-post: petter@askereiendom.com

Fagkyndig plankonsulent
Firma: Arkitema Architects
Kontaktperson: Per-Olav Hagen
Adresse: St. Olavs gate 27
Telefon: 91 15 73 27
E-post: peoh@arkitema.com

mailto:petter@askereiendom.com
mailto:peoh@arkitema.com


2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

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

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

FNsbærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet, og
målene ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. Seks av bærekraftsmålene er valgt ut som
de mest vesentlige for Asker, og disse danner utgangspunkt for satsningsområdene i
kommuneplanen. Under er beskrevet hvordan prosjektet på Evjetun forholder seg til de mest
relevante overordnede føringene:

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE
Prosjektet på Evjetun ønsker å utforske nye boformer som vektlegger blanding av generasjonene.
Hensikten er å holde den økende andelen av eldre friske, aktive og involverte. I prosjektet er målet å
skape fysiske rammer som tilrettelegger for at generasjonene kan møtes, samarbeide og hjelpe
hverandre. Gjennom møter på tvers av gjenrasjoner mener vi at befolkningens ressurser utnyttes best
mulig.

11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN
Slemmestad er i kommuneplanen pekt ut som et lokalsenter og et prioritert vekstområde. Dette
innebærer at Slemmestad skal utvikles rundt kollektivknutepunktet og at den sosiale infrastrukturen i
Slemmestad skal dimensjoneres til dette.

Det prioriterte vekstområdet på Slemmestad er definert å være innenfor 1 km gangavstand fra
sentrumsområdet. Prosjektet på Evjetun ligger innenfor dette prioriterte vekstområdet, og vil bidra til
å styrke den lokale sosiale infrastrukturen på Slemmestad. Tilbudet vil være et supplement til det
offentlige helse- og tjenestetilbudet, og bli et lokalt tilbud for beboere i området. Med utviklingen av
tjenestetilbudet vil prosjektet bidrar til at Slemmestad fortsatt kan utvikles som et bærekraftig
lokalsenter med egne tjenestetilbud.

13 STOPPE KLIMAENDRINGENE
Prosjektet ønskes opparbeidet med moderne energiløsninger og mest mulige bærekraftige
materialer, dette kan eksempelvis være gjenbruksmaterialer eller massivtre.

3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET
Prosjektet ønsker å tilrettelegge og fremme utviklingen av nye boformer særlig tilrettelagt med
henblikk på å gi et tilbud til aktive eldre som ønsker å bli boende hjemme.

Visjonen er å skape et tilbud hvor det stimuleres til ressursbruk på tvers av generasjoner, slik at
spesielt de eldre opplever at de mestrer eget liv med god livskvalitet som følge. Det er hensikten at
prosjektet vil bli til i et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

4 GOD UTDANNING
Prosjektet ønsker gjennom tilrettelegging for fellesaktiviteter, foredrag og kurs å stimulere til livslang
læring. Ved at eldre fortsetter med å lære og engasjere seg mener vi at den mentale helsen fremmes,
noe som bidrar til at den eldre delen av befolkningen holder seg friske lenge.



9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR
Prosjektet vil skape nye arbeidsplasser lokalt på Slemmestad. Prosjektet vil kunne bli et pilotprosjekt
for nye løsningerfor helseteknologi.

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

Slemmestad er i kommuneplanen pekt ut som et lokalsenter og et prioritert vekstområde. Dette
innebærer at Slemmestad skal utvikles rundt kollektivknutepunktet og at den sosiale infrastrukturen i
Slemmestad skal dimensjoneres til dette.

Det prioriterte vekstområdet på Slemmestad er definert å være innenfor 1 km gangavstand fra
sentrumsområdet. Prosjektet på Evjetun ligger innenfor dette prioriterte vekstområdet, og vil bidra til
å styrke den lokale sosiale infrastrukturen på Slemmestad. Tilbudet vil være et supplement til det
offentlige helse- og tjenestetilbudet, og bli et lokalt tilbud for beboere i området. Med utviklingen av
tjenestetilbudet vil prosjektet bidrar til at Slemmestad fortsatt kan utvikles som et bærekraftig
lokalsenter med egne tjenestetilbud.

2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

Bakgrunn og hensikt

Asker Eiendom eier i dag tomten med gårds- og bruksnummer 238/84 og 239/77. Tomtene ligger
mellom Slemmestadveien og Sundbyveien ved Slemmestad i Asker kommune. Tomtene er i gjeldende
kommuneplan avsatt til parkeringsarealer. Asker Eiendom ønsker å etablere omsorgsfunksjoner på
tomten. Hensikten med innspillet er å få tomtene avsatt til “Offentlig eller privat tjenesteyting”.

Visjonen for prosjektet på Evjetun er å etablere et boligtilbud hvor felleskap mellom barn, unge,
voksne og eldre kan blomstre. Prosjektet har som mål at de fysiske rammene skal understøtte “møter
mellom mennesker” og “fellesskap på tvers av generasjoner”.

Evjetun ønskes opparbeidet som et bofellesskap basert på «Gaining by sharing»-prinsipper. Prinsippet
bak «Gaining by sharing» er at det gjennom miljømessig-, sosial-, økonomisk- og arkitektonisk deling
skapes merverdi for både beboere og samfunn. Ved å dele på arealer, funksjoner og ressurser får hver
enkelt beboer mer plass og flere tilbud enn i tradisjonelle prosjekter. Et viktig motiv for prinsippet er
at dette bidrar til å redusere hver enkelt beboers CO2-avtrykk. Ved å velge miljømessige materialer
samt ved å dele på transportmidler, tjenester og ressurser muliggjøres en mer bærekraftig livsstil. En
like viktig pådriver på Evjetun er at prinsippet om sosial deling gjør at eldre kan inngå i nye felleskap,
får mulighet for å holde seg aktive og enkelt kan få hjelp til praktiske gjøremål.

Beliggenhet og størrelse

Området utgjør ca. 10,4 daa.



Figur 1 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag.(tilpasses størrelse på

området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).



Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag.(tilpasses størrelse på

området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

I gjeldende kommuneplan er Nordtomten avsatt til parkering mens sydtomten er avsatt til bolig. I
tillegg er det regulert inn byggegrenser til Bøbekken og Slemmestadveien. Kommuneplanen forholder
seg ikke til eiendomsgrensene.



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

størrelse på området slik at nødvendige detaljer fremkommer, SOSI-fil vedlegges).

Gjeldende reguleringsplan er fra 1997. Nordtomten er her regulert til industriformål. Regulerte
formålsgrenser forholder seg ikke til eiendomsgrensene.

2.3 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

238/84 Ingen adresse Asker Eiendom

239/77 Ingen adresse Asker Eiendom

238/14 Slemmestadveien 63 Privateier

2.4 Dagens arealbruk

Området er ubebygget og avsatt til parkeringsformål i gjeldende kommuneplan. Tomten 238/14
består i dag av en enebolig.



2.5 Prinsipper for vern

Berører arealinnspillet noen av følgende temaer?

Tema Hva Avstand Hvordan vil tiltaket
påvirke
verneinteresser

Kulturminner/kulturmiljøer Ikke relevant Ikke relevant Vil ikke påvirke
verneinteresser.

Biologisk mangfold Planområdet
omfatter Bøbekken
med
kantvegetasjon.

Innenfor planområdet. Tiltaket holder seg
utenfor
hensynssoner til
Bøbekken.

Vassdrag Planområdet
omfatter Bøbekken
med
kantvegetasjon.

Innenfor planområdet. Tiltaket holder seg
utenfor
hensynssoner til
Bøbekken.

Marka Ikke relevant Ikke relevant Tiltaket ligger ikke
i marka.

Strandsonen Ikke relevant Ikke relevant Vil ikke påvirke
strandsonen.

Matjord Ikke relevant Ikke relevant Vil ikke påvirke
matjord.

Friluftsområder Planområdet
omfatter Bøbekken
med
kantvegetasjon.

Innenfor planområdet. Området langs
Bøbekken kan
åpnes opp med
gangforbindelser
dersom det er
ønskelig.

2.6 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og kjøreavstand i
km.

Ikke relevant

Gangavstand til nærmeste
lokal- eller nærsenter

Gangavstand til Slemmestad sentrum er
cirka 1000 meter. Gangavstand til Rortunet
er cirka 300 meter.

Kjøreavstand til nærmeste Kjøreavstand til Slemmestad sentrum er cirka
1,2 kilometer. Kjøreavstand til Rortunet er



lokal- eller nærsenter cirka 0,6 kilometer.

Adkomst fra offentlig veg Det vil ikke være aktuelt med direkte
adkomst fra Slemmestadveien. Adkomst
foreslås fra Sundbyveien. Adkomsten er
tidligere regulert og vil være fra det laveste
punktet. Dersom begge tomtene utvikles
foreslås adkomsten lagt lengst mot syd i
tomtegrensen mot eneboligbebyggelsen.

Dersom bare den nordlige tomten utvikles
foreslås adkomsten lagt lengre mot nord i
tomtegrensen til eksisterende
eneboligbebyggelse.

Avstand fra offentlig veg er cirka 50 meter.

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

Nærmeste busstoppested er i Odalsveien.
Busstoppet ligger rett utenfor tomtegrensen,
dvs. få meter fra planområdet. Det er
opparbeidet gang- og sykkelvei langs
Slemmestadveien og Sundbyveien.

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

Planområdet omfatter Bøbekken. Bøbekken
er i kommuneplanen avsatt til
blå/grønnstruktur.

Avstand til strandsonen Det er cirka 1 kilometer til strandsonen. X

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

Slemmestad barneskole ligger cirka 850
meter fra planområdet. Gangvei til skolen
går øst om Rortunet og via Kirkealléen og
Boligveien.

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

Slemmestad ungdomsskole ligger cirka 700
meter fra planområdet. Skoleveien går via
gang- og sykkelveien i Sundbyveien,
Slemmestadveien og Skolebakken.

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.

Planområdet ligger ved Slemmestad, cirka 10 kilometer fra Asker sentrum og cirka 30 kilometer fra
Oslo. Analyseområdet består av tre eiendommer på tilsammen cirka 10,4 daa. Området avgrenses av
Slemmestadveien mot vest, Sundbyveien mot nord og øst og et eneboligområde mot syd.



Planområdet ligger i et område med både boligbebyggelse, næringsbebyggelse og tjenesteyting.

Planområdet ligger innenfor det prioriterte vekstområdet på Slemmestad, og vil bidra til å styrke den
lokale sosiale infrastrukturen på Slemmestad. Tilbudet vil være et supplement til det offentlige helse-
og tjenestetilbudet, og bli et lokalt tilbud for beboere i området. Med utviklingen av tjenestetilbudet
vil prosjektet bidrar til at Slemmestad fortsatt kan utvikles som et bærekraftig lokalsenter med egne
tjenestetilbud.

Tiltaket ligger i et område med utbygget kommunal infrastruktur, og det vil derfor kreves begrenset
med ny teknisk infrastruktur.

2.7 Fareområder

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

Tema Avstand til fareområde Hvordan vil arealbruken
påvirkes av fareområder

Ras og skred Det er markert et område med
fare for ras og skred cirka 350
meter fra planområdet.

Arealbruken vil ikke bli påvirket
av dette fareområdet.

Grunnforhold Det er ikke markert
fareområder for dårlige
grunnforhold.

Temaet må utredes nærmere i
det videre arbeidet.

Overvann/flom Planområdet omfatter et
fareområde for flom.

Tiltaket planleggesutenfor
faregrensen for flom, men
temaet må utredes nærmere i
det videre arbeidet.

Flo Planområdet ligger cirka 1
kilometer fra fjorden.

Arealbruken vil ikke bli påvirket
av dette fareområdet.

2.8 Bebyggelse og utnyttelse

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

Tiltaket vil kunne inndeles i to byggetrinn. Byggetrinn 1 inneholder totalt 7.330 m2-BTA +
parkeringsarealer i kjelleretasje. Byggetrinn 2 inneholder totalt 3.824 m2-BTA+ parkeringsarealer i
kjelleretasje. Tilsammen inneholder de to byggetrinnene 11.154 m2-BTA.

Det må jobbes videre med etasjeplanene, men det er foreløpig vist 107 «tilrettelagte
fellesskapsboliger»/omsorg+boliger.



2.9 Trafikk og adkomst

Er det adkomst til området i dag eller forutsettes opparbeidelse av ny adkomst for kjørende og/eller
gående? Om behov for etablering avny adkomst redegjør for og vis på kart hvordan dette er tenkt
løst.

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

Det vil ikke være aktuelt med direkte adkomst fra Slemmestadveien. Adkomst foreslås fra Sundbyvei-
en. Adkomsten er tidligere regulert og vil være fra det laveste punktet. Dersom begge tomtene
utviklesforeslås adkomsten lagt lengst mot syd i tomtegrensen mot eneboligbebyggelsen.

Dersom bare den nordlige tomten utviklesforeslås adkomsten lagt lengremot nord i tomtegrensen til
eksisterende eneboligbebyggelse.

Det er i dag gang-og sykkelvei langs Sundbyveien. Gang-og sykkelveien vil kunne forlenges inn til
tiltaket slik at det sikres sikker skolevei. Tiltaket er ikke vurdert å berøre eksisterende skoleveier.



Tiltaket vil ikke kreve stengning av vei. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre en vesentlig
trafikkøkning, men det må utarbeides en trafikkanalyse som en del av det videre arbeidet som
dokumenterer dette.

2.10 Terreng

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

Terrenget faller ned mot Bøbekken, men selve den byggbare delen av tomten er relativt flat. Det er
foreløpig utarbeidet enkle volumer som viser forslag til bebyggelsens plassering(se vedlagte
mulighetsstudie). Tilpasningtil terrenget vil bli vurdert nærmere i det videre arbeidet med tiltaket, og
det vil bli utarbeidet snitt som viser eksisterende og nytt terreng.

2.11 Tidsperspektiv

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

Det er ønskelig at det utarbeides en detaljreguleringsplan for området umiddelbart etter vedtak av ny
kommuneplan.

2.12 Økonomi

Er økonomiske konsekvenser for planinitiativet vurdert?

Den eldre delen av befolkningen er voksende, både på landsplan og i Asker kommune. De “eldre”
lever lengre og har flere friske og aktive leveår enn tidligere i historien. Utviklingen betyr at de eldre i
dag har helt andre behov enn tidligere, og at det dermed stilles nye krav til dagens eldre- og
omsorgstjenester.

I planprogrammet til ny kommuneplan for Asker kommune omtales dette nye behovet:

“Behovet for sykehjemsplasser og helseinstitusjoner øker med befolkningsvekst og demografiske
endringer. Det er imidlertid et uttalt mål at eldre mennesker skal kunne bli boende hjemme lenger.
Dette forutsetter utvikling av nye boformer, og behover for institusjonsplasser må sees i sammenheng
med boligutviklingen” (Planprogram, Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, side 12).

Tiltaket er med dette vurdert å ha positive økonomiske konsekvenser for kommunens økonomi.
Øvrige økonomiske konsekvenser av tiltaket er foreløpig ikke vurdert.

2.13 Vedlegg

1. Forslag til arealinnspillavgrensning, målestokk 1:1000

2. Eventuelle utredninger eller annen relevant dokumentasjon



Forlsag til planavgrensning - Evjetun, innspill til kommuneplanen

1:1000



EVJETUN
Mulighetsstudie & innspill til kommuneplanen

Slemmestad, Asker kommune



INNLEDNING

Asker Eiendom eier i dag tomten med gårds- og bruksnummer 238/84 og 239/77. Tomtene ligger mellom
Slemmestadveien og Sundbyveien ved Slemmestad i Asker kommune.

Tomtene er i gjeldende kommuneplan avsatt til parkeringsarealer. Asker Eiendom ønsker med denne
mulighetsstudien å vise potensialet for etablering av omsorgsfunksjoner på tomten. Mulighetsstudien er
utarbeidet som et innspill til rulleringen av kommuneplanen i Asker kommune. Hensikten med innspillet
er å få tomtene avsatt til “Offentlig eller privat tjenesteyting”.

BAKGRUNN
Den eldre delen av befolkningen er voksende, både på landsplan og i Asker kommune. De “eldre” lever
lengre og har ere friske og aktive leveår enn noengang tidligere i historien. Utviklingen betyr at de
eldre i dag har helt andre behov enn tidligere, og at det dermed stilles nye krav til dagens eldre- og
omsorgstjenester.

I planprogrammet til ny kommuneplan for Asker kommune omtales dette nye behovet:

“Behovet for sykehjemsplasser og helseinstitusjoner øker med befolkningsvekst og demogra ske
endringer. Det er imidlertid et uttalt mål at eldre mennesker skal kunne bli boende hjemme lenger. Dette
forutsetter utvikling av nye boformer, og behover for institusjonsplasser må sees i sammenheng med
boligutviklingen” (Planprogram, Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, side 12).

Hensikten med dette heftet er å vise hvordan det på tomten på Evjetun på Slemmestad kan utvikles et
moderne og attraktivt bo- og tjenestetilbud.

ANALYSEOMRÅDET
Evjetun ligger ved Slemmestad, cirka 10 kilometer fra Asker sentrum og cirka 30 kilometer fra Oslo.
Analyseområdet består av tre eiendommer på tilsammen cirka 10 daa. Området avgrenses av
Slemmestadveien mot vest, Sundbyveien mot nord og øst og et eneboligområde mot syd.

Utviklingen i antall personer over 60 år i Asker kommune, 1990-2019 (kilde: SSB.no). Folkemengder i Asker kommune etter alder, fremskrevet til 2039 (kilde: Kommuneplanens
samfunnsdel, side 15).



ANALYSEOMRÅDE
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KONSEPT
- Fellesskap på tvers av generasjoner

Ved å dele på arealer, tjenester og ressurser
reduseres forbruket for hver enkelt beboer,
og det oppnås en økonomisk gevinst for alle

Vårt bygg har innovative
løsninger på teknikk, konstruksjoner,

energiforbruk og miljøbevissthet

Vårt bygg blir en aktiv del av
Slemmestadsamfunnet, og en

ramme for utvikling av et
sterkt fellesskap

Den fysiske organiseringen
understøtter det naturlige møtet

mellom mennesker
- inne og ute-

Fellesskapets
bygg

Et bærekraftig
bygg

Et økonomisk bygg

Generasjonenes
møte

EVJETUN

Fellesskap or
arn oksne og eldre

«GAINING BY SHARING»
Visjonen for prosjektet på Evjetun er å etablere et boligtilbud hvor felleskap mellom barn, unge, voksne
og eldre kan blomstre. Prosjektet har som mål at de fysiske rammene skal understøtte “møter mellom
mennesker” og “fellesskap på tvers av generasjoner”.

Evjetun ønskes opparbeidet som et bofellesskap basert på «Gaining by sharing»-prinsipper. Prinsippet
bak «Gaining by sharing» er at det gjennom miljømessig-, sosial-, økonomisk- og arkitektonisk deling
skapes merverdi for både beboere og samfunn. Ved å dele på arealer, funksjoner og ressurser får hver
enkelt beboer mer plass og ere tilbud enn i tradisjonelle prosjekter. Et viktig motiv for prinsippet er at
dette bidrar til å redusere hver enkelt beboers CO2-avtrykk. Ved å velge miljømessige materialer samt
ved å dele på transportmidler, tjenester og ressurser muliggjøres en mer bærekraftig livsstil. En like viktig
pådriver på Evjetun er at prinsippet om sosial deling gjør at eldre kan inngå i nye felleskap, får mulighet
for å holde seg aktive og enkelt kan få hjelp til praktiske gjøremål.

ARKITEKTONISK DELING
Fellesskapets bygg: De fysiske rammene skal tilrettelegge for funksjonsblanding og varierte botilbud.
Det skal være romslige fellesarealer, aktivitetstilbud og lokale servicer og tjenester. Boligene skal være
i ulike størrelser og prisklasser, tilrettelagt for alle livets faser. Bygningene skal være en god ramme for
utviklingen av et sterkt fellesskap.

SOSIAL DELING
Generasjonenes møte: Gjennom den arkitektoniske delingen muliggjøres at mennesker på tvers av
generasjoner og sosiale- og økonomiske forskjeller kan møtes, sosialisere og hjelpe hverandre. Beboerne
skal være en ressurs for hverandre. Gjennom fellesskap skapes det merverdi for alle.

MILJØMESSIG DELING
Et bærekraftig bygg: Bygningene skal være bærekraftige både i etablerings- og driftsfasen og det skal
være enkel adgang til grønne uteoppholdsarealer og møteplasser. Med romslige fellesarealer minimeres
hver enkel beboers arealbehov. Med bildelingsordninger, fellesspisning og lokal dyrkning minimeres hver
enkel beboers CO2-avtrykk.

ØKONOMISK DELING
Et økonomisk bygg: Gjennom arkitektonisk-, sosial- og miljømessig deling muliggjøres et mindre forbruk
for hver enkelt beboer. Ved å dele på transportmidler, verktøy og arealer oppnås en økonomisk gevinst
for alle. Beboernes ulike livsfaser muliggjør at de kan hjelpe hverandre i hverdagen. De eldre hjelper
barnefamiliene med barnepasning, og barnefamiliene sikrer at ungdommene får sunne middager også i
stressende eksamensperiode. Ved å stimulere til sosiale felleskaper minimeres det offentlige pleiebehovet
for de eldre beboerne.



I uformelle og hjemlige
miljøer er det grunnlag for
gode pauser og vennskap

Ressurser og faglig kunnskap
knyttes sammen for økt

kvalitet i omsorgen

I det sosiale miljøet samarbeider
unge, eldre, helsepersonale og pedagogisk

personale på kryss og tvers

Kunnskap, historie og kulturelle
verdier utveksles mellom barn,

unge og eldre

I byggets 1. etasje
etableres fellesfunksjoner tilrettelagt

for aktiviteter og sosiale arrangementer

Generasjonenes
møte

Pleie- g ms rgsbe v

SykehjemOmsorgsboligerOmsorg+
Tilrettelagte
fellesskapsboliger

K nsept r Ev etun

ET STED HVOR ELDRE KAN TRIVES
På Evjetun ønskes etablert et moderne bolig- og omsorgskonsept basert på prinsippene for «Gaining by
sharing». Som omsorgskonsept skal tilbudet henvende seg til eldre som ikke ønsker seg på sykehjem eller
er for friske til å få tildelt en plass. Konseptet tilrettelegger for at eldre kan bo hjemme lengre, og klare
seg selv med litt hjelp - enten fra en husvert eller fra gode naboer.

Det endelige konseptet for Evjetun må utforskes nærmere, men målsetting er å skape et tilbud hvor det
offentlige pleiebehovet minimeres. Det skal skapes boliger hvor eldre kan holde seg aktive, være sosiale
og lære nytt. Et sted hvor de eldre sees som en ressurs fremfor en byrde. Med dette vil det skapes et
omsorgstilbud med minst mulig behov for pleie, og en omsorg som er tilrettelagt for hver enkel beboers
behov.

Foreløpig vil to ulike konsepter være til inspirasjon for den videre utviklingen av konseptet. Konseptet
«Omsorg gjennom fellesskap» ligger tett opp av «Gaining by sharing»-prinsippene. Her etableres blandete
boliger, og det etableres ikke fast pleiepersonale for eldre. Et alternativt konsept kan være Omsorg+. Her
er det fast pleiepersonale, men i vesentlig mindre grad enn på tradisjonelle sykehjem:

OMSORG GJENNOM FELLESSKAP
I «Omsorg gjennom fellesskap»-konseptet etableres det en kombinasjon av tilpassede leiligheter til
eldre, hybelleiligheter til unge og familievennlige leiligheter. Konseptet opparbeides basert på de re
delingsstrategiene i «Gaining by sharing». Alle leiligheter vil derfor ha tilgang på fellesarealer og det vil
kunne organiseres fellesspisning og sosiale aktiviteter for alle beboere. Barn, unge, voksne og eldre
hjelper hverandre med hverdagsoppgaver, og på denne måten vil eldre kunne bo hjemme lengre, og
holde seg aktive både fysisk og mentalt.

OMSORG+
Oslo kommune benytter seg av et konsept kallet Omsorg+. Omsorg+ er boliger for eldre som ikke har
behov for sykehjemsplass, men har store problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene er derfor
bemannet hele døgnet med en husvert som kan hjelpe med diverse oppgaver. Som en del av Omsorg+
tilrettelegges det for aktiviteter og sosiale fellesskaper, og det er tilbud om middagsservering. Aktivitetene
og middagsserveringen er tilbud som de eldre kan benytte seg av når de har lyst og behov for det, men
er ikke et krav. I Omsorg+ er det romslige fellesrom og ofte etablert frisør, fotpleie eller andre relevante
tjenester.

KONSEPT
- Fellesskap på tvers av generasjoner



FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen

FNS BÆREKRAFTSMÅL OG SATSINGSOMRÅDER
FNss bærekraftsmål utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen av Askersamfunnet, og målene
ligger til grunn for kommuneplanens samfunnsdel. Seks av bærekraftsmålene er valgt ut som de mest
vesentlige for Asker, og disse danner utgangspunkt for satsningsområdene i kommuneplanen. De seks
bærekraftsmålene er:
- 3) God helse og livskvalitet
- 4) God utdanning
- 9) Innovasjon og infrastruktur
- 11) Bærekraftige byer og samfunn
- 13) Stoppe klimaendringene
- 17) Samarbeid for å nå målene.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret den 9. juni 2020. Parallelt med utarbeidelsen
av denne er planprogrammet for kommuneplanens arealdel under utarbeidelse. Planprogrammet
bygger på kommuneplanens samfunnsdel og konkretiserer strategiene for arbeidet med arealdelen.
Planprogrammet er foreløpig på høring og forventes vedtatt høsten 2020.

I de følgende avsnitt gjennomgås hvordan prosjektet på Evjetun forholder seg til de mest relevante
overordnede føringene.

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

Det fremgår av strategien at Asker kommune skal legge til rette for at friviliggheten, næringslivet
og andre aktører kan delta aktivt i samarbeid om å løse samfunnsutfordringer og styrke
samfunnsdeltakelsen. Asker kommune skal delta i etableringen av gjensidig forpliktende samarbeid og
partnerskap med frivilligheten, næringslivet og andre aktører (kommuneplanens samfunnsdel, side 21-
22).

Videre fremgår det at Asker kommune skal legge til rette for at innbyggerne kan leve friske og sunde
liv, der de deltar og tar medansvar i samfunn og felleskap. Dette skal skje gjennom at Asker kommune
aktivt arbeider med å fremme og styrke samarbeid om stedsutvikling og tilrettelegging for trygge og
inkluderende tettsteder (kommuneplanens samfunnsdel, side 22).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet på Evjetun ønsker å utforske nye boformer som vektlegger blanding av generasjonene.
Hensikten er å holde den økende andelen av eldre friske, aktive og involverte. I prosjektet er målet
å skape fysiske rammer som tilrettelegger for at generasjonene kan møtes, samarbeide og hjelpe
hverandre. Gjennom møter på tvers av gjenrasjoner mener vi at befolkningens ressurser utnyttes best
mulig.

Kommuneplan
for Asker 2020–2032
Samfunnsdelen
Vedtatt av Asker kommunestyre
9. juni 2020

Kommuneplanens
samfunnsdel.

Planprogram for
kommuneplanens
arealdel.

FNs bærekraftsmål.



11 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN

Asker skal utvikles som en ersenterkommune med en de nert senterstruktur. Asker sentrum er sentrum
i kommunen. Lokalsentrene er Tofte, Sætre, Spikkestad, Røyken, Slemmestad, Heggedal, Holmen, Vollen
og Dikemark. I tillegg nnes en rekke nærsentre. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre
utviklingen. Sentrene bygges opp rundt allerede eksisterende private og offentlige servicetilbud, og skal
være gode lokale møteplasser nært eksisterende kollektivtilbud. Ved å utvikle rundt kollektivknutepunkter
reduserer vi innbyggernes behov for bil for å komme seg til arbeid, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og
servicetilbud (kommuneplanens samfunnsdel, side 26).

Kommunen er avhengig av god og klimavennlig infrastruktur. Infrastruktur omfatter både sosial
infrastruktur som skoler, idrettsanlegg, kirker og helse institusjoner, og teknisk infrastruktur som veier,
grønnstruktur, havner, overvann- og omtiltak, vann- og avløpsanlegg og renovasjon. Flere av lokal- og
nærsentrene i kommunen mangler riktig dimensjonert infrastruktur i dag. Dette medfører at utviklingen
stopper opp. Det er nødvendig med betydelige investeringer i årene fremover for å imøtekomme de store
utbyggingsbehovene (kommuneplanens samfunnsdel, side 26).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Slemmestad er i kommuneplanen pekt ut som et lokalsenter og et prioritert vekstområde. Dette
innebærer at Slemmstad skal utvikles rundt kollektivknutepunktet og at den sosiale infrastrukturen i
Slemmestad skal dimensjoneres til dette.

Det prioriterte vekstområdet på Slemmestad er de nert å være innenfor 1 km gangavstand fra
sentrumsområdet. Prosjektet på Evjetun ligger innenfor dette prioriterte vekstområdet, og vil bidra
til å styrke den lokale sosiale infrastrukturen på Slemmestad. Tilbudet vil være et supplement til det
offentlige helse- og tjenestetilbudet, og bli et lokalt tilbud for beboere i området. Med utviklingen av
tjenestetilbudet vil prosjektet bidrar til at Slemmestad fortsatt kan utvikles som et bærekraftig lokalsenter
med egne tjenestetilbud.

Senterposisjon: 246845.69, 6635414.88Koordinatsystem:EPSG:25833Utskriftsdato: 01.09.2020

EVJETUN

Øverst til venstre: Slemmestad er i forslag til ny
kommuneplan utpekt som et lokalsenter og området
innenfor 1 km fra sentrum er de nert som et
prioritert vekstområde.

Nederst: Området på Evjetun ligger akkurat innenfor
det prioriterte vekstområdet med 1 kilometers
avstand til busstoppestedet i Slemmestad sentrum.

FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen



13 STOPPE KLIMAENDRINGENE

Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og gir betydelig økt risiko for konsekvenser både for
økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda krever
svært raske og omfattende endringer i de este samfunnssektorer. Klimautfordringene er globale, men
må løses lokalt (kommuneplanens samfunnsdel, side 33).

Asker har gode forutsetninger for å lede an i utviklingen for lavutslippssamfunnet. Asker har et
kompetent næringsliv og ressurssterke innbyggere, der en stor andel er villige til å ta i bruk ny teknologi
og endre vaner for å redusere utslippene av klimagasser. Gjennom samarbeid med innbyggere,
næringslivet, organisasjoner og frivilligheten skal kommunen være en pådriver for innovative løsninger og
endret adferd (kommuneplanens samfunnsdel, side 34).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet ønskes opparbeidet med moderne energiløsninger og mest mulige bærekraftige materialer,
dette kan eksempelvis være gjenbruksmaterialer eller massivtre.

3 GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Asker kommune skal sørge for gode og forsvarlige helsetjenester og fremme gode og likeverdige vilkår
for en god helseutvikling. Forventede økte helseutgifter, endringer i befolkningssammensetning og
økt sykdomsbyrde representer er både lokalt, nasjonalt og globalt store utfordringer for bærekraft.
Kommunen har et ansvar for å skape bærekraftige løsninger som møter helseutfordringene, som
motvirker sosiale helseforskjeller, og som fremmer god helse for alle uansett alder (kommuneplanens
samfunnsdel, side 37).

Helhetlig innsats for å dreie ressursene i retning av mer forebyggende og helsefremmende tiltak, er viktig
for å oppnå god folkehelse og redusere risikoen for sykdom. Denne innsatsen gjelder også i møte med
innbyggere som har helseutfordringer. Tjenestene skal være av god kvalitet og basert på innbyggerens
behov. Kommunen skal legge til rette for å skape gode og bærekraftige løsninger slik at den enkelte
innbygger mestrer eget liv og opplever god livskvalitet (kommuneplanens samfunnsdel, side 37).

Nye løsninger for bærekraftige helsetjenester skal utvikles gjennom medborgerskap og samskaping.
Samarbeidet skal skje med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner
(kommuneplanens samfunnsdel, side 37).

Det skal stimuleres til utvikling av nye boformer, bofellesskap etc., bl.a. for å tilrettelegge for at ere eldre
kan bli boende hjemme lenger (planprogrammet, side 9).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet ønsker nettopp å tilrettelegge og fremme utviklingen av nye boformer særlig tilrettelagt med
henblikk på å gi et tilbud til aktive eldre som ønsker å bli boende hjemme.

Visjonen er å skape et tilbud hvor det stimuleres til ressursbruk på tvers av generasjoner, slik at spesielt
de eldre opplever at de mestrer eget liv med god livskvalitet som følge. Det er hensikten at prosjektet vil
bli til i et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen



4 GOD UTDANNING

God utdanning kan skje på mange arenaer – i barnehage, skole, i voksenopplæring, i kulturskolen, i
idrettsklubber og på kulturarenaene. Sammenhengen og samspillet mellom de ulike arenaene kan bidra til
trygg, inkluderende og helsefremmende utdanning, hvor den enkelte utvikler livsmestring og kompetanse
for fremtiden. Læringsarenaene vil til sammen motvirke utenforskap, fremme tilhørighet, engasjement og
medborgerskap (kommuneplanens samfunnsdel, side 41).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet ønsker gjennom tilrettelegging for fellesaktiviteter, foredrag og kurs å stimulere til livslang
læring. Ved at eldre fortsetter med å lære og engasjere seg mener vi at den mentale helsen fremmes, noe
som bidrar til at den eldre delen av befolkningen holder seg friske lenge.

9 INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

Asker har et variert og lønnsomt næringsliv, og arbeidsledigheten er lav. Antallet arbeidsplasser er relativt
høyt, men det er stor pendling både inn og ut av kommunen (Kommuneplanens samfunnsdel, side 46).

Asker kommune skal i samarbeid med andre offentlige, private og frivillige aktører bruke ny teknologi og
nye digitale løsninger som en aktiv del av tjenesteutviklingen. Asker kommune skal stimulere til et bredt
samarbeid for å løse samfunnsutfordringer i innovative partnerskap med ulike samfunnsaktører, nærings-
livet og sosiale entreprenører (Kommuneplanens samfunnsdel, side 48).

HVORDAN KAN ET NYTT BOTILBUD PÅ EVJETUN BIDRA TIL MÅLOPPFYLLELSE?
Prosjektet vil skape nye arbeidsplasser lokalt på Slemmestad. Prosjektet vil kunne bli et pilotprosjekt for
nye løsnininger for helseteknologi.

FØRI NGER
- Kommuneplan Asker kommune 2020-2032, samfunnsdelen og planprogram for arealdelen
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STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

TOMTENE

Tomtene ligger mellom Slemmestadveien og Sundbyveien. Nordtomten består av to gårds- og bruksnumre
og er på totalt 6.831 m2, mens sørtomten er på 3.525 m2. Samlet har analyseområdet et areal på 10.356
m2.

REGULERINGSPLAN

Gjeldende reguleringsplan er fra 1997. Nordtomten er her regulert til industriformål. Regulerte
formålsgrenser forholder seg ikke til eiendomsgrensene.
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STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

KOMMUNEDELPLAN/KOMMUNEPLAN

Kommunedelplan for Slemmestad fra 2011 er gjeldende for området. Nordtomten er her regulert til park-
ering. I tillegg er det regulert inn byggegrenser til Bøbekken og Slemmestadveien. Kommunedelplanen
forholder seg heller ikke til eiendomsgrensene.

Kommundelplanen er også lagt inn i gjeldende kommuneplan.

BYGGBAR TOMT

Med dette blir arealene som kan utbygges redusert noe. Arealer som gjenstår mellom byggegrensen til
Slemmestadveien og Bøbekken er 2.467 m2 for nordtomten og 1.498 m2 for sørtomten. Totalt utgjør
dette et areal på 3.965 m2.
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STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

STØY & SOL

Det mangler data om tra kkstøy forbi tomten, men basert på øvrige støykart for Slemmestadveien er det
sannsynlig å anta at det er rød støysone langs veien.

Et bygg som skjermer for støy fra Slemmestadveien vil få gode solforhold i gårdsrommet/på uteoppholdsa-
realene.

BEKKEN

Bøbekken renner gjennom tomten. Bekken legger beslag på store deler av tomten, men utgjør også en
ressurs til å skape attraktive uteoppholdsarealer.



STEDSANALYSE
- Dagens situasjon

HØYDER

Eksisterende høyder/regulerte nye høyder omkring analyseområdet varierer. Rortunet har maksimal
byggehøyde på cirka 27 meter. Ny boligbebyggelse sørøst for Rortunet har varierte byggehøyder på 10-16
meter.

Byggehøyder som tilsvarer 10-18 meter legges foreløpig til grunn for prosjektet. Dette tilsvarerer 3-6
etasjer.

ADKOMST

Det vil ikke være aktuelt med direkte adkomst fra Slemmestadveien. Adkomst foreslås fra Sundbyvei-
en. Adkomsten er tidligere regulert og vil være fra det laveste punktet. Dersom begge tomtene utvikels
foreslås adkomsten lagt lengst mot syd i tomtegrensen mot eneboligbebyggelsen.

Dersom bare den nordlige tomten utvikels foreslås adkomsten lagt lengre mot nord i tomtegrensen til ek-
sisterende eneboligbebyggelse.
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KONSEPTUTVIKLING
- Struktur

Bygningsvolumet foreslås opparbeidet som “et halvt kvartal” med fasade langs Slem-
mestadveien. Strukturen skjermer for støy og skaper et åpent uteoppholdsareal mot
Bøbekken.

Konseptet vil kunne realiseres i to byggetrinn med første byggetrinn på nordtomten
og andre byggetrinn på sørtomten. Parkering forslås opparbeidet under terreng i hele
byggets lengde.

Bebyggelsen legges langs Slemmestadveien slik
at den skjermer for støy.

Parkering opparbeides i kjeller i en base med
større bredde en øvrig bebyggelse.

Strukturen videreføres på sørtomten. Også parkeringsplanet kan videreføres under
bebyggelsen.



PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 1 0 p-plasser

FØRSTEETASJEBruttoareal (BTA): 2.244 m2Bruksareal (BRA): 2.091 m21 2 stk. omsorg+ leiligheter2.-4. ETASJE OMSORG+Bruttoareal (BTA): 2.1 51 m2Bruksareal (BRA): 1 .989 m227 stk. omsorg+ leiligheter per etasje5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 1 .254 m2Bruksareal (BRA): 1 .1 59 m2842 m2 BRA 1 .249 m2 BRAfellesfunksjoner842 m2 BRA 1 .1 47 m2 BRA6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 874 m2Bruksareal (BRA): 809 m2 1 23456781 23456 KaféSystueServiceVerkstedTrening Kjøk.

PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 1 0 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

1 2 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+Bruttoareal (BTA): 2.1 51 m2Bruksareal (BRA): 1 .989 m227 stk. omsorg+ leiligheter per etasje5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 1 .254 m2Bruksareal (BRA): 1 .1 59 m2

842 m2 BRA

1 .249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA 1 .1 47 m2 BRA6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 874 m2Bruksareal (BRA): 809 m2 1 23456781 23456

Kafé

Systue

Service

Verksted

Trening

Kjøk.

KONSEPTUTVI KLI NG
- Etasjeplaner, eksempler



PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 110 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

12 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+
Bruttoareal (BTA): 2.151 m2

Bruksareal (BRA): 1.989 m2

27 stk. omsorg+ leiligheter per etasje

5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 1.254 m2Bruksareal (BRA): 1.159 m2

842 m2 BRA

1.249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA

1.147 m2 BRA

6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)Bruttoareal (BTA): 874 m2Bruksareal (BRA): 809 m2 1 23456781 23456

Kafé

Systue

Service

Verksted

Trening

Kjøk.

KONSEPTUTVIKLING
- Etasjeplaner, eksempler



PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 10 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

1 2 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+
Bruttoareal (BTA): 2.1 51 m2

Bruksareal (BRA): 1 .989 m2

27 stk. omsorg+ leiligheter per etasje

5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 1 .254 m2

Bruksareal (BRA): 1 .1 59 m2

842 m2 BRA

1.249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA

1 .1 47 m2 BRA

6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 874 m2

Bruksareal (BRA): 809 m2
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Trening

Kjøk.

PARKERINGSKJELLER
Bruttoareal (BTA): 2.947 m2

Bruksareal (BRA): 2.768 m2

Ca. 1 1 0 p-plasser

FØRSTEETASJE
Bruttoareal (BTA): 2.244 m2

Bruksareal (BRA): 2.091 m2

1 2 stk. omsorg+ leiligheter

2.-4. ETASJE OMSORG+
Bruttoareal (BTA): 2.1 51 m2

Bruksareal (BRA): 1.989 m2

27 stk. omsorg+ leiligheter per etasje

5. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 1 .254 m2

Bruksareal (BRA): 1.159 m2

842 m2 BRA

1 .249 m2 BRA
fellesfunksjoner

842 m2 BRA

1.147 m2 BRA

6. ETASJE LEILIGHETER (ALT. OMSORG+)
Bruttoareal (BTA): 874 m2

Bruksareal (BRA): 809 m2
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KONSEPTUTVI KLI NG
- Etasjeplaner, eksempler



KONSEPTUTVIKLING
- Situasjonsplan



• Alle leiligheter/beboerrom har tilgang til stille side.

• Gangarealer, tekniske rom og noen fellesarealer legges mot Slemmestad-
veien.

• I de to ende øyene vil det kunne opparbeides leiligheter eller beboerrom på
begge sider av gangarealet.

KONSEPTUTVIKLING
- Plassering på tomten



• Bygget er vist med 4-6 etasjer.

• Det høyeste volumet er lagt i nord mot Slemmestadveien/Sund-
byveien.

• Strukturen skjemer mot støy fra Slemmestadveien og skjermer
det indre gårdsrommet.

• En spalte i midten av bygget gir en oppdeling av fasaden mot

Slemmestadveien og gir mulighet for to byggetrinn.

6 ETASJER5 ETASJER4 ETASJER

KONSEPTUTVIKLING
- Volum og byggehøyder



• Volum og byggehøyder er tilpasset ny bebyggelse ved Rortunet.

• 20 meters byggegrense til Slemmstadveien er
videreført i prosjektet.

• Den lange fasaden mot Slemmestadveien brytes opp av de varierte høydene
samt av
nisjer med balkonger.

• Mot det indre gårdsrommet etableres både private og felles balkonger.

Fugleperspektiv

Fra Slemmestadveien Fra Sundbyveien

KONSEPTUTVIKLING
- Volum og byggehøyder



KONSEPTUTVIKLING
- Funksjoner: Tilrettelagte fellesskapsboliger

Konseptet er eksibelt og vil kunne opparbeides som både
tilrettelagte fellesskapsboliger, Omsorg+ og omsorgsboliger
- eller en kombinasjon av alle. Diagrammene på de neste tre
sider viser hvordan funksjonene kan blandes. Alle tre konsepter
har parkering i kjelleretasje og fellesfunksjoner i nord øyens
førsteetasje.

TILRETTELAGTE
FELLESSKAPSBOLIGER

GLASSGANG

PARKERING

FELLESFUNKSJONER

TILRETTELAGTE
FELLESSKAPSBOLIGER

Diagrammet viser et konsept hvor alle boliger
opparbeides som tilrettelagte fellesskapsboliger.
Dette innebærer leiligheter i ulike størrelser og
prisklasser, slik at det vil nnes en bolig for alle livets
faser.



KONSEPTUTVIKLING
- Funksjoner: Tilrettelagte fellesskapsboliger & Omsorg+

OMSORG+

TILRETTELAGTE
FELLESSKAPSBOLIGER

GLASSGANG

PARKERING

FELLESFUNKSJONER

Diagrammet viser et konsept hvor Omsorg+
kombineres med tilrettelagte fellesskapsboliger.
Dette innebærer at nord øyen vil ha noe
bemanning, og at fellesfunksjonene vil være
tilgjengelige for alle beboere.



KONSEPTUTVIKLING
- Funksjoner: Tilrettelagte fellesskapsboliger, Omsorg+ & omsorgsboliger

TILRETTELAGTE FELLESSKAPS-
BOLIGER & OMSORG+

OMSORGSBOLIGER

GLASSGANG

PARKERING

FELLESFUNKSJONER

Diagrammet viser et konsept hvor Omsorg+
kombineres med tilrettelagte fellesskapsboliger og
omsorgsboliger. Omsorgsboliger vil kunne etableres
i et eget bygg, mens tilrettelagte fellesskapsboliger
og omsorg+boliger vil kunne blandes.



• Tiltaket kan inndeles i to byggetrinn.

• Første byggetrinn blir i nord og andre byggetrinn i syd.

• Byggetrinn 1 inneholder totalt 7.330 m2-BTA + parkeringsarealer i kjellere-
tasje.

• Byggetrinn 2 inneholder totalt 3.824 m2-BTA + parkeringsarealer i kjellere-
tasje.

• Tilsammen inneholder de to byggetrinnene 11.154 m2-BTA

BYGGETRINN 1
• 5-6 etasjer
• 1.298 m2-BTA per etasje
• 840 m2-BTA i toppetasjen
• 7.330 m2-BTA totalt

BYGGETRINN 2
• 4 etasjer
• 956 m2-BTA per etasje
• 3.824 m2-BTA totalt

KONSEPTUTVIKLING
- Byggetrinn og arealer



Fra fotballbanen (sydvest) Fra Slemmestadveien (nord)

Fra rundkjøringen ved Sundbyveien (nordøst) Fra Sundbyveien (sydøst)

PERSPEKTIVER



REFERANSER
- Vindmøllebakken, Helen & Hard



FAKTA

Adresse
1360 Fornebu, Norge

Omfang
BRA 15,000 m2

Periode
2018-2019

Byggherre/kunde
Bærum kommune

Kontaktperson
Erik Økland
Avdelingsleder Oslo, Veidekke Entreprenør
+47 950 51 365
erik.okland@veidekke.no

Arkitekt
Arkitema Architects
Per-Olav Hagen

Landskapsarkitekt
Østengen & Bergo

Arkitekt
Lille Frøen

PROSJEKTBESKRIVELSE
«Treklang» beskriver en ny bydel i tre – med tre bygg i fysisk harmoni. Oksenøya
senter bruker ulike generasjoners ressurser; tilbyr et levende lokalmiljø; er en desti-
nasjon i seg selv og muliggjør en bærekraftig hverdag i en grønn bydel. Oksenøya
skal bli et lokalsenter i Bærum kommune, med skole, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg,
bo- og behandlingssenter og barnehage. Brukerne og beboerne vil møtes på det
sentrale bydelstorget.

Det samlede området med de tre formålsbyggene gir en spennende mulighet for
samarbeid og samvær mellom brukerne på tvers av generasjoner. Utformingen og
plassering av funksjoner i de enkelte byggene oppfordrer til sambruk både i og
utenfor byggene. Hovedmålet er å skape grobunn for noe å være felles om, slik at
et fellesskap kan utvikles og gjøre området til et attraktivt og sterkt ressurssted
for nabolaget. Samhandlingen skal dyrkes fram gjennom naturlig bruk av bygg og
aktiviteter på tvers av generasjoner. Den naturlige aktiviteten skal i seg selv bidra
til opplevelser for blandede grupper. Det store og varierte nærmiljøanlegget binder
sammen området og bidrar til fellesskapet med sitt mangfold av aktivitetsmuligheter
på tvers av alder, kjønn og kulturer.

Det er et bærekraftig anlegg med tanke på byøkologi og håndtering av overvann.
Anlegget er utformet slik at det er tilgjengelig for alle og det legger seg naturlig
inn i terrenget og inn i det overordnede landskapet på Fornebu. Det legges opp til
utstrakt bruk av massivtre i bygningskonstruksjonene.

Førstepremie i plan- og designkonkurranse 2018. Samarbeid med Lille Frøen, Øst-
engen & Bergo m.fl

YTELSE
Arkitekt, sentrumsutvikling
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R E F E R AN S E R
- D ro n n in g In g rids H a g e , Arkite m a

REFERANSE

DRONNI NG I N GRI DS H AGE

FAKTA

Adresse
Hovinveien 6, 0576 Oslo, Norge

Omfang
130 beboerrom, tilhørende butikker og fel-
leslokaler. Totalt 17 000 m²

Periode
2017-2021 (Skisse, Forprosjekt, Detaljpro-
sjekt, Byggeplass)

Byggherre
Omsorgsbygg

Kontaktperson
Hege Kvernberg
Oppdragsansvarig OBY
+47 412 09 790
hege.kvernberg@oby.oslo.kommune.no

Arkitekt
Arkitema

Landskapsarkitekt
Arkitema

Ingeniør
ÅF

Entreprenør
Hent

Arkitekthonorar
NOK 17.000 ekskl. moms

Energiklasse / miljøambisjoner
Breeam excellent

Premiering
1. plass i designkonkurranse

PROSJEKTBESKRIVELSE

Dronning Ingrids Hage er en demenslandsby, Oslos første, beliggende på Tøyen.
Den er bygget opp etter De Hogeweyk-modellen fra Nederland, en modell som OBY
gjennom prøveprosjekter har erfart at beboere og ansatte trives godt med. Vi vil
skape et gjenkjennelig sted med identitet og sanselighet, ikke en institusjon. De fy-
siske omgivelsene skal danne trygge og hjemlige rammer til glede for alle som skal
bruke bygget. I slike trygge og kjente omgivelser kan beboerne bruke hele sin men-
tale kapasitet på det som er viktig. I Dronning Ingrids Hage skal det være hyggelig å
være pårørende, i det man kan gå på kafé, handle i butikken, gå tur i skoghagen og
barn kan leke. De ansatte vil også hjelpe beboerne i deres daglige liv. Slik blir de del
av hverandres hverdag. Prosjek-tet skal bli Breeam excellent sertifisert.

YTELSE

Arkitektur og planløsning, Landskapsarkitektur, Interiørarkitektur
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20197
HCWC
5.3 m²

20153
Beboerrom
22.3 m²

20151
Beboerrom
22.1 m²

20149
Beboerrom
22.1 m²

20147
Beboerrom
22.2 m²

20144
Beboerrom/Lydisolat
22.0 m²

20142
Beboerrom
22.2 m²

20140
Beboerrom
22.1 m²

20138
Beboerrom
22.2 m²

20162
Beboerrom
22.2 m²

20164
Beboerrom
22.2 m²

20184
Beboerrom/Lydisolat
22.2 m²

20186
Beboerrom
22.2 m²

20188
Beboerrom
22.3 m²

20191
Beboerrom
22.3 m²

20193
Beboerrom
22.4 m²

20195
Beboerrom
22.3 m²

20207
Beboerrom
22.2 m²

20209
Beboerrom
22.2 m²

20211
Beboerrom
22.2 m²

20214
Beboerrom
22.1 m²

20216
Beboerrom
22.3 m²

20218
Beboerrom
22.1 m²

20246
Beboerrom
22.1 m²

20240
Beboerrom
22.1 m²

20257
Beboerrom
22.1 m²

20259
Beboerrom
22.1 m²

20266
Beboerrom
22.3 m²

20268
Beboerrom
22.2 m²

20270
Beboerrom
22.2 m²

20291Beboerrom22.3 m²20293Beboerrom22.0 m²20296Beboerrom22.2 m²20298Beboerrom22.2 m²20300Beboerrom22.2 m²20302Beboerrom22.2 m²20316Beboerrom22.2 m²20318Beboerrom22.2 m²20320Beboerrom22.2 m²20322Beboerrom22.1 m²20338Beboerrom22.1 m²20340Beboerrom22.1 m²20342Beboerrom22.1 m²20344Beboerrom22.1 m²20106Beboerrom22.2 m² 20334HCWC5.5 m²20355Vaskerom9.4 m² 20325Vaskerom9.4 m² 20304HCWC5.9 m²

20201
Vaskerom
8.5 m²

20306Vaskerom9.4 m²20326Lager lintøy8.8 m²

20134
Spisekjøkken
21.2 m²

20273
Vaskerom
9.8 m²

20253
HCWC
5.3 m²

20352Beboerrom/Lydisolat22.0 m² 20016Heis 66.6 m²

20018
Heis 8
4.5 m²

20014
Heis 4
6.6 m²

20015
Heis 5
6.6 m²

20206
HCWC
5.7 m²

20238
Vaskerom
10.9 m²

20180
HCWC
5.3 m²

20220
Vaskerom
10.2 m²

20349HCWC5.3 m²20121Spisekjøkken84.9 m² 20347Spisekjøkken48.3 m² 20331Spisekjøkken50.1 m² 20307Spisekjøkken43.0 m²

20272
Spisekjøkken
68.7 m²

20229
Spisekjøkken
66.3 m²

20222
Spisekjøkken
58.7 m²

20198
Spisekjøkken
53.2 m²

20175
Beboerrom
22.1 m²

20173
Beboerrom
22.2 m²

20006Trapp 619.0 m²

20003
Trapp 3
18.6 m²

20004
Trapp 4
17.4 m²

20005
Trapp 5
17.3 m²

20100Korridor86.4 m² 20335Korridor66.5 m² 20314Korridor55.8 m² 20287Korridor51.1 m²

20227
Entré
13.6 m²

20205
Korridor
58.3 m²

20181
Korridor
53.9 m²

20160
Korridor
47.0 m²

20129
Korridor
67.1 m²

20327Beboerrom22.1 m² 20329Beboerrom22.1 m² 20311VF8.2 m²

20250
VF
9.8 m²

20203
Trappehus
15.7 m²

20249
Trappehus
20.2 m²

20310Trappehus14.2 m²

20202
Vent.
8.0 m²

20137
Vent.
8.0 m²

20124Vent.8.0 m² 20308Vent.8.0 m²

20224
Vent.
8.0 m²

20277
Vent.
8.0 m²

20008
Trapp 8
22.7 m²

20178
Vent.
8.0 m²

20357Vent.8.3 m² 20332Vent.8.0 m²

20050
Sjakt
2.0 m²

20024Sjakt11.4 m²

20021
Sjakt
5.8 m²

20022
Sjakt
7.8 m²

20279
Lager uteredskap
11.9 m²

20148
Bad
6.0 m²

20145
Bad
6.2 m²

20143
Bad
6.0 m²

20141
Bad
6.0 m²

20139
Bad
6.0 m²

20150
Bad
6.0 m²

20152
Bad
6.0 m²

20155
Bad
6.0 m²

20163
Bad
6.0 m²

20165
Bad
6.0 m²

20176
Bad
6.0 m²

20174
Bad
6.0 m²

20171
Bad
6.0 m²

20185
Bad
6.0 m²

20187
Bad
6.0 m²

20189
Bad
6.0 m²

20192
Bad
6.2 m²

20194
Bad
6.0 m²

20196
Bad
6.0 m²

20208
Bad
6.0 m²

20210
Bad
6.0 m²

20212
Bad
6.0 m²

20215
Bad
6.0 m²

20217
Bad
6.0 m²

20219
Bad
6.0 m²

20247
Bad
6.0 m²

20241
Bad
6.0 m²

20258
Bad
6.0 m²

20260
Bad
6.0 m²

20267
Bad
6.0 m²

20269
Bad
6.0 m²

20271
Bad
6.0 m²

20292Bad6.0 m²20294Bad6.2 m² 20297Bad6.0 m²20299Bad6.0 m²20301Bad6.0 m²20303Bad6.0 m²20317Bad6.0 m²20319Bad6.0 m²20321Bad6.0 m²20323Bad6.0 m²20339Bad6.0 m²20341Bad6.0 m²20343Bad6.0 m²20345Bad6.0 m² 20353Bad6.2 m² 20328Bad6.2 m² 20330Bad6.0 m²20107Bad6.0 m²20109Bad6.0 m²

20280
Møterom
19.8 m²

20119Beboerrom/Lydisolat22.2 m² 20120Bad6.0 m² 20104Beboerrom22.6 m²20105Bad6.2 m²

20127
Trappehus
11.6 m²

20017
Heis 7
6.6 m²

20350
Beboerrom
22.0 m²

20351
Bad
6.2 m²

20168
Vaskerom
8.8 m²

20102Vaskerom8.6 m² 20358Trappehus27.2 m²

20007
Trapp 7
16.9 m²

20170
Beboerrom
22.2 m²

20177
Spisekjøkken
52.1 m²

20506
UF
2.2 m²

20235
Beboerrom
22.2 m²

20233
Beboerrom
22.1 m²

20236
Bad
6.0 m²

20234
Bad
6.0 m²

20285Verksted40.8 m²

20281
Reisebyrå
25.4 m²

20126
HCWC
5.2 m²

20602
EF
8.7 m²

20603EF8.7 m²

20501
UF
2.3 m²

20505UF2.2 m²

20503
UF
2.0 m²

20504
UF
3.0 m²

20154
Beboerrom
Ekstrarom
5.7 m²

20013
Heis 3
6.9 m²

20172
BK
2.6 m²

20230
BK
3.4 m²

20228
Vent.
8.0 m²

20283
Arbeidsrom
vaktmester
17.8 m²

20231
Lager lintøy
6.5 m²

20213
BK
5.4 m²

20125
BK2.0 m² 20507UF2.9 m² 20356BK2.9 m²20111Beboerrom22.2 m²20113Beboerrom22.2 m² 20112Bad6.0 m²20114Bad6.0 m²

20275
Beboerrom
22.2 m²

20276
Bad
6.2 m²

20312HCWC5.6 m²

20221
Lager lintøy
6.5 m²

20133
HCWC
5.2 m²

20157
Vaskerom
10.6 m²

20324BK2.3 m²

20166
Beboerrom
22.2 m² 20167

Bad
6.0 m²

20254
Korridor
65.4 m²

20502
UF
2.1 m²

20146
Lager lintøy
6.4 m²

20190
Lager lintøy
5.4 m²

20265
Lager lintøy
4.9 m²

20295Lager lintøy7.0 m²

20156
Trappehus
17.5 m²

20346Lager lintøy5.3 m²20117Beboerrom22.1 m² 20118Bad6.0 m²

20169
Lager lintøy
5.1 m²

20002
Trapp 2
17.4 m²

20012
Heis 2
6.6 m²

20122Bogruppekjøkken10.8 m² 20348Bogruppekjøkken11.6 m² 20333Bogruppekjøkken15.0 m² 20305Bogruppekjøkken18.8 m²

20274
Bogruppekjøkken
10.5 m²

20232
Bogruppekjøkken
10.4 m²

20223
Bogruppekjøkken
14.8 m²

20200
Bogruppekjøkken
8.3 m²

20179
Bogruppekjøkken
12.3 m²

20135
Bogruppekjøkken
24.2 m²

20136
Spisekjøkken
33.5 m²

20020
Sjakt
7.8 m²

20116Bad6.0 m² 20108Beboerrom22.2 m²

20601
EF
8.8 m²

20245
Bad
6.0 m²

20244
Beboerrom
22.1 m²

20243
Bad
6.0 m²

20242
Beboerrom
22.1 m²

20237
HCWC
5.6 m²

20225
Korridor
53.0 m²

20262
Bad
6.0 m²

20264
Bad
6.0 m²

20261
Beboerrom/Lydisolat
22.2 m²

20263
Beboerrom
22.2 m²

20278
Korridor
10.1 m²

20284
Røykerom
12.2 m²

20110Lager4.2 m²

20023
Sjakt
3.8 m²

20011Overbygg heis 16.6 m²

Minnehagen

20286Korridor6.6 m²

20226
Sittegruppe
9.7 m²

20204
Entré
9.4 m²

20182
Sittegruppe
3.7 m²

20183
Entré
3.8 m²

20161
Sittegruppe
5.1 m²

20159
Entré
7.2 m²

20128
Entré
9.9 m²

20131
Sittegruppe
3.6 m²

20101
Entré
12.9 m²

20337Entré5.0 m²20336Sittegruppe2.2 m² 20313Entré8.3 m² 20288Entré7.1 m² 20289Oppholdsareal6.3 m² 20290Sittegruppe3.8 m²

20255
Sittegruppe
3.4 m²

20252
Entré
4.8 m²

20315Sittegruppe7.9 m²

10247
Kultursal
217.6 m²

20115Beboerrom22.2 m²

20282
Vinterhage
61.8 m²

20103Lager lintøy5.8 m²

20256
Sittegruppe
6.5 m²

20130
Sittegruppe
4.8 m²

20019
VF Heis 8
3.2 m²

20801
Gang

20804
Kjøkken

20803
Lager

20802
WC

20805
Stue nord

20806
Stue sør

889889 Stiplet sort linje på beboerrommarkerer overgang til skrå himling.Stiplet sort linje på beboerrommarkerer overgang til skrå himling.

889
Stiplet sort linje på beboerrom
markerer overgang til skrå himling.

889
Stiplet sort linje på beboerrom
markerer overgang til skrå himling.
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REFERANSER
- Kampen Omsorg+, Hille Melbye Arkitekter

Omsorg+ er boliger for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men
har store problemer med å klare seg i egen bolig. Boligene er bemannet
hele døgnet.

I omsorg+ får du:

• Aktivitet og mulighet for sosialt fellesskap
• Tilpassede leiligheter
• Bemanning hele døgnet ved husvert
• Aktivitetssenter og fellesrom
• Tilbud om middagsservering
• I noen tilfeller frisør og fotpleie
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- Kjelsåsveien, Omsorg+, konkurranse, Arkitema
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Innspill til kommuneplanens arealdel

Kontaktinformasjon:

Tiltakshaver / grunneier

Firma: OBOS Block Watne AS
Kontaktperson: Kristine Berge
Adresse: Bj. Bjørnsonsgt. 110 -3044 Drammen
Telefon: 474 77197
E-post: kristine.berge@blockwatne.no

Fagkyndig plankonsulent

Firma: DARK Arkitekter AS
Kontaktperson: Chamilla Reiersdal
Adresse: Drammensveien 130 A5, 0277 Oslo
Telefon: 928 66777
E-post: chamilla@dark.no

2.1 Arealinnspillet og kommuneplanens samfunnsdel

I kommuneplanens samfunnsdel er det utformet fire verdier for den nye kommunen. En av disse er nærhet. Nærhet

defineres som identitet og tilhørighet, tilstedeværelse, tilgjengelighet, korte avstander, samskaping og involvering,

samarbeid og partnerskap.

Arealinnspillet som her fremmes fokuserer spesielt på denne verdien –nærhet. Planområdet, som arealinnspillet er

knyttet til,har nærhet til barneskole, barnehage, kollektivtransport, grøntområder og friområder. Ettersom området

i dag har nærhet til både sosial og teknisk infrastruktur er det i tråd med kommuneplanens ønske om fortetting i

eksisterende områder.

Slemmestad er ett av fire prioriterte lokalsenter i nye Asker kommune. Planområdet ligger i gåavstand til prioritert

kollektivrute mot Slemmestad. Og med kun 2-3 km til sentrum, er det også gode muligheter for å benytte sykkel som

fremkomstmiddel. Nærheten til et av de prioriterte lokalsentrene gjør at boligetablering i planområdet er i tråd med

kommuneplanens strategier.

Kommuneplanens samfunnsdel anbefaler at 40% av boligproduksjonen i fremtiden skal være konsentrert

småhusbebyggelse/ rekkehus og eneboliger. Det er en stor vekst i små husholdninger og planområdet som ligger til

grunn for dette arealinnspillet er ideelt for nettopp disse. Vedå etablere rekkehus og kjedede eneboliger legger man

til rette for at også mindre husholdninger kan etablere seg i et område som i dag er preget av eneboliger.

Til | Asker kommune
postmottak@asker.kommune.no

Dato | 15.09.20

mailto:kristine.berge@blockwatne.no
mailto:chamilla@dark.no
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2.2 Kort presentasjon av arealinnspillet

På vegne av OBOS Block Watne AS, utarbeider Dark Arkitekter AS innspill til kommuneplanens arealdel for den del

av eiendommen gbnr. 241/222 og del av 241/12 som er avsatt til LNFR formål i dagens kommuneplan.

Bakgrunnen for arealinnspilleterutarbeidelse av reguleringsplan for Engebråten. To mindre felt innenfor

planområdet er avsatt som LNFR områder i gjeldende kommuneplan. Feltene ligger mellom eksisterende boliger,

områderavsatt til boligformål og veiareal, og er på henholdsvis 3,6 daa og 13,5 daa.

Hensikten med arealinnspillet er å endre formål fra LNFR til boligformålpå nevnte felt i kommuneplanen. De

aktuelle LNFR-områdene består i dag av blandingsskog og er inneklemt mellom boligområder og vei. Områdenes

lokalisering og nærhet til sosial og teknisk infrastruktur gjør dem ideelle for boligbebyggelse. Ved å innlemme nevnte

LNFR områder vil det være mulig å opparbeide en større felles lekeplass i midten av området, med gode solforhold,

som også beboere langs Vardeveien sør for området kan ha glede av.

Til opplysning er det sendt inn planinitiativ for hele eiendommen. Det er ønskelig at man varsler oppstart av hele

eiendommen, slik at man parallelt med kommuneplan får avklart fremtidig arealformål.

Figur–avgrensning av planområde og areal som spilles inn til kommuneplan
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Det gjøres oppmerksom på at den den av gbnr. 241/12, som er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan, etter

grunneiers ønske ikke lenger er aktuell å innlemme i reguleringsplanområdet.

2.3 Beliggenhet og størrelse

Planområdet er en delav reguleringsplan for Engebråten, og resten er uregulert og består av skogsareal.

Planområdet er delt i fire delfelt B4, B6 og B7. Totalt utgjør planområdet ca. 42 daa. Området ligger inntil

eksisterende boligfelt sør for Terrasseveien, og avgrenses i nord mot Vardeveien. Deltfelt B7 ligger mellom regulerte

delfelt B2-3 og eksisterende boligfelt i Terrasseveien, nord for Vardeveien. Delfelt B4 inngår i eksisterende

reguleringsplan for Engebråten, og er regulert til frittliggende eneboliger.
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Figur 1 -kartutsnitt fra kommunes kartløsning med grunnkart som underlag. Delfelt B5 er ikke lenger aktuell å
innlemme i ny reguleringsplan.
SOSI-fil vedlegges.
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Figur 2 - kartutsnitt fra kommunes kartløsning med kommuneplan som underlag. Gbnr. 241/12 som er avsatt til

boligformål, er ikke lenger aktuell å innlemme i planavgrensningen.

SOSI-fil vedlegges.
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Figur 3 –kartutsnitt fra kommunes kartløsning med gjeldende reguleringsplan som underlag.

SOSI-fil vedlegges.

Tilgrensende areal iøst, gbnr 241/1 er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. I henhold til kommunens

hjemmesider og kartinnsynsløsning er det foreløpig ikke varslet oppstart av regulering av dette området.

2.4 Eiendoms- og eierforhold

Gnr./bnr. Adresse Hjemmelshaver

241/222 Terrasseveien 17 OBOS Block Watne AS

241/12 Vardeveien 13 Ove Gunnar Midtsen

Del av 241/1 Sundbyveien 2 Bjørn Martin Ølstad

241/107 Terrasseveien 2 Bjørn Martin Ølstad
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2.5 Dagens arealbruk

Området er ubebygd i dag. Den del av gbnr 241/222 som er regulert til boligformål er ryddet for skog, og klargjort for

arrondering av terreng. Øvrig areal består av skogsareal.

2.6 Prinsipper for vern

Planområdet har ingen markerte hensynssoner i henhold til kommunens kartløsning. På eiendom med gbnr 241/76

er det registrert et enkelt kulturminne, men dette ligger utenfor planområdet. Deler av planområdet er avsatt som

LNFR areal, men benyttes ikke til matjord.
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2.7 Utbyggingsområdets beliggenhet

Tema Oppgi gangavstand i meter og

kjøreavstand i km.

Ikke

relevant

Gangavstand til nærmeste lokal- eller nærsenter Rortunet: 2200 m

Slemmestad: 2700 m

Kjøreavstand til nærmeste lokal-eller nærsenter Rortunet: 2,2 km

Slemmestad: 2,7 km

Adkomst fra offentlig veg Direkte adkomst fra Terrasseveien og

Engebråtenveien (regulert)

Gangavstand til nærmeste kollektivknutepunkt, og er

det opparbeidet gang- og sykkelvei e.l.?

600 m til Morbergtoppen, regulert

gang-og sykkelvei hele veien

Gangavstand til nærmeste

grøntområde/friluftsområde, og er det opparbeidet

gang- og sykkelvei e.l.?

200-300 m til større grønt-

/friområde, regulert gang-og

sykkelvei helt frem

Avstand til strandsonen x

Gangavstand til barneskole, og er denne trygg

(opparbeidet gang- og sykkelvei e.l.)

300 m, regulert gang- og sykkelvei

Gangavstand til ungdomsskole og er denne trygg

(opparbeidet gang-og sykkelvei e.l.)

2600 m, vekselsvis gang-og sykkelvei

og mindre boligveier

Området ligger i tilgrensning til eksisterende eneboligområde Engebråten i nord og vest. Mot øst er det i dag et

større sammenhengende skogsområde, som er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Nærmeste

lokalsenter erRortunet og Slemmestad sentrum. Områdeterinnenfor Torvbråten skolekrets. NyeTorvbråten skole

skal etter planen tas i bruk fra januar 2021, og ligger ca. 600 meter fra planområdet. Ny vei til skolen er under

opparbeidelse. Økt antall boliger innenfor planområdet vil ikke gi behov for ytterligere sosial eller teknisk

infrastruktur, da dette allerede er tilrettelagtog ny barneskole bygges med mer kapasitet enn elevtallsprognosene

viser.

2.8 Fareområder

Planområdet har ingen markerte fareområder i henholdtil kommunens kartløsning.

I planarbeidet vil det redegjøres for høyspentledning som går nord for planområdet –det er ønskelig å legge

høyspent i bakken, og netteier er kontaktet for å se på mulighet for dette. Videre vil planarbeidet se nærmere på

geotekniske forhold for delfelt som er uregulertefor å undersøke om det er ras-og skredfare i området, samt rette

fokus mot overvannshåndtering for å få til en god overvannsløsning i et skrånende terreng.

2.9 Bebyggelse og utnyttelse

Ca. 25 daa av planområdeter avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel(gbnr 241/12 og del av 241/222),

resten er avsatt til Landbruks-, natur-og friluftsformålsamt reindrift. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt

01.10.15, sist revidert 17.10.19.
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I planinitiativet legges det opp til at planforslagetvil følge krav til felles lekearealer, minste uteoppholdsareal og krav

til parkeringsplasser i kommuneplanens arealdel.

Planinitiativet samsvarer delvis med arealbruk og bestemmelser til kommuneplanens arealdel.

Figur: Planområdet, forslag til framtidig plangrep.

Området foreslås regulert til boligformål, med tilhørende kjøreveg og felles lekeplasser.

Delfelt B4 er i dag regulert til frittliggende eneboliger. Ny bebyggelse foreslås oppført som konsentrert

småhusbebyggelse, i form avkjedehus og rekkehus, i to til tre etasjer. Anslått utnyttelsesgrad vil være ca. 30-35 %

BYA. Det foreslås ca. 50-60 boenheter innenfor planområdet, hvorav ca. 18-23 enheter ligger innenfor eksisterende

LNFR områder. Størrelsen på rekkehus vil være ca. 110 m 2 og kjedehus ca. 120-130 m 2 BRA. En blanding av

boligtypologi innbyr til et godt boligfelt for folk i mange aldre –både nyetablerte, småbarnsfamilier og

voksne/seniorer.

Området rundt Torvbråten skole består i dag hovedsakelig av eneboliger, med innslag av konsentrert

småhusbebyggelse. Etablering av nye rekkehus og kjedede eneboliger vil kunne gi større variasjon i

beboersammensetning, og legge til rette for andreboligtyperenn det som er der i dag. Dette er i tråd med gjeldende

kommuneplan for Asker kommune, hvor planområdet ligger innenfor kategori B – konsentrert småhusbebyggelse.
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Det vektlegges å skape gode bokvaliteter innenfor hvert delfelt. Sol, utsyn og høy kvalitet på felles leke- og

oppholdsarealer er viktige faktorer for å oppnå dette. Plangrepet legger til rette for å minimere vegareal, og legge ny

bebyggelse på best mulig måte i terrenget. Hovedadkomst anlegges fra Engebråten i vest, og i tillegg legges det opp

til å benytte Vardeveien for bebyggelsen lengst mot nordøst. Videre samles og konsentreres felles leke- og utearealer

sentralt i område, som vil skape gode sosiale møteplasser.

2.10 Trafikk og adkomst

Delfelt B7, og deler av B4, foreslås med adkomst fra Vardeveien. Øvrig areal får hovedadkomst fra Engebråtenveien.

Det erferdig regulert og opparbeidet gang-og sykkelvei langs Engebråtenveien fra krysset ved Sundbyveien (Fv) til

Torvbråten skole.

Veiklasser vil bli i henhold til kommunens veg- og gatenorm. Parkeringskrav for bil og sykkel vil bli i tråd med

kommuneplanens arealdel, og det legges opp til elsykkelparkering og ladestasjonerinnenfor planområdet.

Engebråtenveien blir ny skolevei, og opparbeides med gang-og sykkelvei. Dette vil gi en sikker skolevei fra

planområdet til Torvbråten barneskole. Med kort avstand til barneskole ligger det godt til rette for ferdsel til fots

eller sykkel.

Til Slemmestad ungdomsskole opparbeides det nygang-og sykkelveilangs hele Engebråtenveien, og resterende vei

er det muligå ferdes på interne boligveier.

Figur: Korteste sykkelvei til Slemmestad ungdomsskole fra planområdet er via mindre boligveier
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I overordnet strategi for regional areal-og transportstruktur i Oslo og Akershus er styrking av regionale byer

spesielt, og bybåndet generelt, vektlagt. Ett av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt,

og bidra til at persontransportveksten i Oslo og Akershus skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.

Slemmestadveien trafikkeres av busser med hyppig frekvens. Samtidig har bussene tidvis utfordringer med

fremkommeligheten. Tidligere Røyken kommune valgte å satse på innovativ mobilitet i Slemmestad, og har blant

annet utarbeidet en egen mobilitetsplan for Slemmestad og gjennomført et pilotprosjekt om bilfri hverdag i

Slemmestad. Pilotprosjektet viste blant annet at med riktig tilrettelegging var det mulig å motivere flere til å bruke

spesieltelsykkel fremfor bil.

Pilotprosjektet, sammen med mobilitetsplanen, viser at det finnes en bevisst strategi for hvordan Slemmestad skal

tilrettelegge for innovativ mobilitet for å redusere bilbruken ogdermedforbedre flyten for kollektivtrafikken.

Planområdet bygger opp om denne strategien ved å legge til rette for elsykkelparkering og ladestasjoner.

2.11 Terreng

Planområdet ligger i skrånende terreng, med hovedadkomst midt i feltet. Adkomst er regulert fra Engebråtenveien,

som er under opparbeidelse. Det vil være fokus på å tilrettelegge boliger og interne veier tilpasset eksisterende

terreng. Felles uteområder ertenkt plassert midt i planområdet, hvor det er minst helling på terreng, slik at det kan

opparbeides gode og universelt tilgjengeligelekeplasser.

2.12 Tidsperspektiv

Det er ønskelig å få varslet oppstart av hele planområdet, slik at man kan kjøre en felles reguleringsplan. Da

arealstatusen for deler av eiendommen vil bli avklart som følge av kommuneplanrevisjonen, vil det være nødvendig

med en viss grad av parallellitet mellom de to planprosessene. Det vil være en stor fordel om området kan utvikles og

reguleres samlet.

En utfordring for ønsket fremdrift er at utbygging langs Slemmestadveien, Røykenveien og Drammensveien knyttes

til rekkefølgekrav for å sikre akseptabel fremkommelighet for alle trafikantgrupper.

2.13 Økonomi

Vil bli vurdert nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

2.14 Vedlegg

1. Planinitiativ innsendt 03.07.20
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Oppsummering

Området som ønsket omgjort fra LNFRtil boligformål ligger i dag inneklemt mellom fremtidig avsatte boligområder.

For å få en god tomtearrondering og gode forbindelseslinjer mellom planområdene, ønskes 17,1 dekar avsatt til

boligformål.

DARK ARKITEKTER AS

_________________________

CHAMILLA REIERSDAL

By-og arealplanlegger
chamilla@dark.no

+47 928 66777
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