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1 Innledning  

1.1 Bakgrunnen for planarbeidet og hensikt med 
planen 

På vegne av Asker kommune og Olavsgaard Eiendom AS og varsles 

igangsetting av områderegulering for Øvre Sem i Asker i tråd med plan- 

og bygningsloven (2008).  

Olavsgaard Eiendom AS og Asker kommune inngikk 3. mai 2016 en 

samarbeidsavtale for utvikling og overdragelse av Øvre Sem  

Hensikten med planarbeidet er å legge rammer for en videreutvikling av 

Øvre Sem, sikre vern av bevaringsverdig bebyggelse, naturområder og 

landskap, samt allmennhetens tilgang til og bruk av friluftsområdet ved 

Semsvannet. Foreliggende planprogram angir utredningstema som skal 

ligge til grunn for utformingen av et planforslag.  

 

Deler av hotellets bygningsmasse er nedslitt og møter ikke dagens krav 

til hotelldrift. For å sikre økonomisk lønnsomhet i et prosjekt med et 

betydelig rehabiliteringsbehov, er det nødvendig å utvide 

hotellvirksomheten med nybygg samt å legge til rette for en 

sammenkobling av eksisterende og ny bygningsmasse for en mest mulig 

funksjonell drift. Dette innebærer at det kan bli aktuelt å flytte 

eksisterende p-plasser tilknyttet hotellet. Gjennom planarbeidet skal 

muligheten for en funksjonell sambruk av hotellets p-plasser og 

kommunens utfartsparkering vurderes. Både utbygging og en 

relokalisering av parkeringsplassen er tiltak som krever en omregulering 

av eiendommen.  

I kommuneplanen er Øvre Sem vist som næringsområde, mens det øvrige 

området innenfor områdeplanens avgrensning er vist som 

landskapsvernområde. Deler av bebyggelsen på Sem gjestegård er fredet 

etter kulturminneloven. All bebyggelsen regnes som bevaringsverdig.  

I dag er området delt på ulike virksomheter. Helt vest i området ligger 

låven som brukes som lager. Det er også øvrige bygninger i denne delen 

som i liten grad er i bruk og er preget av forfall. Sem Gjestegård holder 

til sentralt i området og driver virksomhet fra Gjestegården 

(hovedbygning, mellombygget og slottet), i tillegg til Sæheimr. Øst for 

gjestegården ligger Smia/Biavlsgården/Vevstua som disponeres av 

Nakuhel (NaturKulturHelse) til frivillig virksomhet. Smia benyttes også 

til kafe på dagtid. Helt nord i området har Asker Jeger og fiskeforening 

aktivitet knyttet til settefisk-anlegget. Ved utfartsparkeringen øst i 
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området ligger to eldre lagerbygg. Videre ligger det spredt 

boligbebyggelse innenfor planområdet.  

For øvrig har området særlig stor verdi som friluftsområde for Asker 

befolkning, og det er et yndet utfartsområde hele året.  

Planområdet slik det foreslås avgrenset er på 173 daa. Avgrensningen er 

ikke endelig besluttet, og kan bli nedjustert i arbeidet med planen.  

Olavsgaard Eiendom AS skal ha hovedansvaret for å utarbeide den del av 

områdeplanen som knytter seg til utviklingen av Sem gjestegård og som 

er avmerket med mørkest farge på kartet nedenfor. Asker kommune skal 

ha hovedansvaret for å utarbeide den del av områdeplanen som knytter 

seg til øvrig tilgrensende areal, som skal ivareta hensynet til allmenhetens 

ferdsel og bruk av landskapsvernområdet.  

 

Figur 1.1. Avgrensning av områderegulering med delområde for Sem Gjestegård 
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Figur 1.2 Avgrensning av planområdet på kommunens grunnkart.  

1.2 Vurdering av utredningsplikt 

Av forskrift om konsekvensutredninger §2 pkt. f) framgår at en plan skal 

konsekvensutredes dersom den omfatter tiltak i vedlegg I i forskriften, og 

de konkrete tiltak planen legger til rette for ikke er konsekvensutredet på 

høyere plannivå. Området på Øvre Sem har ikke tidligere vært 

konsekvensutredet i forbindelse med kommuneplanen. 

I vedlegg I, pkt. 1 heter det: 

«Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting 

og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² 

eller som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar.» 

Etter dette konstateres at planforslaget omfattes av forskrift om 

konsekvensutredninger. 

1.3 Planprogram og konsekvensutredning 

Forskrift om konsekvensutredning stiller krav om at det skal utarbeides 

konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplaner som kan ha 

vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn. Hensikten 

med konsekvensutredning er å få belyst konsekvensene slik at disse er 



 

6  

 

kjent ved vedtak om planene. Konsekvensutredningen skal ligge til grunn 

når det tas stilling til hvorvidt, og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan 

gjennomføres. Konsekvensutredningen vil fremmes sammen med 

reguleringsplanen til offentlig ettersyn og til politisk behandling.     

Planprogrammet beskriver hvilke fagtema som skal konsekvensutredes 

og hvilke fagtema som er tenkt omtalt og vurdert i planbeskrivelsen. 

Planprogrammet skal videre redegjøre for aktuelle problemstillinger, 

skissere antatt framdrift og vise planer for medvirkning.  

Hovedproblemstillinger i planforslaget vil være innpassing av ny 

bebyggelse i et område med sterke vernehensyn, både knyttet til fredet 

bebyggelse og landskap. I tillegg er en relokalisering av eksisterende 

parkeringsplasser/utfartsparkering et viktig tema, som må vurderes med 

hensyn til både natur- og landskapsvern, samt trafikksikkerhet.  

Planprogrammet angir følgende utredningstema: 

- Overordnede planer og føringer 

- Landskap og topografi  

- Naturmangfold 

- Kulturminner og kulturmiljø 

- Landbruk  

- Friluftsliv 

- Grunnforhold/geologi  

- Flom 

- Overvann og vannmiljø 

- Parkering 

- Trafikk og trafikksikkerhet 

- Konsekvenser i anleggsperioden 

- Avbøtende tiltak 

- Medvirkning 

- Andre utredningstema 

1.4 Prosess 

Både foreliggende planprogram og planforslag skal forelegges følgende 

kommunale utvalg før offentlig ettersyn: 
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 Formannskapet   

 Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring angående kostnader 

som kommer til.  

 Utvalg for plan, samferdsel og næring får en orientering om 

planprogrammet og planprosessen.  

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 

varsel om oppstart av planarbeid. Berørte og interesserte kan da både 

vurdere programmet og eventuelt komme med forslag til 

utredningstemaer, hvordan utredningene bør skje og komme med innspill 

til reguleringsplanarbeidet. 

Etter høringen legges programmet fram for bygningsrådet i Asker 

kommune for endelig behandling og fastsetting. Planprogrammet skal 

deretter legges til grunn for selve konsekvensutredningen og 

planforslaget. 

Planarbeidet ønskes igangsatt så snart det forligger et godkjent 

planprogram. Når et planforslag med konsekvensutredninger er ferdig 

utarbeidet, og har gjennomgått 1. gangs behandling i byningsrådet i 

kommunen, legges det ut til offentlig ettersyn. 

Medvirkning 

Det skal utarbeides et opplegg for involvering av beboere, naboer, 

brukere og interessegrupper i utformingen av planen. Før det er 

hensiktsmessig å avholde et åpent folkemøte er det imidlertid nødvendig 

å avklare flere forhold knyttet til hotellvirksomhetenes planer og behov. 

Forslagsstiller vurderer at det er mest hensiktsmessig at et åpent møte 

eller en workshop avholdes etter at arbeidet med planforslaget er kommet 

godt i gang, men før utleggelse til offentlig ettersyn. Det må også 

arrangeres informasjonsmøter i forbindelse med offentlig ettersyn. 

Ettersom planområdet ligger i et landskapsvernområde og omfatter flere 

fredete bygninger, er både naturmangfoldloven og kulturminneloven 

sterkt gjeldende. Det er derfor svært viktig med god dialog og samkjøring 

med Fylkesmannen, fylkeskommunen og Riksantikvaren i løpet av 

planprosessen. Asker kommune ønsker et løpende konstruktivt samarbeid 

med disse myndighetene. Det er aktuelt å melde planarbeidet inn for 

regionalt planforum ved fylkeskommunen så tidlig som mulig.  

Utbyggingsavtale  
Det vil trolig være nødvendig med en utbyggingsavtale mellom 

Olavsgaard Eiendom AS og Asker kommune. Oppstart av forhandlinger 

om utbyggingsavtale med kommunen skal varsles samtidig med oppstart 

av planarbeid og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn.   
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1.5 Fremdriftsplan  

Tabellen nedenfor viser en skissemessig framdriftsplan for plan- og 

utredningsprosessen. Det tas sikte på vedtak av offentlig ettersyn av 

planprogram og varsel om oppstart av planarbeid i juni, med påfølgende 

offentlig ettersyn. Da offentlig ettersyn sammenfaller med sommerferien, 

legges det opp til en utvidet høringsfrist ut august måned. Dette 

innebærer at planprogrammet trolig kan fastsettes i september eller 

oktober. 

Det vil være nødvendig å igangsette utredninger av naturmangfold i 

sommerhalvåret, da dette må gjøres i vekstsesongen. Dette gjøres dermed 

før planprogrammet er endelig fastsatt. Det vil kunne gjøres suppleringer 

på et senere stadium, dersom endringer i planprogrammet tilsier det.  
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Aktivitet/mnd Feb. 
2017 

Mars 
2017 

April 
2017 

Mai 
2017 

Juni 
2017 

Juli 
2017 

Aug. 
2017 

Sept. 
2017  

Okt. 
2017 

Nov. 
2017 

Des. 
2017 

Jan. 
2018 

Feb. 
2018 

Mars 
2018 

 

April 
2018 

Mai 
2018 

Juni 
2018 

Aug. 
2018 

Sept
2018 

Okt. 
2018 

Nov. 
2018 

Des. 
2018 

Planprogram og varsel                       

Oppstartsmøte  X                      

Innsendelse av planprogram                       

Varsel om oppstart + off. 
ettersyn planprog. 

    X                  

fastsettelse av planprogram        X               

Planforslag med KU                       

Uatbeidelse av KU                       

Utarbeidelse av planforslag                       

Medvirkningsmøte                  X               

Planbehandling                        

Saksforb., førstegangsbehandl.  
i bygningsrådet 

                           X      

Offentlig ettersyn                       

Bearbeiding og 
saksforberedelse 

                      

Andregangsbehandling i 
bygningsrådet 

                       X 

Endelig planvedtak 
Kommunestyret, fastsettelse av 
KU 

                           X 
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2 Planstatus  

2.1 Nasjonale føringer   

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder. En 

samordning av utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme 

utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og 

legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Veksten i 

persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, 

sykkel og gange. 

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging 

Kommunene skal gjennom sin planlegging, myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduserte klimagassutslipp og 

miljøvennlig energiomlegging. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 
planleggingen  

Retningslinjene stiller krav om at barn og unge skal ivaretas i plan- og 

byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Det stilles også 

krav om at anlegg som skal brukes av barn og unge, skal sikres mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

Formålet med retningslinjene er å sikre at planlegging på alle nivåer 

bidrar til utvikling mot et mer universelt utformet samfunn. 

Retningslinjene skal legges til grunn ved all planlegging etter plan- og 

bygningsloven. 

Kulturminneloven 

Loven sikrer vern om kulturminner og kulturmiljøer, objekter og områder 

som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Lovbestemmelsene 

omfatter faste kulturminner som byggverk og anlegg, eventuelt med et 

område rundt kulturminnet, samt løse kulturminner. Loven beskriver hva 

som er automatisk fredet og hva som kan fredes gjennom enkeltvedtak.  
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Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven har som mål å ivareta mangfoldet av naturtyper i 

deres naturlige utbredelsesområde. Loven gjelder i alle saker som berører 

økosystemer, naturtyper og arter. 

Alle kommunale planer skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven. 

Vannressursloven  

Formålet med vannressursloven er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig 

bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann. Som vassdrag regnes alt 

stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring med 

tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Med 

grunnvann forstås vann i den mettede sonen i grunnen.  

EUs vanndirektiv/vannforvaltningsforskriften  

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) innfører 

EUS vanndirektiv i norsk rett. Hovedformålet med vanndirektivet er å 

sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig 

iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre 

miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. 

Forskrift for vern av Semsvannet landskapsvernområde (1992) 

Forskriften inneholder bestemmelser mot inngrep som vesentlig kan 

endre naturmiljøet eller landskapets egenart, herunder oppføring av 

bygninger, fremføring av ledninger, bygging av veier, parkeringsplasser, 

forbud mot hogst av trær som preger landskapet. Forvaltningsmyndighet 

er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

2.2 Regionale og kommunale føringer  

Kommuneplan 2014 -2026 (2014) 
Arealstrategien i kommuneplanen bygger på følgende forutsetninger: 

Utviklingen av Asker skal baseres på prinsippene for samordnet areal- og 

transport-planlegging, med vekt på knutepunktutvikling rundt 

eksisterende kollektive transporttilbud. 

Utviklingen av Asker skal baseres på den eksisterende senterstrukturen; 

kommunesenter Asker sentrum, kommunens 4 lokalsentre; Heggedal, 

Holmen, Vollen og Dikemark, og kommunens 17 nærsentre. 
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Utviklingen av Asker skal sikre kommunens grønne profil og historiske 

forankring gjennom bevaring av landbruk, landskap, naturkvaliteter og 

kulturmiljøer.  

Mål for kulturminner: Balansen mellom vekst og vern er et hovedmål, og 

kulturminner og kulturmiljø er et satsningsområde. Kommuneplanens del 

1 kap. 5 har et eget underkapittel med delmål og strategier som er fulgt 

opp i Plan for faste kulturminner (se under). 

Plan for faste kulturminner, Temaplan 2016-2020. 
Planen gir en oversikt over kulturminner og kulturmiljø i Asker, utvikler 

rutiner og samarbeid i forvaltningen av kommunens kulturminner og 

kulturmiljø og bidrar til formidling, skjøtsel og istandsetting av 

kulturminner og kulturmiljø.  

Planen oppgir Semsvannet som et av to større landskapsvernområder i 

kommunen. Arbeidet med ny forvaltningsplan for Semsvannet 

landskapsvernområde er påbegynt i 2016. 

2.3 Gjeldende plansituasjon 

Det foreslåtte planområdet ligger innenfor kommuneplan med 

planidentifikasjon 2012100, er avsatt til LNF-område og er båndlagt etter 

naturvernloven (hensynssone H720_2 etter Plan- og bygningsloven). 

Øvre Sem er avsatt til næringsformål i kommuneplanen, og flere av 

byggene er fredet etter kulturminneloven §15, jfr. §22a. Eksisterende 

bebyggelse er ikke regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven, 

men er registrert som kulturminner i kommunen. 

 

Figur 2.1 Utsnitt av kommuneplan med planavgrensning for områdeplanen.                                
Kart: Gisline 
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2.4 Pågående arbeid som kan ha betydning for 
planarbeidet 

Bygging av barnehage på Nedre Sem 

Det planlegges nybygg for Nakuhel-barnehagen på Nedre Sem (gnr. bnr. 

20/29). Barnehagebygget er foreløpig ikke byggesaksbehandlet i 

kommunen, men Fylkesmannen har godkjent dispensasjonssøknad fra 

landskapsverneforskriften for oppføring av et barenhagebygg på 230 m2 

med tilhørende opparbeidelse av parkering, utbedring av adkomstvei 

m.m. Et eksisterende redskapshus vil restaureres og benyttes til bod og 

barnevognskjul. Det stilles krav om om uteoppholdsaralet holdes fritt for 

lekeapparater. 

Målet er at barnehagen skal stå ferdig i januar 2018. Den nye bygningen 

vil gi plass til 27 barn.  

 

Figur 2.2 Utsnitt av situasjonsplan for dispensasjonssøknad for barnehagen på 
Nedre Sem  

 
Andre planer for bygninger på Nedre Sem 

I våningshuset (hovedhuset) har det siden 2015 vært drevet et 

arbeidssenter med totalt 20 plasser.  

I sidebygningen er det 4 leiligheter samt en personalbase. Her er det 

potensiale for 6-8 leiligheter, men det er ikke bevilget penger til dette.  

Låven må rehabiliteres. Det antas at det er mulig å bevare 2/3 av bygget, 

mens 1/3 må rives.  Det er potensiale for en utvidelse av 

arbeidssentertilbudet som er i våningshuset.  Det er ikke bevilget penger 

til dette, men en gradvis utvikling er sannsynlig. 



 

14 

 

 
Planer for bygninger tilknyttet Nakuhel 

Nakuhel disponerer Smia (kafé) og Vevstua (under rehabilitering). 

NakNakuhel har i vedtak av 30.01.2017 fått Fylkesmannens avslag på 

søknad om dispensasjon fra lanskapsvernforskriften å gjenreise et nybygg 

på grunnen til et tidligere veksthus til bruk for friluftsktiviteter. Bygget er 

planlagt med samme utforming og plassering som det opprinnelige 

veksthuset. Fylkesmannen begrunner avslaget med at tiltaket planlagt i en 

sentral og viktig del av landskapsvernområdet hvor det i den siste tiden 

har blitt søkt om en rekke tiltak. Konsekvensene av tiltaket er at området 

vil fremstå som ytterligere bebygget og at landskapsverdiene endres. Den 

samlede belastningen i Semsvannet landskapsvernområde har økt 

betraktelig den siste tiden på grunn av et høyt press på området i form av 

mange ulike tiltak og ønsker for bruk. Fylkesmannen er derfor restriktiv 

ovenfor nye store byggetiltak slik det her søkes om. Fylkesmannen 

vurderer at den nye bygningsmassen slik den fremstår i søknaden vil 

medføre vesentlige endringer av landskapsverdiene i området, og at den 

dermed er i strid med verneforskriften § 3, punkt 1. 

 

Forvaltningsplan for Sem Landskapsvernområde 

Fylkesmannen er i gang med å utarbeide en forvaltningsplan med 

hjemmel i forskrift for vern av Semsvannet landskapsvernområde. 

Forvaltningsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre verneformålet 

og tilrettelegge for bærekraftig bruk. Status for fremdriften på arbeidet er 

ikke kjent.  

 

Grønnplan for Asker kommune (under arbeid 2017) 
Arbeidet med Grønnplan er utsatt til etter kommunesammenslåingen med 

Røyken og Hurum i 2020. 

 

Kommunedelplan vann 
Asker kommune er i sluttfasen med ny kommunedelplan vann.  

Fremdriften legger opp til ferdigstillelse i løpet av sommeren 2017 og 

politisk behandling i løpet av 2017. I følge kommunens er det ikke 

spesielle temaer knyttet til Semsvannet som vil være tema i den nye 

kommunedelplanen. Her vil det være gjeldene lover og bestemmelser, 

samt gjeldene kommuneplan som legger føringene.  
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3 Organisering og roller  

Det er utviklingen av Øvre Sem som gir grunnlag for at det må utarbeides 

en områdeplan. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Asker 

kommune v/ Eiendom og Olavsgaard Eiendom AS om organiseringen av 

planarbeidet. Det er Olavsgaard Eiendom som har ansvaret for å 

utarbeide den delen av områdeplanen som knytter seg til 

hotellvirksomheten på Øvre Sem. Civitas AS og Dark Arkitekter er 

engasjert av Olavsgaard til å stå for utarbeidelse av planprogram for hele 

området samt reguleringsplanen for den delen av planområdet som 

inbefatter hotellvirksomheten, slik det er avgrenset i kartvedleggene som 

følger avtalen, og som er gjengitt under.  

Når planprogrammet er utarbeidet, vil Asker kommune som grunneier 

foreta en anskaffelse for den resterende del av oppdraget knyttet til 

utarbeidelse av en områderegulering for resten av planområdet. 

Asker kommune er planmyndighet og vil være ansvarlig planmyndighet 

for områdeplanen og konsekvensutredning.I den forbindelse er det 

inngått en samarbeidavtale mellom Plan- og bygningsavdelingen i Asker 

kommune, Eiendsomavdelingen i Asker kommune og Olavagaard 

eiendom, som regulerer samarbeidet, arbeidsfordelingen og 

kostnadsfordelingen mellom partene. 

 

 

Figur 3.1 Kartutsnitt områderegulering (høyre) og avgrensningen som inngår i 
avtalen med Olavsgaard Eiendom AS (høyre).  
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Forslagsstillere 

Asker kommune ved Anders Joneid, Eiendom  

Tlf: 93690262 

anders.joneid@asker.kommune.no   

Olavsgaard Eiendom AS ved Carl Frode Fjellheim  

Tlf: 90132796 

f.fjellheim@olavsgaard.no  

Plankonsulent 

Civitas AS ved Tone Færøvik 

Tlf: 90536643  

tone.faerovik@civitas.no  

Arkitekt  

Dark ved Merete Hoff  

Tlf: 92613037 

merete.hoff@dark.no  
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4 Beskrivelse av planområdet  

4.1 Avgrensning av planområdet   

Grense for planområdet foreslås som vist i figur 1.1 på side 4. Området er 

på omtrent 173 daa. Den endelige avgrensningen av planområdet vil 

avklares underveis i utarbeidelsen av planen.  

4.2 Eierforhold  

Planområdet berører følgende eiendommer:   

Gnr/bnr. 20/2-1, 20/20, 20/21, 20/22, 20/23, 20/24, 20/25, 20/26, 20/27 

 

Figur 4.1 Kart over eiendommer innenfor planområdet                     Kart: Naturbasen 

4.3 Landskap og topografi 

Planområdets beliggenhet, og bebyggelsen på Øvre Sem spesielt, anses 

som spesielt krevende med tanke på hensynet til omgivelsene. Øvre Sem 

ligger på en høyde, og er godt synlig både fra Semsvannet i nord og fra 

jordbruksområdene i sør.  

Hele planområdet ligger innenfor Sem landskapsvernområde. I nordøst 

stiger Skaugumåsen bratt. Skaugumåsen er et eget naturvernområde som 

berører planområdet i nordøst.  
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Landskapsvernet er knyttet til det store sammenhengende kultur- og 

naturmiljøet rundt Semsvannet, og det er knyttet stor verdi til både natur, 

landskap og kulturhistorisk elementer innenfor området.  

Skogarealene innenfor planområdet er i hovesak barskog. 

Se for øvrig mer om Sem landskapsvernområde under temaet 

kulturminner. 

 

Figur 4.2 Skaugumåsen naturvernområde (rødt) og Semsvannet 
landskapsvernområde (grønt).   Kart: Naturbasen  

4.4 Naturmiljø 

Søk i Naturbasen viser at det er registrert enkelte arter med stor eller 

særlig stor forvaltningsinteresse i randsonen av planområdet. 

 

Arter med stor forvaltningsinteresse: 

- Stolt Henrik (en urt) i nordøstre del av planområdet (kulturhistorisk art,  

lokalt viktig) 

- Blåbringebærbusk flere steder (rødlistet) 

- Skrukkeøre (sopp) flere steder 

- Gjøk og stær 

 

Arter med særlig stor forvaltninginteresse: 

- Caleophora albitarsella (en gråvinget møll) 

- Heroringvinge (sommerfugl) (rødlistet) 

Begge i sørøstre del av planområdet.  
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Figur 4.3 Arter av nasjonal forvaltningsintersse.                         Kart: Naturbasen 

 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Automatisk fredede kulturminner 

Sem er et historisk område hvor det har vært mye aktivitet langt tilbake i 

tid, og det er funnet flere gravhauger og løsfunn i området. Oldtidsveien 

mellom Bærum, Asker og Lier gikk gjennom området, og omkring 

Semsvannet lå tre bygdeborger.  

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområdet. Det er imidlertid gjort flere funn i planområdets nære 

omgivelser, noe som kan tyde på at det er stor sannsynlighet for funn 

også innenfor planområdet. 

I forbindelse med teknisk plan for gang- og sykkelvei, utførte Akershus 

fylkeskommune registrering av automatisk fredete kulturminner i 2004. 

Det ble registrert to mindre lokaliteter med stolpehull og kokegroper, helt 

øst i planområdet for teknisk plan, ved avkjørelsen til Skaugum. Disse 

registreringene ligger inne i Askeladden-registeret. Det ble ikke gjort 

funn innenfor arealet for områdeplanen for Øvre Sem, dvs. mellom Grana 

og Holtsmarksveien. 
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Nyere tids kulturminner  

Det er ikke kjent om det er nyere tids kulturminner innenfor planområdet 

utover fredet og bevaringsverdig bebyggelse som er redegjort for. Asker 

kommune har gjort en registrering av bygninger fra før 1950, men det er 

ikke gjort verdivurderinger og tilstandsvurderinger av disse bygningene.  

 

Figur 4.4 Forskriftsfredet bebyggelse (Rød K), Sefrak-registrert bebyggelse (svart K) 
og bebyggelse fra før 1950 (blå K).                                         Kilde: Asker kommune 

 

Fredede og bevaringsverdige bygninger og kulturmiljøer 

Deler av bygningsmassen på Sem Gjestegård er fredet etter 

kulturminneloven, og all bebyggelsen er bevaringsverdig etter Plan- og 

bygningsloven. 

Øvre Sem var opprinnelig en landbrukseiendom, inntil det ble etablert en 

privat landbruksskole der i 1886. I 1914 overtok Staten og etablerte 

Statens Småbrukslærerskole. Skolen ble lagt ned i 1992, og i 1995 ble 

gjestegården åpnet etter omfattende ombygging.  

Øvre Sem er del av Semsvannet Landskapsvernområde som ble opprettet 

i 1992 og omfatter et areal på 4886 dekar. Formålet med vernet er å 

«bevare det egenartede og vakre kulturlandskapet rundt Semsvannet, med 

de geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementer som 

er med på å gi området dets særpreg».  

Bebyggelsen på Sem ligger høyt og markert i landskapet, med god utsikt 

mot jordbrukslandskapet i sør, og mot Semsvannet i nord. Tyngdepunktet 
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i anlegget er den nåværende hovedbygningen (1950) for Sem gjestegård 

med fløybygningen ”Slottet” (1906). Stabburet ovenfor hovedbygningen 

lå lenger ned i bakken, men fikk trolig sin nåværende plassering omkring 

1950 da hovedbygningen ble bygget. Seheimer, den gamle 

undervisningsbygningen (1899, påbygget 1909), ligger øverst på 

åskammen. Seheimer er oppført i sveitserstil. I vest ligger den 

opprinnelige hovedbygningen (1835) på Øvre Sem (styrerbolig for 

Statens småbrukerlærerskole) og røkterboligen (ca. 1835), uthusene på 

gården, låven, korntørke og sauefjøs. Vevstua (opprinnelig verksted og 

vevstue, nå «Nakuhel») ligger øst i tunet (1918, påbygget smie 1939-

1940).  

Hage og parkanlegg omgir hovedbygningene. Tilstanden er varierende, 

men gamle trær og oppmurte terrasser vitner om fordums storslagne 

hageanlegg. Særlig rundt Forvalterboligen finnes rester etter et formelt 

hageanlegg med solide murer og trapper, delvis i betong og delvis i 

naturstein. Parken omkring ”Slottet” og Internatet er preget av store 

plenflater og en del gamle trær. Fra Semsveien og opp til Seheimer i 

retning nord-sør, har det tidligere vært pæreallé (kilde: Riksantikvaren). 

4.6 Landbruk 

Øvre Sem var en landbrukseiendom inntil det ble etablert en 

landbrukshøgskole der i 1886. Innenfor planområdet er det både 

fulldyrka jord, innmark og dyrkbar mark. Jordbruksarealene er en del av 

et sammenhengende kulturlandskap som strekker seg sørover til Asker 

kirke, og og som også inluderer Skaugum i sørøst. Landbruksjorda 

innenfor planområdet er i drift og leies ut. Asker kommune har nylig inngått 

en 10-års avtale om videre drift.  

 

Figur 4.5 Landbruk og landskapstyper.  Kart: Naturbasen 
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4.7 Faren for naturskade  

Ras og skred 

I NVEs Atlas er det registert at fare for steinsprang, jordskred, flomskred 

og snøskred fra Skaugumåsen og inn i planområdets nordre del i vika i 

Svartdalen. Dette er trolig soner som er automatisk generert med 

utgangspunkt i områder med en helningsgrad på 45-90 grader, og en 

utredning vil kunne avklare risikoen nærmere. 

Flom 

Det er registrert flomsone rundt hele Semsvannet med en buffersone på ca. 

20 m mot planområdet. Det er også registrert flomsone i Svartdalen rundt 

bekken fra Skaugumsåsen. I tillegg er det registrert en flomvei som kommer 

ned til Semsvannet i Svartdalen. Det er videre avmerket flomlinjer langs 

Hajemveien ned mot Semsveien, og i Svartdalen, se figur 4.6. 

Grunnforhold 

Når det gjelder fare for skade på eksisterende bebyggelse, foreligger det 

på det nåværende tidspunkt ikke kjennskap til om grunnforholdene kan gi 

bestemte utfordringer knyttet til riskoen for setningsskader på fredet og 

bevaringsverdig bebyggelse ved etablering av ny bebyggelse og 

parkeringsanlegg under terreng. Det er ikke registrert kvikkleire i 

området i NVEs Atlas. Da området ligger under marin grense, som ligger 

på 220 moh, kan det imidlertid ikke utelukkes at det er kvikkleire i 

grunnen, og dette må derfor utredes som del av planarbeidet. Videre må 

grunnvannstanden avdekkes, og faren for at denne eventuelt kan synke 

som en konsekvens av utbyggingen, må vurderes.  

Grunnforholdene og risikoen for eventuell skade på fredet bebyggelse og 

landskap må utredes i forbindelse med planarbeidet. Eventuelle 

avbøtende tiltak er først og fremst en problemstilling knyttet til 

fundamentering av eksisterende bygg og er et prosjekterings- og 

gjennomføringsspørsmål som må utredes yttereligere for i byggesak.   
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Figur 4.6 Flomsone (skravur) og flomlinjer (rosa)                                       Kart: Gisline 

 

 

Figur 4.7 Aktsomhetsområde for jord- og flomskred                    Kart: NVE Atlas 
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Figur 4.8 Aktsomhetsområde steinsprang                                          Kart: NVE Atlas 

 

 
Figur 4.9 Bratthet jordskred                                                        Kart: NVE Atlas 

 

 
Figur 4.10 Bratthet snøskred                                                      Kart: NVE Atlas 
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4.8 Miljøforhold 

Planområdet er ikke utsatt for støy eller luftforurensning.  

Det er ikke kjent at det er forurensning til grunnen eller til Semvannet fra 

virksomhetene innenfor planområdet. Det kan ikke utelukkes at 

jordbruksvirksomheten innenfor planområdet kan ha avgitt forurensning 

til grunnen eller til Semsvannet. 

Det er opplyst fra landbruksavdelingen i Asker kommune at det er en 

gammel fylling bak den brune låven i vest. 

4.9 Trafikkforhold 

Planområdet har adkomst fra Semsveien (fylkesvei 209). Semsveien forbi 

planområdet er smal, og uten midtstripe. Avkjørselen til Sem Gjestegård 

og resten av planområdet fremstår som uoversiktelig slik den ligger i dag, 

skrått på Semsveien.  

Langs Semsveien er det opparbeidet en gang- og sykkevei fra Kirkeveien 

og frem til planområdet. Gang- og sykkelveien stopper ved avkjørselen 

sør for avkjørselen til planområdet. Statens Vegvesen har tidligere 

prosjektert en gang- og sykkelvei langs Semveien forbi planområdet som 

ikke er bygget, til tross for at den ble gitt en tidsbegrenset godkjenning av 

fylkesmannen i 2009 (S03/2684). Kommunen stiller krav om at den delen 

av fylkesveien som går forbi området må innlemmes i planområdet, og 

og at det må videreføres gang-/sykkelvei fra eksisterende gang-/sykkelvei 

i øst, ved hovedadkomst inn til området, og helt fram til Holtmarksvei.  

 

Figur 4.11 Utsnitt av teknisk tegning som viser godkjent, men ikke opparbeidet 
gang- og sykkelvei i Semsveien forbi Øvre Sem.               Kilde: Asker kommune                                                                                        



 

26 

 

 

På strekket Kirkeveien-Semsveien frem til avkjørsel til planområdet er 

det registrert en ÅDT på 2100 (2012). Videre vestover i Semveien fra 

avkjørselen til planområdet er det registrert en ÅDT på 1000. Til tross for 

at avkjøringen til Øvre Sem beskrives som uoversiktelig, er det ikke 

rapportert om trafikale problemer eller ulykker her (vegvesen.no). 

Det er ingen bussforbindelser som betjener Semsveien mellom Solgården 

i Kirkeveien og Vøyen. Bussholdeplassen rett øst for avkjørselen til Sem 

Gjestegård er nedlagt. 

 

Figur 4.12  Veierog parkeringsplasser  i og utenfor planområdet. Kart: Naturbasen 
 

 

Figur 4.13  Bussholdeplasser i området.                                                    Kart: Ruter 
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4.10 Parkering 

Parkeringsplassen nord på Sem Gjestegård er i utgangspunktet forbeholdt 

Gjestegården. På svært populære utfartsdager har parkeringsplassen 

unntaksvis blitt benyttet for å avlaste øvrige parkeringsarealer for 

turfolket. Parkeringsplassen har en kapasitet på ca. 60 plasser som 

forutsettes flyttet for etablering av nybygg på Sem gjestegård. Plassene 

må erstattes på hotellets område.  

Utfartsparkeringen til Øvre Sem er i dag lokalisert i sørøstre del av 

planområdet og i Holtmarksvei utenfor planområdet mot vest. Plassene er 

ikke oppmerket, og kapasiteten er ukjent. Parkeringsforholdene er tidvis 

kaotiske, og antallet p-plasser er underdimensjonert i forhold til behovet 

på populære utfartsdager. Det er derfor et ønske fra kommunens side å 

legge til rette for en bedre organisering av parkeringen samt en økning i 

antall plasser. Mulighetene for å finne fellesløsninger for en deling av p-

plasser med hotellet skal undersøkes. §3 i Forskrift om Semsvannet 

landskapsvernområde angir imidlertid forbud mot etablering av nye p-

plasser. Dette er bakgrunnen for at Asker kommune ikke tidligere har gått 

inn for å øke kapasiteten. 

Konsekvensutredningen vil belyse konsekvenser av mulige plasseringer 

og anbefale en plassering.   

 

Figur 4.14  Parkering innenfor og utenfor planområdet.                               Kart: 1881 
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4.11 Teknisk infrastruktur 

Vann- og avløpsledninger 

Offentlig og private vann- og avløpsledninger ligger som vist i kartet 

nedenfor. 

Figur 4.15 VA-ledninger i området.                                       Kilde: Asker kommune 

 

Avløpsnett  

Det er kapasitet nok på offentlig avløpsnett og Wøien 

avløpspumpestasjon til å ta imot den økte belastningen i forbindelse med 

utvidelse av hotellkapasiteten på Sem Gjestegård. Kapasiteten på det 

private avløpsnettet må vurderes i planarbeidet. Enkelte dimensjoner kan 

være for små.  

 

Vann til brannslokking  
Vannbehovet til brannslukking vil for denne reguleringen være (50 l/s). 

Det betyr at for å tilfredsstille kravet til slokkevann, må det etablere en 

tosidig vannforsyning til Sem Gjestegård. I forbindelse med etablering av 

barnehage på Nedre Sem, skal det etableres en ny vannledning til Nedre 

Sem. I dette prosjektet legges det til rette for videreføring av en 

vannledning i retning Sem Gjestegård. Konkret betyr dette at i 

forbindelse med utbygging av Sem Gjestegård, må det etableres en ny 

forbindelse mellom punkt A og B som vist i kartet nedenfor.  
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Figur 4.16  Ny vannledning må legges mellom punkt A og B på kartet 

 

B 

A 
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5 Viktige problemstillinger 

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av hotell- og 

konferansekapasiteten på Øvre Sem. Dette innebærer at eksisterende 

parkeringsplasser på hotellområdet må flyttes. Videre er det ønskelig å 

undersøke mulighetene for å etablere en samlet utfartsparkeringsplass 

innenfor planområdet. Dette er tiltak som utløser behovet for en 

reguleringsplan for området. Det er viktig at den ytre planavgrensningen 

er såpass vid at den ikke utelukker aktuelle lokasjoner. Det vurderes også 

som viktig og nødvendig å benytte planarbeidet til å legge til rette for en 

bedre trafikkavvikling internt i planområdet, særlig med tanke på 

utfartshelger, da mye mennesker og ulike trafikantgrupper bidrar til et 

relativt uoversiktelig trafikkbilde. 

Foreløpig ser vi følgende viktige problemstillinger i planarbeidet: 

5.1 Videreutvikling av Øvre Sem med nybygg 

Sem Gjestegård drives i dag ikke med overskudd, og deler av 

bygningsmassen bærer preg av et stort etterselep på vedlikehold. For at 

gjestegården skal kunne drives med overskudd, er det nødvendig med en 

utvidelse av hotell- og konferansekapasiteten, samt en bedre 

sammenkobling av den oppdelte bygningsmassen. 

Øvre Sembestår av fredet og bevaringsverdig bebyggelse, og for deler av 

bebyggelsen er det viktig med en snarlig rehablitering. En rehabilitering 

av bebyggelsen og istandsetting for å imøtekomme markedets behov 

krever betydelige investeringer. Et slikt arbeid kan ikke igangsettes uten 

at en hotelldrifter ser et langsiktig potensial i eiendommen og 

hotelldriften.  

5.2 Virkninger for fredet og bevaringsverdig kulturmiljø  

Øvre Sem er et kulturmiljø med særlige kvaliteter. En utvidelse av 

hotellkapasiteten innebærer at man må finne balansen mellom vern og 

utvikling. Ny bebyggelse må hensynta og tilpasses landskapet, helheten i 

anlegget, samt enkeltbyggene innenfor anlegget. Hvordan dette best kan 

gjøres, må utredes i planarbeidet.  

Historisk har Øvre Sem hatt landbruk og kunnskapsformidling som 

primærformål. I tillegg har området vært, og er et svært viktig 

rekreasjonsområde.  
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Fredningsforskriften knyttet til kulturminnene har som formål å sikre 

anlegget med utgangspunkt i primærfunksjonene og da særskilt de delene 

som omfatter landbruksskolevirksomheten. Internat har vært en viktig del 

av virksomheten knyttet til landbruksskolen.  Da Sem gjestegård ble 

etablert som kurs og konferansesenter i 1993 var dette i tråd med den 

tidligere virksomheten som gikk på formidling og internering.  

Prosjektet ønsker å føye seg inn som et nytt lag, som har som formål 

både å ivareta og videreføre helheten i de materielle og immaterielle 

kulturhistoriske verdiene som ligger i området.  

5.3 Landskapsmessige virkninger 

Området rundt Semsvannet er i kommuneplan avsatt til 

landskapsvernområde. Deler av bebyggelsen ligger på en høyde og er 

godt synlig både fra Semsvannet i nord og Asker i sør. Bebyggelsen har 

derfor ingen klar forside eller bakside, selv om anlegget funksjonelt sett 

henvender seg mot sør. Plassering og utforming av ny bebyggelse må 

vurderes med hensyn til de landskapsmessige virkningene, både  nær- og 

fjernvirkning.  

5.4 Virkninger for naturmiljø 

Det er gjort enkelte registreringer av arter med nasjonal 

forvaltningsinteresse i og i randsonen av planområdet. Biologisk 

mangfold må konsekvensutredes og ligge til grunn for avveininger 

knyttet til plassering av bebyggelse og andre tiltak i planen.  

5.5 Virkninger for friluftsliv 

Området rundt Semsvannet er et viktig friluftsområde for Askers 

befolkning. Tiltakene i planen må utredes med tanke på konsekvenser for 

friluftslivet, herunder for barn og unge. Mulighetene for universell 

utforming av enkelte områder eller strekk bør undersøkes med tanke på å 

legge til rette for friluftsliv for mennesker med begrenset bevegelighet.  

5.6 Virkninger knyttet til plassering av og kapasitet på 
utfartsparkering.  

Eksisterende utfartsparkering innenfor planområdet må flyttes ved en 

utbygging av Sem Gjestegård. Ny lokalisering må hensynta vernehensyn 

knyttet til landskap, kulturmiljø, naturmiljø og trafikksikkerhet. 
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5.7 Virkninger knyttet til trafikk og trafikksikkerhet 

Selv om det lokale veinettet på hverdager har lite trafikk, er veiene ikke 

tilrettelagt for trafikkerte utfartshelger. Det er ikke kollektivdekning som 

betjener området, og det er ikke gang- og sykkelvei langs den delen av 

Semsveien som inngår i planområdet. Som del av planarbeidet må det 

utarbeides en trafikkanalyse. I denne vil  eksisterende situasjon med 

trafikkmengder for ulike trafikantgrupper, avkjørselsforhold og 

trafikksikkerhet bli nærmere beskrevet. Planens virkninger for 

trafikkavvikling på utfartshelger, spesielt knyttet til lesbarheten for de 

ulike trafikantgruppene, må konsekvensutredes.   

5.8 Sikkerhet mot naturskade 

Det må sikres at planområdet har tilstrekkelig stabilitet og sikkerhet mot 

skred.  

Planen må ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot flom i Semsvannet og 

tilhørende elver og bekker.  

Klimaendringer vil føre til hyppigere og kraftiger tilfeller av intens 

nedbør. Det er avmerket flomlinjer i planområdet, og det må utredes at 

bebyggelse i området har tilstrekkelig sikkerhet mot overvannsflom. 
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6 Plantema uten utredningsplikt 

I planforslaget skiller vi mellom tema som skal belyses og beskrives på 

ordinær måte i planbeskrivelsen, og tema som kan ha vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn, og som derfor skal konsekvensutredes 

med hjemmel i KU-forskriften. Nedenfor er en gjennomgang av plantema 

som ikke er av en slik karakter at de må utredes etter forskriften, og som 

kan redegjøres for i planbeskrivelsen på ordinær måte. 

6.1 Samfunnsutvikling  

Sysselsettingseffekter  
Planbeskrivelsen vil gi en omtale av antatte sysselsettingseffekter av en 

utvikling i tråd med planen. 

Sosial infrastruktur 

Nakuhel (NaturKulturHelse) er en stiftelse som driver kursvirksomhet og 

seminarer innenfor ulike felt, samt driver kafédrift i Smia. Planforslagets 

konsekvenser for denne driften må beskrives. 

Nakuhel driver en barnehage med lokaler på Tangen og planlagt ny 

barnehage på Nedre Sem. Planforslagets konsekvenser for barnehagens 

vilkår må beskrives.  

6.2 Teknisk infraststruktur 

Planbeskrivelsen vil redegjøre for behovet for en eventuell oppgradering 

av/etablering av ny infrastruktur knyttet til de foreslåtte tiltakene.  

Renovasjon 

Ny renovasjonsløsning er mer arealkrevende enn tidligere, og må 

innpasses i utformingen av utomhusplaner, fellesanlegg innomhus, vei- 

og trafikkplaner. Det vil være en fordel med felles renovasjonsløsning. 

Informasjon om renovasjonsordning finnes på kommunens nettside. 

Løsning bør avklares konkret med kommunalteknisk avdeling. 

Vann og avløp, vannforsyning og overvann  

Det skal utarbeides en overordnet vann- og avløpsplan og en 

overvannsplan for hele det regulerte arealet. Planen skal utformes etter 

Asker kommunes retningslinjer for vann og avløp, og i samarbeid med 

kommunalteknisk avdeling.  

Aktuelle problemstillinger er: 
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 Avløp: Det er kapasitet nok på offentlig avløpsnett og Wøien 

avløpspumpestasjon til å ta imot den økte belastningen i 

forbindelse med utvidelse av hotellkapasiteten. Kapasiteten på det 

private avløpsnettet må vurderes. Enkelte dimensjoner kan være 

for små. 

 Vannforsyning til området, inkl. til brannslukking. Vannbehov 

for brannslukking er på 50l/s. Det må etableres tosidig 

vannforsyning til Sem Gjestegård. Kommunen opplyser at dagens 

dekning sannsynligvis ikke er  tilfredsstillende og at kommunen 

har sett på muligheten for at dette kan løses med en 

ringforbindelse på vannforsyningen mot Nedre Sem. Konkret 

betyr dette at det i forbindlse med utbygging av Sem Gjestegård 

må etableres en ny forbindelse fra Nedre Sem til Sem Gjestegård.  

Dette kan komme inn som rekkefølgekrav i en reguleringsplan. 

 Overvann: Overvann skal tas hånd om på egen tomt og ikke 

tilføres kommunalt avløpsnett. Det skal utarbeides en helhetlig og 

bærekraftig plan for overvannshåndteringen. Dette innebærer at 

infiltrasjons – og fordrøyningsløsninger skal velges dersom 

forholdene ligger til rette for det. Dersom dette vanskelig lar seg 

gjennomføre fullt ut, kan det tas opp med kommunen om en 

mindre delstrøm etter fordrøyning/infiltrasjon kan tillates tilført 

kommunalt nett (takvann skal ikke føres direkte til kommunalt 

VA – anlegg). Om delstrøm blir aktuelt, skal det utføres 

beregninger på nedstrøms anlegg og vannveier (bekk, elv, 

vassdrag, bekkeinntak etc.) for å sikre tilstrekkelig kapasitet og 

dimensjoner på VA – anlegg. Videre kan økt avrenning medføre 

erosjons- og rasfare, dette skal også være vurdert.  

Situasjon for avrenning skal ikke forverres etter en utbygging. På 

alle områder skal det ligge til grunn en vurdering av tiltaket opp 

mot fremtidige klimaendringer, som beskriver i hvilken grad 

klimaendringer vil berøre tiltaket. 

Håndtering av overvann skal løses lokalt, evt. ved 

fordrøyningstiltak og i tråd med kommunens retningslinjer for 

vann- og avløpsanlegg, vedtatt 1/12 2003, revidert mai 2004. Ved 

beregning av overvann er historiske data ikke tilstrekkelig; 

beregningene må ta hensyn til dagens og fremtidige 

klimaendringer. Overvann bør brukes som et positivt element i 

uteområdet. 

 Luftstrekk: Kommunen stiller krav om at eventuelle luftstrekk med 

fellesføringsmaster (trestolper) fjernes og legges i jordgrøfter. Der 

det er veibelysning, skal disse erstattes med nye veilysmaster i 
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henhold til «Vei- og gatenormal for Asker kommune, retningslinjer 

for veibygging og veibelysningsnormal for Asker kommune». 

6.3  Massehåndtering og forurensing  

Energi- klimahensyn tilsier behov for best mulig massebalanse. Det 

er behov for redegjørelse/dokumentasjon av dette. Midlertidige 

massedeponier må planlegges og beskrives hvor de er tenkt plassert.  

Overskuddsmasse, og evt. forurensete masser i området må 

kartlegges og gjøres rede for. Det kan være forurensete masser etter 

landbruksdriften. Det må gjøres analyser og en plan for håndtering av 

disse.  

I dag er det trolig noe forurensing fra husdyrhold/hestehold og fra 

settefiskanlegget med avrenning til Semsvannet.  

6.4  Konsekvenser for barn og unge  

Planen må sikre tilgang og tilrettelegging for barn og unge og 

trafikksikker adkomster for barn og unge. Det er viktig at forholdene 

ikke blir dårligere enn det er i dag.  

6.5  Risiko- og sårbarhetsvurdering  

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse 

av planer for utbygging gjennomføres ROS-analyse for området. 

Analysen skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 

om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

ROS-analysen har tre hovedelementer: 

1) Vurdere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i området, 

som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. 

Dette gjøres med utgangspunkt i Asker kommunes sjekkliste for 

Risiko- og sårbarhetsanalyse, samt prosjektgruppens kjennskap til 

områdets særegenheter.  

2) Vurdere sannsynlighet og konsekvens, regne ut risiko 

3) Foreslå tiltak som kan redusere risiko. 
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6.6 Universell utforming og tilgjengelighet for alle  

Dette skal omtales i planbeskrivelsen. Viktige funksjoner bør legges 

til 1. etasje, og det bør være reguleringsbestemmelser om universell 

utforming av bygninger og uteområder.  

Universell utforming kan bli en utfordring for deler av planområdet 

pga. vernehensyn. Planen skal se på mulighet for universell 

utforming av tursti fra Holtsmarksveien til NaKuHel.  

Det skal sendes inn skisse til utomhusplan med kotehøyder, for å vise 

om hensynet til universell utforming/tilgjengelighet er ivaretatt. Dette 

leveres før 1. gangsbehandling av planforslaget. 10  

6.7  Energi og klima  

Det kan bli avvik fra TEK10 på grunn av vernehensyn. Futurebuilt 

prosjekt er ikke aktuelt fordi det er for langt fra kollektivknutepunkt. 

Valg av løsninger må redegjøres for og begrunnes i planforslaget. 

6.8  Medvirkning 

Semsvannet er et viktig sted for Askers befolkning, og det vil trolig 

være stor interesser for planarbeidet. Videre er NaKuHel er en viktig 

og etablert aktør i planområdet og det er viktig med god dialog med 

dem for å avklare og ta hensyn til deres aktiviteter og interesser i 

størst mulig grad.  

Det skal utformes et et medvirkningsopplegg for berørte foreninger 

og interessenter. En medvirkningsprosess bør gjennomføres etter at 

planprogrammet er fastsatt, men før utformingen av planforslaget er 

konkretisert. Det er i hovedsak tiltak i planen som gjelder friluftsliv 

og aktiviteter knyttet til NaKuHel som vil bli gjenstand for diskusjon.  

Det anslås at høsten 2017 er et passende tidspunkt for gjennomføring 

av medvirkningsmøter. Et konkret opplegg for hvem som skal 

involveres og på hvilken måte, må utarbeides i samråd med 

kommunen. 

Ettersom planområdet ligger i et landskapsvernområde og omfatter 

flere fredete bygninger, er både naturmangfoldloven og 

kulturminneloven sterkt gjeldende. Det er derfor svært viktig med 

god dialog og samkjøring med Fylkesmannen, fylkeskommunen og 

Riksantikvaren i løpet av planprosessen. Asker kommune ønsker et 

løpende konstruktivt samarbeid med disse myndighetene. Det er 
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aktuelt å melde planarbeidet inn for regionalt planforum ved 

fylkeskommunen så tidlig som mulig.  
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7 Alternativer og 
utredningspliktige tema etter 
KU-forskriften  

Det skal utarbeides en områdereguleringsplan som muliggjør videre 

utvikling av Sem Gjestegård samt tilrettelegger for allmennhetens adgang 

til og bruk av området mot Semsvannet. I planbeskrivelsen vil valgt grep 

beskrives og begrunnes. Planen skal konsekvensutredes. Hensikten med 

konsekvensutredning er å redegjøre for hvilke vesentlige konsekvenser 

en utvikling i tråd med planforslaget kan føre med seg, slik at disse er 

kjent både under utarbeidelse av, og når det fattes vedtak om planen. 

Aktuelle utredningstemaer er de temaene som antas å ha vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn.  

7.1 0-alternativet 

I konsekvensutredningen skal forslaget sammenlignes med 0-alternativet. 

0-alternativet er foreslått utvikling dersom tiltak etter planen ikke 

gjennomføres. I dette tilfellet defineres 0-alternativet som en antatt 

utvikling av eksisterende virksomheter innenfor rammen av 

kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at det ikke legges opp til en 

utvidelse av Sem Gjestegård. Hotelldriften vil fortsette som i dag.  

Bruken av friluftsområdet fortsetter som i dag. Nakuhel sin situasjon blir 

uforandret. Trafikksituasjonen forblir uforandret. 

7.2 Alternativer for utvikling innenfor planforslagets 
rammer 

Målsetningen for planarbeidet er at det kun skal utarbeides ett 

planalternativ som alle parter kan enes om. Den overordnete hensikten er 

å få en best mulig disponering av området med tanke på en utvidelse av 

Sem Gjestegård og en nennsom og begrenset tilrettelegging for friluftsliv, 

herunder også med løsninger for parkering. Hvilke konkrete tiltak dette 

innebærer er ikke avklart. Selv om utgangspunktet for planarbeidet er at 

det kun skal utarbeides ett omforent planalternativ, kan det være at man 

ikke lykkes med dette. Det kan også være at det vil være et ønske å prøve 

ulike løsninger, f.eks knyttet til parkeringsløsninger. Derfor kan vi ikke 

på det nåværende tidspunkt utelukke at det kan bli flere alternativer. 

Dette må håndteres med en viss fleksibiltet, og i planbeskrivelsen må det 

redegjøres grundig for de ulike alternativene som er gjennomgått og 
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eventuelt forkastet eller beholdt. En konsekvensutredning må utrede de(t) 

alternativ som til slutt legges ut på offentlig ettersyn. 

Alternativ 1 

Det skal utarbeides et skisseprosjektet for en utvidelse av Sem Gjestegård 

som vil ligge til grunn for alternativ 1. Innenfor det øvrige planområdet 

er det veianlegg, parkeringsplasser, stier/turveier, settefiskanlegget og 

evt. andre tiltak knyttet til friluftsliv og frivillighet (Nakuhel) som skal 

hjemles i planen.  

Alternativ 2, 3 osv. 
Øvrige planalternativer kan vise alternativer for arrondering av 

bebyggelse, parkeringsplasser, veier etc.  

Konsekvensutredning av alternativene 

Som utgangspunkt skal virkningene av alternativene utredes og 

sammenlignes med 0-alternativene. Dersom det i løpet av planprosessen 

framkommer informasjon som gjør at noen alternativer blir uaktuelle, vil 

planforslaget korrigeres i henhold til dette og disse dermed tas ut av 

konsekvensutredningen. 

7.3 Overordnede planer 

Planforslaget skal utredes i forhold til de overordnede planer og føringer 

som er omtalt i planprogrammets kapittel 2. Avvik fra overordnete planer 

skal beskrives. 

7.4 Landskap og estetikk 

Ulike alternativer for plassering av ny bebyggelse gir ulike konsekvenser 

for landskapsvirkninger av tiltaket. Nye bygninger og anlegg må være 

tilpasset stedets eksisterende bygninger og terreng, vegetasjon og det 

visuelle landskapet. Det omfatter ny bebyggelse både over og under 

bakken, samt materialvalg, fargevalg, formspråk mm. Det må utarbeides 

beskrivelse og skisser av bebyggelsen. Planforslagets landskapsmessige 

virkninger skal visualiseres og beskrives både i nær- og fjernperspektiv. 

Tiltakets landskapsmessige virkninger skal sammenholdes med dagens 

situasjon. Det skal legges vekt på å velge betraktningspunkter der 

bebyggelsen kan sees av mange mennesker.  
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Store deler av bebyggelsen på Øvre Sem ble i 2014 fredet etter egen 

forskrift gjennom Kunnskapsdepartementets landsverneplan. I tillegg er 

det flere bevaringsverdige kulturminner i planområdet som ikke omfattes 

av fredningen.  

Forholdet til fredete og vernete bygninger, kulturlandskap og kulturmiljø 

er et sentralt tema. Det må redegjøres for kulturminneverdier i hele 

planområdet. Mulighetsrommet for endringer og tilpasninger på fredet og 

bevaringsverdig bebyggelse, samt mulighet for ny bebyggelse både over 

og under bakken, må utredes. 

Arkeologiske undersøkelser (§9 registreringer) må gjennomføres. Det 

kan være bevart kulturlag fra før 1537 under dagens gårdstun. Eventuell 

fjerning av disse vil kreve en dispensasjon fra Kulturminneloven.  

Det må også gjøres en registrering av nyere tids kulturminner i hele 

planområdet. Asker kommune har gjort en registrering av bygninger fra 

før 1950, men det er ikke gjort verdivurderinger og tilstandsvurderinger 

av disse bygningene.  

Det må gjennomføres hagearkeologiske undersøkelser, dersom dette ikke 

er gjort tidligere.  

Som del av konsekvensutredningen må det gjennomføres 

hagearkeologiske undersøkelser for å kartlegge vegetasjon og anlegg som 

stier, trapper, murer og dammer med hensyn til en eventuell videreføring 

i det nye hotellområdet. Dette må gjøres i samarbeid med kartlegging og 

vurdering av grønnstruktur, naturmangfold og landskapsverdier. 

Grensesnittet mellom registrering av planter i hageanlegget og naturmiljø 

i resten av planområdet må defineres tydelig.  

Det stilles krav om at det benyttes tilstrekkelig og dokumentert 

kompetanse på fredet og verneverdig bebyggelse, kulturlandskap og 

historiske hageanlegg og evt. arkeologiske kulturlag som kan være bevart 

under bakken.  

7.6 Naturmiljø 

Planområdet ligger i et landskapsvernområde med egen forskrift fra 1992. 

Planområdet omfattes også av hensynssoner for naturmiljø fastsatt 

gjennom kommuneplanen. Det er registrert arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse i og i nærheten av planområdet.  

En kartlegging av biologisk mangfold må både ligge til grunn for 

plasseringen av de ulike tiltakene i planen. Kartleggingen skal dautføres i 
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hht. revidert utgave av DN-håndbok 13 om kartlegging av naturtyper. 

Registreringer skal gjøres i vekstsesong. Ved registeringer i ferskvann 

benyttes DN håndbok 15 – Kartlegging av ferskvannslokaliteter. I tillegg 

registreres arter som er oppført i siste utgave av Artsdatabankens Rødliste 

og Svarteliste. Forholdet til hensyn og krav i naturmangfoldloven skal 

også beskrives. Utredningen skal ta utgangspunkt i kartleggingen og 

vurdere konsekvensene av de foreslåtte tiltakene.  

Det skal dokumenteres fagkompetanse hos den som utfører 

kartleggingen, med krav om minimum master/hovedfag biologi og 

betydelig erfaring med kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold.  

Det må avklares med fylkesmannen om det er behov for en slik 

registrering i planområdet, eller om den registreringen som foreligger er 

tilstrekkelig. NINA har gjort en kartlegging av biologisk mangfold 

(naturtyper) ved Semsvannet i 2002. 

Eksisterende vegetasjon og verdifulle naturelement registreres og måles 

inn tidlig i planfasen. Det må vurderes hvorvidt de enkelte 

naturelementene kan og bør tas vare på ved utformingen av 

reguleringsplanen. 

 

7.7 Vannmiljø og strandsone 

Situasjon for avrenning til Semsvannet skal ikke forverres under og etter 

utbyggingen, og en viktig problemstilling i planarbeidet er knyttet til 

plassering av massedeponier for forurensede masser og faren for en 

eventuell avrenning. Hensynet til vannmiljøet i Semsvannet og tilstøtende 

vannveier, bekker og elver må sikres i anleggsperioden og etter gjennomført 

utbygging. Konsekvenser av tiltak, både i anleggsfasen og i driftsfasen, 

må redegjøres for i en miljøoppfølgingsplan. Kommunen har gode data på 

vannkvalitet. 

Det ligger en strandsone rundt Semsvannet. Kommuneplanen har egne 

bestemmelser knyttet til denne. Friluftstiltak knyttet til bruken av 

strandsonen må også utredes og avveies med tanke på konsekvenser for 

vannmiljøet og naturmangfold i vannkanten/strandsonen.  

7.8 Landbruk 

Landbruksjorda innenfor planområdet er i drift og leies ut. Asker kommune 

har nylig inngått en 10-års avtale om videre drift. Det er i utgangspunktet 

ikke planlagt tiltak på landbruksarealer.  
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Omfanget av jordbruksressurser og innmark/beitemark som berøres av 

tiltaket skal beskrives. Planens virkninger på landbruksarealene skal 

beskrives.  

7.9 Friluftsliv og turveier 

Det er vesentlige friluftsinteresser knyttet til planområdet.  

Planen må legge til rette for fullføring av turveien rundt Semsvannet.  

Av landskapshensyn bør denne legges så nær bebyggelsen på Øvre Sem som 

mulig, og den bør ikke legges i landbruksarealer. Turveien skal være 

universelt utformet så langt det lar seg gjøre.  

Rydding og merking av en sti/tråkk langs vannet kan vurderes.  

Det skal vurderes hvordan planen kan legge til rette for bruk av kano, kajakk 

og robåter gjennom etablering av et lite bryggeanlegg. 

Områdets betydning for folkehelse og friluftsliv for ulike brukergrupper 

skal beskrives og planforslagets virkninger for nåværende og potensielt 

friluftsliv skal vurderes. Planforslagets virkninger for barn og unges 

friluftsliv skal vurderes.  

7.10 Grunnforhold og faren for naturskader 

Fareområder 

Stabilitet og sikkerhet mot skred skal utredes. Faren for steinsprang, ras 

og skred fra Skaugumåsen må utredes og ligge til grunn for en anbefaling 

av eventuelle tiltak innenfor faresonen.  

Detaljeringsgrad på utredningene må avveies mot foreslått tiltak og bruk. 

Dersom det er aktuelt at eksisterende faresoner videreføres uten 

ytterligere utredninger, må dette begrunnes. 

Risiko for setningsskader  

Riskoen for setningsskader på fredet og bevaringsverdig bebyggelse ved 

etablering av ny bebyggelse og parkeringsanlegg under terreng må 

utredes. Eventuelle avbøtende tiltak må redegjøres for på et overordnet 

nivå. Konkret valg av løsning må begrunnes med bakgrunn i en 

detaljprosjektering i forbindelse med rammesøknad. 
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7.11 Flom 

Flom i Semsvannet 

Det skal utredes at bygninger og anlegg i planområdet har tilstrekkelig 

sikkerhet mot flom i Semsvannet med tilhørende elver og bekker.   

Fare for overvannsflom 

Langvarig nedbør og/eller kortere intense regnskyll kan føre til 

overvannsflom. Inntegnede flomlinjer på kommunens kart viser at dette 

er en aktuell problemstilling for området. Utredning skal vise hvordan 

tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelse og anlegg i området skal ivaretas, 

samt hvilke konsekvenser planforslaget har for nærliggende områder. 

7.12 Parkering 

Parkeringskapasiteten i området må vurderes med utgangspunkt i behovet 

kontra et ønske om å hindre økt trafikk til området. 

Dagens utfartsparkering i sørøstre del av området skal beholdes. Kan 

denne organiseres bedre eller utvides for å øke kapasiteten?  

Etablering av nybygg vil trolig innebære en relokalisering av 60 

parkeringsplasser på terreng på Sem Gjestegård. Ny plassering må 

hensynta landskap, kulturmiljø, naturmiljø og trafikksikkerhet. 

Konsekvensutredningen må redegjøre for aktuelle lokasjoner for 

parkering i dagen som kan være felles hotellparkering og utfartsparkering 

og gi en anbefaling med utgangspunkt i konsekvenser for ovenstående 

forhold. 

7.13 Trafikk og trafikksikkerhet 

Området ligger ikke kollektivnært, og det bør derfor vurderes bruk av 

matebuss/shuttle-buss fra Asker stasjon til Øvre Sem. Per i dag kjører 

Ruter buss hvert 10. min fra Asker stasjon til Vøien. På oppstartsmøtet 

ble det opplyst at Ruter kan kjøre videre helt til Sem, dersom det legges 

til rette for busstopp og snu-muligheter for bussen. Denne muligheten bør 

avklares med Ruter i forbindelse med planarbeidet.  

Semsveien er en fylkesvei. Kommunen stiller krav om at den delen av 

fylkesveien som går forbi området må tas med i planområdet for en 

videreføring av gang-/sykkelvei fra eksisterende gang-/sykkelvei ved 

hovedadkomst til området i øst og frem til Holtmarksvei. Det er tidligere 

laget en teknisk plan for gang-/sykkelveien, som ble gitt en tidsbegrenset 
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godkjenning av fylkesmannen i 2009 (S03/2684). Gang- og sykkelvei er 

også avmerket i disposisjonsplanen for Sem Gjestegård fra 2009 

(S09/433).  

Konsekvensutredningen skal redegjøre for dagens situasjon med trafikk 

på Semsveien og trafikkavviklingen innenfor planområdet. Utredningen 

må ta for seg ulike trafikantgrupper, herunder biltrafikk, sykkel og gange.  

Det skal redegjøres for trafikkgenerering ved utvidelse av Sem 

Gjestegård, herunder trafikkfordeling mellom eksisterende og nye 

avkjøringer. 

Utredningen skal beskrive tilrettelegging for fotgjengere og syklister i 

området samt kollektivtilgjengelighet til området fra aktuelle 

holdeplasser. Et alternativ med shuttelbuss i stedet for en eventuell 

forlengelse av dagens bussrute skal vurderes.  

Planlegging av ny gang- og sykkelvei langs Semsveien skal skje i dialog 

med Statens Vegvesen. 

Trafikksikkerhet knyttet til krysninger og adkomster, samt knyttet til 

parkering og intern logistikk innenfor planområdet skal beskrives. 

Tilkomst for brann-, rednings- og servicetrafikk skal beskrives. 

7.14 Konsekvenser i anleggsperioden  

En utbygging på Øvre Sem kan ha virkninger for kulturminner, 

friluftsliv, naturmiljø, vannmiljø og sikkerhet. Planbeskrivelsen må 

redegjøre for tema som relokalisering av parkeringsplasser, riggområder, 

trafikkavvikling og sikre traséer forbi området, intern logistikk med 

anleggstrafikk og anleggsveier, massehåndtering og midlertidige 

deponier, konsekvenser for vannmiljøet mht. faren for avrenning fra 

forurensede masser, samt sikkerhet for mennesker som ferdes forbi 

området anleggsperioden. Dette kan redegjøres for i en 

miljøoppfølgingsplan. 

7.15 Avbøtende tiltak 

Planbeskrivelsen skal redegjøre for eventuelle tiltak for å forhindre eller 

avbøte eventuelle skader og ulemper på bebyggelse, landskap og 

naturmiljø både i utbyggingsfasen og i driftssituasjon.  
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7.16 Nærmere undersøkelser  

Planbeskrivelsen skal redegjøre for eventuelt behov for nærmere 

undersøkelser før gjennomføring av tiltaket. Det skal også gis en 

vurdering av hvilke behov det er for undersøkelser etter gjennomføring 

av tiltaket med sikte på å klargjøre de faktiske virkningene av det. 
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7.17 Oppsummering av utredningstema  

Hovedtema 
Undertema Problemstillinger Metode 

Overordnede planer 

Relevante lover og forskrifter 
Rikspolitiske retningslinjer 

Regional plan for areal og 

transport 
Kommuneplan 

 

Kulturmiljø 
Landskap 
Naturmangfold 
Areal og transport 
Barn og unge 
Universell utforming 

Beskrive og begrunne alternativene med antatte 
konsekvenser med utgangspunkt i overordnede 
nasjonale, regionale og kommunale føringer. 

Landskap og estetikk 

 

Plangrep knyttet til arrondering av 
bebyggelse og arkitektur kan ha 
ulike landskapsmessige 
konsekvenser, både i nærvirkning 

og fjernvirkning.  

Kan planområdet deles inn i ulike landskapstyper og 
landskapsrom? Gir dette føringer for plassering av 
tiltakene i planen? Er det noen områder eller 
landskapsrom som tåler tiltak bedre enn andre? 
Plassering og utforming av ny bebyggelse kan ha ulike 
konsekvenser. Hvordan vil nye tiltak endre 
landskapsbildet? Hva vil den samlede konsekvensen av 

tiltakene være?  

Kartlegge kulturlandskapet etter DN-håndbok 13. 
Utrede konsekvensen av tiltak etter Statens 
Vegvesens håndbok V712. 
Beskrive og begrunne alternativene med antatte 
konsekvenser. 
Illustrere virkningene av bebyggelsen, både i nær- 
og fjernvirkning fra ulike standpunkter. 

 
 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Automatisk fredede kulturminner Er det potensial for funn? Redegjøre for sannsynlighet for funn. 
Eventuelt arkeologisk undersøkelse.  

Fredet og bevaringsverdig 

bebyggelse 

Hvilke konsekvenser har etablering av ny bebyggelse 
for fredet og bevaringsverdig bebyggelse på Sem 
Gjestegård? 

Hageanlegg – bevaringsverdige bygningselementer, 
murer etc? 

Utredning med utgangspunkt i Riksantikvarens 
veileder Konsekvensutredning av 
kommuneplanens arealdel for tema kulturminner 

og kulturmiljø (2015) 
Beskrive vurderingene som ligger til grunn for 
formingen av konseptet, konsekvenser, illustrere 
virkningen av ny bebyggelse.  

Naturmiljø Naturmiljø og biologisk mangfold Har alternativene virkninger for biologisk mangfold? 
Hvordan kan naturmiljøet ivaretas?  
Er det biologisk mangfold knyttet til det gamle 

Kartlegge ihht. DN-håndbok 13 og redegjøre ihht 
krav i naturmangfoldloven. 
Kartlegge naturmiljø i Semsvannet ihht DN-
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hageanlegget? håndbok 15 – Kartlegging av 
ferskvannlokaliteter. 
Kartlegging i hht.Artsdatabankens rød og svart 
liste.  

Vannmiljø og 

strandsone 

Naturmiljø 

 
 

Biologisk mangfold i vannkanten/strandsonen. 

Ses i sammenheng med naturmiljø i resten av området. 
Vurderes med utgangspunkt i friluftsliv og evt. tiltak 
som medfører økt aktivitet i vannkanten/strandsonen. 

Redegjøre for krav i vannressursloven og EUs 
vanndirektiv. Kartlegge og vurdere konsekvenser 
ihht. DN-Håndbok 13 og DN-håndbok 15 – 

Kartlegging av ferskvannslokaliteter.  

Avrenning Konsekvenser ved endret eller økt avrenning til 
Semsvannet? 

Redegjøre for krav i vannressursloven og EUs 
vanndirektiv. Kartlegge og vurdere konsekvenser 
ihht. DN-Håndbok 13 og DN-håndbok 15 – 
Kartlegging av ferskvannslokaliteter. 

Landbruk 

 

Jordbruk, skogbruk, beitemark Vil alternativene føre til at landbruksarealer 
omdisponeres? 

Kartlegge landbruksarealer, redegjøre for 
konsekvenser, anbefale og fraråde alternativer. 

Friluftsliv og turveier Planområdet som destinasjon og 

som utfartssted for lengre turer 

Planområdet er et viktig friluftsområde for kommunens 
befolkning, og et utgangspunkt for turer i marka. 

Hvordan legger alternativene til rette for befolkningens 
bruk av området? 

Kartlegging av områder for friluftsliv med 
utgangspunkt i en forenklet variant av metodikken 

i M98-2013 Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder. Konsekvensutredning etter 
Statens vegvesens håndbok V712.  

Grunnforhold og 

faren for naturskader  

Faren for steinsprang, ras, 
jordskred, snøskred. 

Det er registrert faresoner knyttet til Skaugumåsen som 
berører planområdet.  

Utrede risiko. Anbefale sikringstiltak eller 
avbøtende tiltak, evt. fraråde tiltak i planen. 

Faren for setningsskader på fredet 
bebyggelse 

Knyttet til etablering av ny bebyggelse og 
parkeringsanlegg under terreng 

Utrede risiko. Anbefale sikringstiltak eller 
avbøtende tiltak, evt. fraråde tiltak i planen. 

Flom 

 

Flom i Semsvannet 

 

Faren for skade på bebyggelse og anlegg Det foreligger en flomsone i kommunens 
kartbase. Vurdere om denne er tilstrekkelig eller 
om den skal revideres. Konsekvenser av flom 
med utgangspunkt i eksisterende eller ny 
flomsone. 

Faren for overvannsflom Faren for skade på bebyggelse og anlegg Utredning 

Parkering 

 

Lokalisering av p-plass for 

utfartsparkering 

 

Hvilke konsekvenser har lokalisering av 
utfartsparkeringsplass for landskap, kulturmiljø, 
naturmiljø? 
 

Beskrive og illustrere virkningene med 
utgangspunkt i temautredninger om landskap, 
kulturmiljø og naturmiljø.  
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Lokalisering av parkeringsplasser 

på terreng på Sem Gjestegård 

Hvilke konsekvenser har lokalisering av p-plasser for 
landskap, kulturmiljø, naturmiljø? 

Beskrive og illustrere virkningene med 
utgangspunkt i temautredninger om landskap, 
kulturmiljø og naturmiljø. 

Trafikk og 

trafikksikkerhet 

Biltrafikk og parkeringskapasitet Kapasitet på utfartsparkeringen: Vurdere kapasiteten 
med utgangspunkt i egnede arealer, parkeringsbehov 
kontra et ønske om å hindre økt trafikk til området. 
Hvordan vil alternativene påvirke trafikkbelastningen 
til planområdet?  
Hvilken lokalisering gir best mulig avvikling av trafikk 
på utfartsdager? 
Redegjørelse for hvilke avveininger som ligger til 

grunn og konkludere mht. hvilken parkeringskapasitet 
planen skal tilrettelegge for. 
Vise hvordan oppstillingsplasser for brannbil er 
ivaretatt.    

Trafikkanalyse som ser på sammenhengen 
mellom tilrettelegging for parkering med 
plassering av p-plass, antall p-plasser og internt 
grep for trafikkavvikling og skille mellom 
trafikantgrupper. 
 

Kollektivtrafikk Redegjøre for kollektivbetjening og tilgjengelighet. Utrede effektene av ulike løsninger for felles 
frakt, herunder bussrute til nærmeste holdeplass, 
shuttelbuss ved konferanser m.m. 

Trafikksikkerhet Uoversiktlig trafikksituasjon med ulike 
trafikantgrupper. Atkomst for ulike trafikantgrupper. 
Trafikksikkerhet internt på planområdet og på 
tilliggende veier, i avkjørsler og kryss. 
Hvordan kan alternativene bidra til et mer oversiktlig 
og lesbart trafikkmønster for alle trafikantgrupper  

Redegjøre for alternative løsninger og 
konsekvenser av disse. Anbefale løsning. 

Konsekvenser i 

anleggsperioden og 

avbøtende tiltak 

Miljøoppfølgingsplan Sterke vernehensyn knyttet til bebyggelse og landskap 

krever økt bevissthet både i utbyggingsfasen og i 
driftsfasen. Riggområder, intern logistikk, 
massehåndtering, sikkerhet for miljø og mennesker er 
viktige tema som må redegjøres for.  

Redegjøre for valg av løsninger og for avbøtende 

tiltak for å forhindre eller avbøte eventuelle 
skader og ulemper på bebyggelse, landskap og 
naturmiljø både i utbyggingsfasen og i 
driftssituasjon. 
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