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I NNLEDNING
Plan- og bygningsavdelingen
i Asker(PBA)har inngått samarbeidsavtalemed SelvaagBoligAS(SB)og Asker
KommuneEiendom(AKE)om utarbeidingav områdereguleringsplan
for Landåsjordeneog Hønsjordeneved
Askersentrum.Etter at planprogrammetlå ute til offentlig ettersyn har ogsåCircleK blitt part i denne avtalen.
Planområdeter i Kommuneplanfor Asker2014-2026avsatt til boligformål,offentlig tjenesteyting(skoleog
barnehage), sentrumsformål,grønnstrukturog LNFR.Områdereguleringsplanen
skalinkluderetilliggende
arealersom har en naturlig sammenheng med utbyggingsplanenefor området. Planarbeideter i samsvarmed
målsetningerog formålsangivelseri kommuneplanen.
I tråd med plan- og bygningslovens§ 4.1 skalkommunenvedta et planprogramsom skalfastleggehvordandet
videre arbeidet med områdereguleringsplanen
skalgjennomføres.Planprogrammetskalgjørerede for formålet
med planarbeidet,beskrivedet aktuelleområdet og hvilke problemstillingersom ansesviktige for miljø og
samfunni det konkreteplanarbeidet.Relevanteog realistiskealternativer skalbeskrives,og det skalfremgå
hvordanbehandlingenav disseskalivaretasi planarbeidet.Det skalogsågjøresrede for planprosessmed
frister, deltakereog oppleggfor medvirkning,spesieltfor grupper som antaså bli særligberørt.

Hønsveien- foreløpigskisseutkast
Planprogram for Høn-Landås
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OM PLANARBEIDET
BAKGRUNN
OSLOREGIONEN
Osloregionener inne i en periode med sterk veksti innbyggertall.Det er ventet at denneutviklingenvil
fortsette i åreneframover.Vekstenmå organiseresslik at man tilrette leggerfor bærekraftigeog miljøriktige
areal- og transportløsninger.Konsentrasjonav ny bebyggelseomkringregionenskollektivknutepunkter den
bærendestrategienfor å ivareta slike målsetninger.Utbyggingav Askersentrumog tilliggendeområderer i
tr åd med en slik utviklingsstrategi.

ASKER SENTRUM
Dagenssentrumskjerneer et levendebymiljø med et velutviklet handels-, service- og kulturtilbud. Asker
stasjonhar særdelesgodeforbindelseslinjertil resten av Osloregionen.Dissekvaliteteneskalivaretasog
styrkesfor å skapeet attraktivt, konkurransedyktigog fremtidsrettet kommunesentrum.Videreutviklingav
sentrumskjernensom kommunensviktigstehandelsted,knutepunkt og møteplassvil underbyggesgjennom
utbyggingav nye boligområderi umiddelbarnærhet til sentrum.

HØN- LANDÅS
Planområdeter på grunn av nærhetentil Askersentrum blant de viktigsteutbyggingsområdene
i kommunen.
Flereforhold taler for en helhetlig planleggingav Hønsjordet, Landåsjordetog Fusdalskogen
, blant annet
løsningerfor vei og gang- og sykkeltraseer,grønnstruktur,nærsentersamt hensyntil naboområdene.
Nærhetentil kollektivknutepunkt et Askersentrum og Hønstasjontilsier en høy utnyttelse.
Planarbeidetskaltilrettelegge for varierte og sammensa
tt e boligområder. I tillegg skaldet avsettesareal til
barneskole,barnehageog nærsentermed lokalt servicetilbudog nærbutikk.Det skalsikreskvalitetsfulle,
grønnearealerfor uteopphold, idrett og lek.
Det må sikresattraktive traseer for gåendeog syklendemot Askersentrum,Hønstasjonog god tilgangtil
rekreasjonsarealeri nærområdet. Planforslagetmå ivareta gode løsningerfor tilknytning til eksisterendeog
fremtidig kjøreveisystem(E18). Det er spesielleutfordringer i området knyttet til støy.

TIDLIGERE PROSESS
Planområdetble lagt ut til utbyggingsformålpå midten av 1990-tallet. Utbyggingav området ble aktualisert
gjennomKommuneplanfor Asker2007- 2020, som la opp til omfattende boligbyggingi området.
Kommuneplanfor Asker2014-2026 videreførerdette boligformåletog har i tillegg avsattarealertil nærsenter,
barneskoleog barnehage.
I 2010ble det inngått en makeskifteavtalemellom Askerkommuneog ConceptorEiendom(på vegneav
grunneiere)som medførte at SelvaagBoligASfikk utbyggingsrettighetertil Landås,mensAskerkommune
overtok Hønsjordene.
I 2011ble det fremmet et reguleringsforslagfor vestredel av Landås.Reguleringsforslaget
ble avvistav
Bygningsrådetmed bakgrunni uavklarteforhold knyttet til E18/ veiløsning,skole og stedstilpasning.
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I 2012ble det gjennomførten arkitektkonkurransefor vestredel av Landås.Fra prosjektforslagenei denne
konkurransenhar man hentet løsningersom liggertil grunn for det som nå planleggesav utbyggingpå Landås.
Siden2012 har det vært sonderingermellom utbyggerinteresserog kommunenvedrørendeområderegulering.
Reguleringsp
rosessenhar vært stilt i bero i påventeav avklaringerknyttet til skoleog E18.Avklaringerrundt
skoleog E18er nå kommet så langt at man kan igangsetteområdereguleringsprosess
for Høn-Landås.

KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM
Ihht PBL§4.1og §4.2 skaldet utarbeidesplanprogramog konsekvensutredning
for reguleringsplanersom kan
få vesentligevirkningerfor miljø og samfunn.Utdypendeoppfangskriterierer angitt i Forskrift om
konsekvensutredning
med vedlegg(2014).
Områdereguleringsplanen
for Høn-Landåskan få vesentligevirkningerfor miljø og samfunn.Planen faller inn
under oppfangskriterienei Forskriftom konsekvensutred
ning, vedlegg1. Områdereguleringsplanen
skalderfor
konsekvensutredes
. Forskriftenangir i tillegg rammer og krav vedrørendeutarbeidingog behandlingav
planprogram.
Planprogrammetskalgjørerede for formålet med planarbeidet,beskrivedet aktuelleområdet og hvilke
problemstillingersom ansesviktige for miljø og samfunni det konkreteplanarbeidet,basertpå eksisterende
kunnskap.Relevanteog realistiskealternativer skalbeskrives,og det skalfremgåhvordanbehandlingenav
disseskalivaretasi planarbeidet.Det skalogsågjøresrede for planprosessmed frister, deltakereog opplegg
for medvirkning,spesieltfor gruppersom antaså bli særligberørt. Det skalforeliggekart over planområdet.

PLANSTATUS OG RAM M ER
NASJONALE FØRINGER
STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG-, AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGI NG
Retningslinjenehar som siktemålå fremme en samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse,god
trafikksikkerhetog effektiv trafikkavvikling.Planleggingenskalbidra til å utvikle bærekraftigebyer og
tettsteder, leggetil rette for verdiskapingog næringsutvikling,og fremme helse,miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster
og transportsystembør fremme utvikling av kompaktebyer og tettsteder, redusere
transportbehovetog leggetil ret te for klima- og miljøvennligetransportformer.

STATLIG PLANRETNINGSLINJEFORKLIM A OG ENERGIPLANLEGGING
Kommuneneskalgjennomsin planlegging,myndighets- og virksomhetsutøvelsestimulereog bidra til reduserte
klimagassutslippog miljøvennligenergiomlegging.

RIKSPOLITISKERETNINGSLINJER FORÅ STYRK
E BARNOG UNGESINTERESSER I
PLANLEGGINGEN
Retningslinjenestiller blant annet krav om at barn og ungeblir ivaretatt i plan- og byggesaks
-behandlingen
etter plan- og bygningsloven.Viderestillesdet krav t il fysiskutforming slik at anleggsom skalbrukesav barn og
ungeskalværesikret mot forurensning,støy,trafikkfare og annenhelsefare.
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RIKSPOLITISKERETNINGSLINJER FORUNIVERSELL UTFORMING
Formåletmed retningslinjeneer å sikreat planleggingpå alle nivåerbidrar til utvikling mot et mer universelt
utformet samfunn.Retningslinjeneskalleggestil grunn ved all planleggingetter plan- og bygningsloven.

RETNINGSLINJEFORBEHANDLING AV STØYI AREALPLANLEGGING (T- 1442/2012 )
Retningslinjengir anbefalteutendørsstøygrenserved etableringav boliger og annenbebyggelsemed
støyfølsommeformål. Videregisanbefaltestøygrenserved etableringav nye støykilder,som veianleggog
næringsvirksomhet.For innendørsstøy gjelderkravenei byggetekniskf orskrift til plan- og bygningsloven.

RETNINGSLINJEFORBEHANDLING AV LUFTKVALITET I AREALP
LANLEGGING (T- 1520)
Anbefalteluftforurensingsgrenserskalleggestil grunn ved ny virksomhetog bebyggelse.Det anbefalesat
luftkvaliteten kartleggesog inndelesi rød og gul sone,der rød soneangir et områdeder ny bebyggelsesom er
følsomfor luftforurensningbør unngås,mensny bebyggelsekan vurderesi gul sone.

NATURMANGFOLDLOVEN
Naturmangfoldlovenhar som mål å ivaretamangfoldetav naturtyper i deresnaturlige utbredelsesområde.
Lovengjelderi alle sakersom berører økosystemer,naturtyper og arter.
Alle kommunaleplaner skalvurderesi henholdtil naturmangfoldloven.

VANNRESSURSLOVEN
Formåletmed vannressurslovener å sikre en samfunnsmessig
forsvarligbruk og forvaltning av vassdragog
grunnvann.Somvassdragregnesalt stilleståendeeller rennendeoverflatevannmed årssikkervannføringmed
tilhørendebunn og bredder inntil høyestevanligeflomvannstand.Med grunnvannforståsvanni den mettede
soneni grunnen.

EUS VANNDIREKTIV/VANNFORVALTNI
NGSFORSKRI
FTEN
Forskriftom rammer for vannforvaltningen(vannforskriften)gjennomførerEUSvanndirektivi norskrett.
Hovedformåletmed vanndirektiveter å sikrebeskyttelseog bærekraftigbruk av vannmiljøet,og om nødvendig
iverksetteforebyggendeeller forbedrendemiljøtiltak for å sikremiljøtilstandeni ferskvann,grunnvannog
kystvann.

REGIONALE FØRINGER
REGIONAL PLAN FORAREAL OG TRANSPORTI OSLOOG AKERSH
US
Oslokommuneog Akershusfylkeskommunehar samarbeidet om en Regionalplan for areal og transport.
Denneplanenble vedtatt desember2015.
Planenutgjør et viktig grunnlagfor videre planlegging.Planenredegjørfor viktige regionaleutviklingstrekkog
utfordringer, og vurderer langsiktigeutviklingsmuligheter. Prioriterte planleggingstemaerer:
•
•
•

Utdanningog kompetansesett i sammenhengmed næringsutviklingog innovasjon
Bomiljø,mangfoldog inkludering
Klimaog energi

Planprogram for Høn-Landås

6

•

Arealog transport

Når folketallet øker, må folk bo tettere, og transportutfordringenemå hovedsakeligløsesav kollektivtilbud.
Askersentrum er pekt ut som en av 6 regionalebyer i Akershus,og har en sentralrolle i den regionaleplanen.
Planenhar ogsåfokus på utviklingsmulighetenelangsdet sammenhengende
bybåndetsom strekkerseg
østoverfra Askermot Sandvikaog Oslo,hvor kollektivtilbudet er spesieltvelutviklet.

KOM M UNALE FØRINGER
KOMM UNEPLAN2014- 2026
Kommuneplanensdel 1 (mål, strategierog handlingsdel)angir følgendemålsetninger:
Askersentrum skalvidereutviklessom kommunesenterog kommunensstørstetettsted og
knutepunkt.
Askersentrum skalvidereutviklesmed høy utnyttelse og urbane kvaliteter.
Høn-Landåsskalbyggesut med boliger. Utbyggingspotensialet
skalfastleggesgjennom
områdereguleringsplanen.
Det er foreløpigstipulert et boligantallpå ca. 1200boliger innenfor
Hønsjordetog Landåsjordet,antallet boliger i Fusdalskogen
er foreløpiguvisst. I tillegg til boliger er det
forutsatt ny sentrumsskole,flerbrukshall,barnehageog nærsenter.
I Kommuneplanensdel 2 (arealkartet)er planområdetangitt med boligformål,sentrumsformål,grønnstruktur
formål for LNFRog formål for offentlig tjenesteyting(skoleog barnehage).I tilknytning til Hønstasjoner det
forutsatt etablering av nærsenter.

KOMM UNEDELPLANE18 M ED BUSSGATEOG HOVEDSYKKE
LVEI
Utarbeidelseav kommunedelplanfor E18gjennomAskerpågårparallelt med reguleringsprosessen
for HønLandås.Beggeplanprosessenekoordineresav planadministrasjoneni Askerkommune,noe som sikrer samsvar
mellom planene.Dette er spesieltviktig med hensyntil fagtemaenesamferdselog luft - og støyforurensning.
Forslagtil kommunedelplanfor ny trase for E18langsplanområdetlå ute til høringvåren2016 og skaletter
planenvedtashøst/vinter 2016.

BOLIGPOLITISKSTRATE
GI FORASKER 2015-2016
Boligpolitiskstrategi for Askerble nylig vedtatt. I boligpolitiskstrategiredegjøresdet for kommunens
målsetninger,utfordringer og virkemidlerknyttet til boligpolitikk.

KOMM UNEDELPLANFORFOLKE
HELSE2015-2026
Kommunedelplanenfor folkehelseskalfastleggekommunensmålsetningerknyttet til folkehelsemed
hovedfokuspå levekår,inkludering,levendenærmiljøer,psykiskhelseog aktive eldre.

ENERGI OG KLIM APLAN 2013-2030
Kommunenhar som mål at Askersamfunnetskalværeklimanøytraltinnen 2050,og at utslippeneskalhalveresi
forhold til 1991 innen 2030.
Strategieninnebærerblant annet å:
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Leggetil rette for økt bruk av fornybar energi
Reduseretransportbehovetog fremme bruk av miljøvennlig transport
Stimuleretil energieffektivitetfor lokalt næringslivog privathusholdninger

SYKKE
LSTRATEGI
Hensiktenmed strategiener å gjøredet tryggereog mer attraktivt å sykle,noe som ogsåvil stimuleretil at
sykkeli større grad blir benyttet som transportmiddel.Det er et mål å etableresammenhengende
sykkelveinett.
Strategienomfatter ogsåkart med definert hovedsykkelveinett.

VEI- OG GATENORMAL
VegdirektoratetshåndbokN100,veg- og gateutforming, gjelderfor fylkesveier.Kommunensvei- og gatenormal
er retningsgivendefor reguleringav det lokaleveinettet.

BOKVALITETSVEILEDER
Plan- og bygningsavdelingen
i Askerkommunehar utarbeidet en bokvalitetsveileder som angir mål og
anbefalingerfor ulike temaer:
Klimaog solforhold
Trafikksikkerhetog parkering
Tetthet
Estetikk
Uteoppholdsarealer

SKOLEKAP
ASITET
Det forutsettes oppført en ny 4-parallellbarneskoleinnenfor planområdetsom både vil løse
barneskolebehovetinnenfor planområdet,samt ha stor betydningfor inndelingav skolekretseri denne delen
av kommunen.Tidspunktfor byggingav ny barneskoleer imidlertid ikke fastsatt.Dette betyr at utbyggingav
planområdetmå seesi sammenhengmed konkrete vurderingerav skolekapasiteti dennedelen av kommunen.
Skolebehovsplan
for Askervil bli ut arbeidet og vedtatt i 2016.Dennevil fastsetteendeligtidspunkt for bygging
av ny sentrumsskole.

REGULERINGSMESSIG STATUS
Jordbruksarealene
innenfor planområdeter hovedsakelig uregulert.Til dels omfattes planområdetav flere
eldre reguleringsplaner med boligformålog supplerende formålsangivelser:
«Reguleringsplan
for Asker»(1923), planid 8b
«Delav Fusdahl»(1954),planid 115
«Askerterrasse,Askergårdene»(1980), planid 7
Delerav planområdetved Fusdalskogen
inngåri den utdaterte planenfor nytt Erteløkkakryssfra 1983,planid
120.
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BESKRIVELSEAV PLANOM RÅDET
LOKALISERING
Planområdethar en sentrallokaliseringi Asker. Mot vest er det gangavstandtil kollektivknutepunktet Asker
sentrum med et rikt service- og handelstilbud. Rett øst for planområdetliggerHønstasjon.Planområdetvil
kunne utgjøre et naturlig ekspansjonsområde
for sentrumsutviklingen.Utbyggingav området vil kunne gi gode
bokvaliteteri kombinasjonmed urbane tilbud og opplevelser.I tillegg vil man kunne etableregodegang- og
sykkelforbindelsertil friluftsarealerog grøntområderi umiddelbarnærhet.

EIERFORHOLD OG UTBYGGINGSRETTIGHETER
Det er inngått makeskifteavtalesom innebærerat Askerkommunetar over Hønsjordene,mensnåværende
hjemmelshaverefor Hønovertar Landåsjordene. Makeskifteavtalener ikke realisert,hvilket betyr at
endringenei hjemmelsituasjonenikke er registrert i offentlige arkiv. Tinglysteeierforhold er dermed ikke i tråd
med de reelle utbyggerinteressene.
Makeskifteavtalenvil bli realisertnår området er ferdig regulert.
Hjemmelshaverfor Fusdalskogen
(gbnr 50/105) har inngått opsjonsavtalemed CircleK vedrørendekjøp av
eiendommen.
For de størsteeiendommenei planforslagetser nåværendehjemmelssituasjon slik ut:

Gbnr

Hjemmelshavere

Utbygger

Landås

2/24

Askerkommune

SelvaagBoligLandåsAS

Landås

2/342

Askerkommune

SelvaagBoligLandåsAS

Landås

23/12

SelvaagBoligLandåsAS

SelvaagBoligLandåsAS

Landås

23/9

SelvaagBoligLandåsAS

SelvaagBoligLandåsAS

Høn

24/245

JohanW.Winsnes(1/3), CecilieAnnichen
Winsnes(1/3), BenedicteW. Svalastog(1/3)

Askerkommune

Høn

24/107

JohanW.Winsnes(30/270),CecilieA.
Winsnes(30/270),BenedicteW. Svalastog
(30/270),AnneSandsdalen(30/270),LiseE.
W. Sandsdalen(30/270),Morten E. Berg
(45/270),Astrid Sandsdalen(30/270),Claus
G. W. Berg(45/270)

Askerkommune

HansFusdahl

CircleK NorgeAS

Fusdalskogen 50/105

PLANAVGRENSNING OG DELOM RÅDER
Kjerneområdenei planforslageter eksisterendelandbruksarealerpå Hønog Landås.Det er angitt en
planavgrensningsom i tillegg til kjerneområdeneomfatter tilliggendeeiendommerdet kan værenaturlig å
inkluderei planforslaget. De tilliggendeeiendommene er inkludert blant annet for å ivaretamuligheterfor
fremføringav offentlig kjørevei, fortau og gang-/sykkelveier. Endeligplanavgrensningskalværefastlagt ved
1.gangsbehandling
av planforslaget.I etterkant av at forslagtil planprogramlå ute til offentlig ettersyn har
Planprogram for Høn-Landås
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kommunenvært i dialogmed beboernenord for Lerkeveien.Resultatetav dette har blitt at planavgrensningen
har blitt utvidet til ogsåå omhandledisseeiendommene.
Planområdetavgrensesi nord av Hønsveien.Bådemot vest og øst danner etablerte boligområderen naturlig
grensefor planen.Fusdalskogen
strekkersegvestovermot Askersentrum. I sydgrenserplanområdetmot E18.
Mellom Hønog Landåsgår jernbanetrasèensom ikke skalinngåi planområdetmed unntak av nødvendigareal
til ny veiløsningog krysningspunkt(tunnel).
Planområdet,slik dette er vist på illustrasjonnedenfor,har en størrelsepå ca. 350 daa.

Foreløpigplanavgrensningmed delområder

Planområdetkan delesinn i 5 delområder:

I.

LANDÅSvest

Dette delområdetomfatter de vestligedeleneav Landåsjordenenord for jernbanetrasèen,inkludert deler av
Hønsveiennord for Landåsog arealerlangsjernbanetrasèen.

II.

LANDÅSøst

Dette delområdetomfatter de østligedeleneav Landåsjordenenord for jernbanetrasèen,inkludert deler av
Hønsveiennord/nordøst for Landås.Det er foreslått å innlemmefølgendeboligeiendommerlangssydsidenav
Hønsveieni planområdet:Gbnr 2/33, 2/302, 2/303, 2/304, 2/472, 23/26, 23/41, og 23/42.
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Planforslagetforutsetter tunnel under jernbanetrasèen (gbnr 24/183) ved planområdet.Delerav
jernbanetrasèenvil derfor inngåi planområdet.Eiendommeneiesav Jernbaneverket.

III.

HØN vest

Dette delområdetomfatter de vestligedeleneav Hønsjordenesyd for jernbanetrasèen,inkludert deler av
Vipeveien, samt alle boligenenord for Lerkeveien. Det er foreslått å innlemmefølgendeboligeiendommer
langsdisselokalveiene:Gbnr 24/146, 24/120, 2/72, 2/159, 2/216, 50/186, 50/187, 50/188, 50/198, 50/193,
50/194, 50/195, 50/196, 50/197, 50/174, 50/171, 50/7, 24/158, 24/159 og 24/160.

I V.

HØN øst

Dette delområdetomfatter de østligedeleneav Hønsjordene sydfor jernbanetrasèen
. Det er foreslått å
innlemmeHøngårdstun(gbnr 24/1) for å sikrehensiktsmessigfremtidig bruk og vern av gårdstunet.

V.

FUSDALSKOG
EN

Langskjøreveitrasefra planområdetmot Askersentrumer det arealermed urealisertutbyggingspotensial.
Dette dreier segi hovedsakom gbnr 50/105 («Fusdalskogen»)
som liggerrett nord for Askerveien 61-71
(Scandicog CircleK). Det skali det videre planarbeidetsespå utviklingsmuligheterpå denneeiendommeni
sammenhengmed utvikling av Høn-Landås.Ny kjøreveiløsningog gang- og sykkelveifra Hønmot sentrum må
løsesi t ilknytning til denneeiendommen.

EKSISTERENDE BEBYGGELSE
Planområdetbestårhovedsakeligav ubebygde jordbruksarealog naturområder. Det er gartneri på gbnr 23/12
som ikke er i drift. Boligeiendommersom omfattesav planforslagethar frittliggende småhusbebyggel
se.

KULTURMI NNER
Akershusf ylkeskommunegjennomførtei forbindelsemed tidligere reguleringssaki 2008 arkeologiske
registreringerpå tomten. Det ble funnet fem automatiskfredete kulturminner (R121597,R121524,R121503,
R121549og R121599)og ett nyere tids kulturminne (K121639).Det henvisestil «Rapportfra registreringerav
automatiskfrededekulturminner i forbindelsemed reguleringav AskerØstrepå gbnr. 2/34 m.fl. og HønØstre
på gbnr. 24/1 og 24/107 i Askerkommune,Akershusf ylkeskommune»datert 22.04.2009for mer informasjon.
Fålabruaover gammeljernbanetraseog deler av den gamlejernbanetraseenkan omfattes av planforslagetog
vil i såfall bli behandletsom et viktig kulturminne.
Gårdstunetpå Høngård kan omfattesav planforslagetog vil i så fall bli behandletsom et viktig kulturminne.

NATURM ANGFOLD
I forbindelsemed tidligere reguleringssaki 2011 er det gjennomførtregisteringav naturmangfoldpå Landås.
Konklusjoneni denneutredningener at området samlet sett har liten verdi mht . biologiskmangfold.Det er
imidlertid innslagav edelløvskogi randsonerog ved åkerholmenepå Høn som kan ha verdi mht.
naturmangfold.Det visestil «Konsekvensutredning
naturmiljø – Landåsjordeti Askerkommune» datert
13.07.2011.Tilsvarenderegisteringskalgjøresfor restenav planområdet.
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11

ANDRE VERNEHENSYN
Det er ikke andre kjente vernehensyni planområdet.

TOPOGRAFI, VEGETASJON, SOLFORHOLD
LANDÅS
De vestre deleneav Landåsjordenefaller jevnt mot syd.Østredeler av Landåshar en noe mer trinnet helning.
Landskapeter preget av jordbruk, med innslagav edelløvskogi periferien.Områdethar sværtattraktive
kvaliteter mht. utsyn og solrik henvendelsemot syd.

HØN
Vestredel av Hønsjordenepregesav åkerholmerog skråningermot syd,mensdet er relativt flatt mot nord. I
østre del av Hønsjordenefaller landskapetjevnt mot syd.Områdetpregesav jordbruk, med innslagav
edelløvskogi periferien og ved de karakteristiskeåkerholmene.Hønsjordenehar sværtgode solforhold.
Mellom Hønog Landåsutgjør jernbanetrasèen,som l iggerpå en markert fylling, et karakteristisksærtrekki
landskapssituasjonen
.

Åkerholmerog stigningsforholdi området.Fra rapporten”Høn Hageby– innspill til revisjonav kommuneplanfor !sker”

FUSDALSKOG
EN
Terrengeti Fusdalskogen
skrånersterkt mot nordøst.I den vestligedelen av tomten er det regelmessigbratt,
mensdet lengermot øst er en slakerehelning. Områdeter tett bevokstmed skog.Skogenhar innslagav furu,
gran og løvskog.Langsnordsidenav området går et bekkedrag.

TRAFIKKFORHOLD
Kjerneområdenei planforslageter hovedsakeligubebygd,uten kjøreveier.Omkringliggendekjøreveisystem
som kan bli påvirket av planforslagetinkludererHønsveien,Lerkeveien,Haugboveien,Hofstadgata,Vipeveien,
Askerveienm.fl.
Planprogram for Høn-Landås
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MI LJØFORHOLD ( STØY, FORURENSNING, KLIM A M. M.)
Planområdeter støyutsatt,både fra E18og jernbane.
Når det gjelderluftforurensninger det ikke kjente problemstillingerknyttet til planområdetutover nærhet til
E18.
Planområdethar tilsvarende klima som øvrigedeler av sentraleAsker.

FORHOLD KNYTTET TIL FARE OG SIKKERHET
Det er ikke kjente forhold knyttet til fare og sikkerheti området utover eventuellerisikomomentersom måtte
knyttet segtil nærhet til E18og jernbane.

fra Landåsvest – foreløpigskisseutkast
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PLANPROSESSEN
PLANM ATERIALE
Det skalutarbeideset komplett forslagtil områdereguleringsplan
med konsekvensutredningi tråd med Asker
kommunesplanpakke(https://www.asker.kommune.no/Bolig
-og-eiendom/Arealplanlegging/Planpakken/
).
Utover de krav som fremkommerav planpakkenskalplanforslagetskalinneholdede analyser,rapporter,
registeringer,utredninger, prosjekteringsarbeid
er og visualiseringersom kommunenmener er nødvendigefor
å gjennomføreen forsvarligog kvalitetsfullplanbehandling.
Hoveddokumentenei planmaterialetskalværereguleringsplankartog reguleringsplanbestemmelser.
Øvrig
materialeskalha en naturlig og tydelig sammenhengmed dissedokumenteneog inngåi en ryddig og lesbar
dokumentstruktur. Planmaterialetskalbaseresegpå et ensartet, sammenhengende
og velkoordinert
prosjektgrunnlag
.
Det skalutarbeidesen planbeskrivelsesom skalredegjørefor alle vesentlige forhold i plansaken.
Hovedtyngdenav utredningsarbeidetvil knytte segtil konsekvensutredning
en av planforslaget.De temaer som
kreveskonsekvensutredetfremgåri eget punkt nedenfor.

PLANBESKRIVELSE
Planbeskrivelse
n skalværepresisog lettlest. Planbeskrivelsen
skalomhandlede aktuelle temaer som fremgår
av mal for planbeskrivelseri «Planpakken
». Planbeskrivelsen
skali tillegg oppsummerede temaer som utredesi
konsekvensutredningen.
Alternativt kan planbeskrivelsenog konsekvensutredninge
n slåssammentil et
dokument(«Planbeskrivelse
med konsekvensutredning»).
Følgendeutdypendematerialeskalfølge planbeskrivelsensom vedlegg:
Illustrasjonsmateriale:
o Det skalutarbeidesoverordnet illustrasjonsplan som skalviseplanområdetsom helhet, med
spesieltfokus på gjennomgåendestrukturer slik som gang- og sykkelveinett, kjøreveisystem
og grønnstruktur, samt tilknytning til omkringliggendeområder.Det kan væreaktuelt å kreve
3D-modell og/eller en egenfysiskmodell av planforslaget.
o Det skalutarbeidesillustrasjonsprosjektfor hvert delområdei planområdet.
Illustrasjonsprosjektene
skalangi hoveddisposisjonfor delområdetog viseforslagtil
bebyggelse
sstrukturer, byggehøyderog funksjonsinnholdfor utomhusarealene
. Det skal
utarbeidesoverordnet utomhusplan,relevantelandskapssnittog visualiseringer.
o For de deleneav planforslagetsom skaldetaljerestilstrekkeligfor å gå direkte på en
rammesøknad,slik som Landåsvest, skaldet utarbeideset detaljert illustrasjonsprosjekt
.
Illustrasjonsprosjektetskalinkluderevisualiseringer,snittegninger(landskapssnittog
detaljerte snitt av gater, torg, gårdsrom,bebyggelse),detaljert utomhusplanmm.
Illustrasjonsmaterialetskalutarbeidesmed høy kvalitet. Det skalværeen entydig sammenheng
mellom illustrasjonsmaterialetog plankart og bestemmelser.
M iljøprogramsom skalfastsettemiljømål, blant annet som grunnlagfor miljøoppfølgingsplaner
knyttet til enkelt tiltak innen planområdet.
Veiprosjekt for kjøreveisystemetinkludert Hønsveien(fremtidig utforming) og de viktigstegang- og
sykkelveiforbindelsene.
Planprogram for Høn-Landås
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Samferdselsutredning
med trafikkanalyseog vurderingav trafikale forhold for gåendeog syklende
samt kollektivtilbud. Det skalredegjøresfor parkeringsløsningerog parkeringsnorm.Det skal
redegjøresfor adkomstfor varelevering,utrykningskjøretøyog avfallshåndtering.Et viktig deltemaer
hvorvidt det skaletableresgjennomgåendekjørveisystemi planområdet.
Overordnetplan for tekniskinfrastruktur under bakkensom skalomhandleEL-forsyning
(høyspent/lavspent),tele-/fibernett, vannforsyning,avløp(spillvannog kloakk),overvannshåndtering,
gatevarme,fjernvarmeeller distribusjonsnettfor varme/kjøling,grunnvarme,avfallshåndtering
,
nedgravde returpunkter for glass/metallog tekstiler samt parkeringunder bakken.
Faseplansom skalvisetrinnvis utbyggingav området. Faseplanenskalutarbeidessom grunnlagfor å
fastsetterekkefølgebestemmelser
for utbyggingav området. Rekkefølgeforutsetninge
r og
avhengigheterskalidentifiseresift :
o hele planområdet
o hvert delområde
o de enkelte utbyggingsfeltinnen delområdene
Kvalitetsprogramsom skalfastleggeretningslinjertil utforming, estetikkog materialbruki offentlige
plassrom,viktige gateløp,gang- og sykkelveisystemet,
grøntdrag,fellesarealerog lekeområder.

Kommunenkan med bakgrunni planfaglige vurderinger stille krav om utarbeidingav ytterligere materiale.

KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen
(KU)skalutarbeidessom en integrert del av planforslaget.I konsekvensutredningen
skaldet gis en beskrivelseog vurderingav virkningenesom planenkan få for miljø og samfunn.Følgende
temaer skalutredes:

TEM AER
Risiko- og sårbarhetsanalyse(jf. PBL4.3). Deltemaerfor ROS-analyseskalavklaresmed kommunen.
Kulturminnerog kulturmiljø.
Landskap,herunder fjernvirkning, virkningmot nabobebyggelseosv.
Naturmangfold,jf. relevantebestemmelseri naturmangfoldloven.
Grunnforhold
Hydrologi, herunder
o Overvannshåndtering
o flom
Miljø og forurensning,herunder
o Støyforurensning
o Øvrigef orurensningskilder (utslipp til luft, herunderklimagassutslipp,forurensingav vann og
grunn).
o Vannmiljø,jf. relevantebestemmelseri vannforskriften.
o Energiforbrukog energiløsninger.
Sosialeforhold, herunder:
o Befolkningenshelseog helsensfordelingi befolkningenjf kommunensplan for folkehelse
o Barnog ungesoppvekstvilkår
o Kulturliv – idrett
o Nærmiljø/bomiljø
o Bokvalitetjf. kommunensbokvalitetsveileder
Planprogram for Høn-Landås
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o Boligsammensetn
ing jf. kommunensboligpolitiskestrategi
o Skolekapasitetjf. kommunensskolebruksplan
o Barnehagekapasitet
Samferdsel,herunder:
o Overordnede areal- og transportvurderinger
o Grønn mobilitet – gåendeog syklende
o Tilgjengelighetfor alle til uteområderog gang- og sykkelveinett.
o Kjøretrafikk, inkludert vurderingerav alternativer knyttet til gjennomgåendekjøreveisystemi
planområdetog konsekvenserfor tilliggendelokalveisystemog samleveier.
I tidligere reguleringsprosesser
for området er det utarbeidet utredninger som helt eller delvisdekker
utredningsbehovetinnen aktuelle temaer. Dette materialet kan inngå i konsekvensutredningen
.
Hvert tema skalutredesav fagpersonermed spesialkompetanse
på området, i tråd med bransjenormerog
gjeldenderetningslinjer.
Kommunenkan med bakgrunni planfagligevurderingerstille kvalitetskravtil de utredningersom skalgjøres.
Kommunenkan ogsåstille krav om ytterligere utredningerdersomplanprosessenavdekkerbehovfor dette.

SAMM ENSTILLING OG ANBEFALING
I konsekvensutredningen
skalvirkningeneav planenvurderesi forhold til relevanteplaner, målsettingerog
retningslinjer.
Virkningene skalsammenlignesmot et 0-alternativ. 0-alternativet er definert som at eksisterendeforhold i
planområdetopprettholdes.
For noen temaer i konsekvensutredningen
vil det værenaturlig å foreta sammenligningerav alternative
delløsningerpå et mer detaljert nivå. For slike delløsningerskaldet anbefaleset alternativ som skalinngåi den
helhetligevurderingenav hovedalternativet.
Konsekvensutredningen
skalgi en redegjørelsefor hva som kan gjøresfor å forhindre eller avbøteeventuelle
skaderog ulemper.Det skalgis en anbefalingav valgav løsninger.
I konsekvensutredningen
skaldet gisen oversiktligsammenstillingav virkningene.Det skalbenytteset oppsett
som sikrerog synliggjørat konsekvenserfor de ulike temaeneblir vurdert på en mest mulig sammenlignbarog
objektiv måte. Det kan benyttesmetodikk som vist i Statensvegvesenshåndbok140 «Konsekve
nsanalyser»
eller tilsvarende.
Konsekvensutredningen
med delrapporterog utredningerskalpresenteresi et enhetlig format med ryddig
layout. Konsekvensutredningen
kan inngåsom en del av planbeskrivelsen.
Kommunenkan med bakgrunni planfagligevurderinger stille ytterligere krav vedrørendemetode, fremstilling,
layout og oppsett.
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PLANENS I NNHOLD - HVA ER DET SOM PLANLEGGES?
Kommuneplanfor Asker2014-2026angir formål for planområdetpå et overordnetnivå. Gjennom
områdereguleringsprosessen
skalman fastleggerammenefor fremtidig utvikling av området på en mer
detaljert måte.

Funksjonsinnhold
og f oreløpige boligtall (boligtall/utnyttelseskal fastleggesgjennomområdereguleringsplanen)

Bådefor Hønog Landåshar det pågått prosesseri forkant av den formelle planprosessensom har tatt sikte på
å konkretisereutbyggingsmulighetene
for eiendommene.Det er utarbeidet mulighetsstudier / skisseprosjekter
som utgjør grunnlagetfor det planforslaget som skalutarbeides.Våren2016 har Archusarkitekter laget et
mulighetsstudiefor Fusdalskogen
på oppdragfra CircleK.

LANDÅS
Påbakgrunnav arkitektkonkurransensom ble gjennomførti 2012har utbyggerinteresseneutarbeidet et
skisseforslagfor hele Landås.Forslagetinnebærerat det byggesca. 250 boliger på Landåsvest og ca. 350
boliger på Landåsøst.
For Landåsøst foreslåsdet konsentrert småhusbebyggelse
og boligbebyggelsei blokker.
For Landåsvest har man utviklet et relativt detaljert konseptsom bla innebæreren differensiert bebyggelse
med:
eneboligermot Hønsveien
boligblokkerinnenfor et Selvaagplusskonseptsentralt i området
blokker/rekkehuspå den sydligedelen av området (mot jernbanen)
Planprogram for Høn-Landås

17

Dennedelen av planområdetforutsettesregulert til et detaljnivåsom gjør det mulig å gå rett fra
områdereguleringsnivå
til rammesøknad.Dennedelen av planområdetreguleresaltsåsom en
detaljreguleringsplanmed ekstrakrav til bestemmelserog illustrasjonsmateriale.Konsekvensutredningen
vil
omhandlehele planområdet,inkludert Landåsvest.

Foreløpigskisseplanfor ny bebyggelsepå Landåsvest

Denskissertebebyggelsenpå Landås øst og Landåsvest er i tråd med føringer i kommuneplanfor Asker20142026.

HØN
Askerkommunehar våren2015 gjennomførtmulighetsstudier for Hønsområdetfor å få et mer konkret bilde
av utbyggingspotensialeti området. Mulighetsstudienehar hatt fokus på følgendeforhold:
overordnetdisposisjonfor området
kjørveitrasegjennomområdet
gang- og sykkelveiforbindelser
plasseringog organiseringav ny boligbebyggelse
. (Blokkbebyggelse
og rekkehus)
arealbehovfor ny sentrumsskole(barneskole,flerbrukshallmm)
samlokaliseringav skole,barnehage,idrettsområderog nærsenterfor å oppnå synergieffekterknyttet
til sambruk,møteplassermm
grøntsoner/stillesoner
relasjontil E18(eksisterendeog fremtidig trase)
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Mulighetsstudiene for Høn viserat det sannsynligvisvil la seggjøreå byggeut området i tråd med
forutsetningene i kommuneplanendersomstøyutfordringenei området kan håndteres.Mulighetsstudiene
liggertil grunn for foreløpigskisseplanfor området som visesnedenfor.

Foreløpigskisseplanfor ny bebyggelsepå Hønsjordene

FUSDALSKOGEN
For Fusdalskogen
har det i vinter pågått mulighetstudierfor utbyggingav eiendommen.Dissemulighetstudiene
skalkoordineresmed planforslagetfor Høn-Landås.I kommuneplanenfor Askerer hoveddelenav
Fusdalskogen
avsatttil sentrumsformål,noe som gjør det mulig å innpassebåde boliger og kontorvirksomheter
på tomta. Mulighetsstudienhar hatt fokus på følgendeforhold:
overordnetdisposisjonfor området
kjørveitrasegjennomområdet
gang- og sykkelveiforbindelser
plasseringog organiseringav ny boligbebyggelse
relasjontil E18

Mulighetstudienfor Fusdalskogen
viserat det sannsynligvisvil la seggjøre å byggeut området i tråd med
forutsetningeri kommuneplanendersomstøyutfordringenei området kan håndteres.Mulighetsstudienhar
lagt en rand med næringsbebyggelse
mot E18i den østligedel av Fusdalskogen,
for å skjermefor støy.
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Foreløpigskisseplanfor ny bebyggelsei Fusdalskoge

SAMFERDSEL
GRØNN M OBILITET
Det er en forutsetningfor planarbeidetat de nye utbyggingsområdene
skalutviklesmed et sterkt fokus på
miljøvennligeløsningerfor transport og samferdsel.Området liggerrett i nærhetenav kollektivknutepunkteti
Asker sentrum med alle service- og handelstilbud.Det er sværtkort vei til Hønstasjonmed
lokaltogforbindelser.Dagligvarehandel,
barneskoleog barnehagevil etableresinnenfor planområdet. Man kan
såledesgå eller sykletil de fleste dagligdagsegjøremål, noe som både er miljøvennligog folkehelsefremmende.
Det er derfor naturlig at gåendeog syklende gis prioritet i trafikkbildet. Planarbeidettar sikte på å etablere
spesieltattraktive ferdselsårerfor myke trafikanter gjennomplanområdetog mot viktige målpunkt i
nærområdet.Det bør legges opp til en lav parkeringsdekningog mulighet for etableringav bilpool-ordninger.

KJØREVEI
SYSTE
M ET
Det er en forutsetningfor planarbeidetat kjøretrafikkfra planområdetmot Askersentrum og E18skalskjevia
ny kjøreveiforbindelsegjennomplanområdetmot Askerveiensydvestfor planområdet.Lokalveisystemetnord
for planområdetskali minst mulig grad belastesmed økt trafikk fra planområdet. Hvorvidt det skaletableres
gjennomkjøringsmuligheter
fra planområdetmot Hønsveienskalvurderesi det videre planarbeidet.
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Viktige forbindelser

FORELØPIGE SKISSER
Det som er vist av illustrasjonsmaterialei planprogrammeter kun foreløpigeskisserfor utbyggingav området.
Det presiseresat dette er et tentativt tegningsmaterialesom hverkener ferdig bearbeideteller representerer
vedtatte utbyggingsmuligheter
.

FREM DRIFT
Foreløpigfremdriftsplanfor områdereguleringsprosessen
ser slik ut:
Milepæl/delprosess
Varsling/annonsering
av oppstart
Utleggingav planprogram
Vedtakplanprogram
Utarbeidingav planforslagmed KUtil 1.
gangsbehandling
1. gangsbehandling
– vedtakom utleggelsetil
offentlig ettersyn
Offentlig ettersyn
Justeringav planforslag
2.gangsbehandling
- vedtakområderegulering

Myndighet

Dato

PBA
Bygningsrådet

Vinter 2016
Vinter 2016
September2016
Høst/vinter 2016

Bygningsrådet

BygningsrådetKommunestyret

12 uker etter fullstendigmottatt
materiale
Vinter/vår 2017
10 uker
Sommer 2017

M EDVIRKNING
Planprogram for Høn-Landås
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Det leggesopp til en bred medvirkningsprosess
med utgangspunkti plan- og bygningslovenskrav til
medvirkning:
•

•
•
•
•

Igangsattplanarbeidskalkunngjøresi media.Berørte parter og myndigheterskalvarslesdirekte.
Likeledesskalevent. igangsattarbeid med en utbyggingsavtalemellom utbyggerog Askerkommune
varsles.
Forslagtil planprogramblir sendt på høringog lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker samtidigmed varsel
om oppstart av planarbeid.
Forslagtil områdereguleringsplan
blir sendt på høringog lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
Ogsåeventuelt forslagtil utbyggingsavtaleskalleggesut til offentlig ettersyn og høres.
Dokumenterog informasjon om reguleringsplanenskalleggesut på Askerkommuneshjemmesider.
Vedtatt reguleringsplanskalkunngjøres,og berørte parter gis anledningtil å påklage
reguleringsvedtaket.

Planarbeidetforutsettes å væregodt politisk forankret. Dette innebærerblant annet at man leggeropp til en
prosesshvor både bygningsrådog formannskap/plan,samferdsel,næringsutvalgi Askerkommunejevnlig
holdesinformert om arbeidet med områdereguleringsplanen.
Grupperog parter som antaså bli særligberørt av planenvil bli involvert gjennomegnedialogmøterog
informasjonsmøter,i flere faser av planprosessen.Dette gir mulighet til innsynog påvirkning,ogsåved
utarbeidelsenav planforslaget.Dette gjelder grunneiere,naboer,lokalevelforeninger,organisasjonerog
sentrale sektormyndigheter.
I forbindelsemed utarbeidingav planforslagtil 1.gangsbehandling
er det aktuelt å gjennomførespesielle
medvirkningstiltakmed bred deltagelse.Dette kan skjei form av en workshopeller et miniseminarsom
involvererkommunensfagmiljø, eksternefagpersoner,berørte parter, naboer,ressurspersoneri nærmiljøetog
politikere.
Nærsenteretsom planleggespå Hønsjordenevil bli den viktigstemøteplassog sosialearenafor befolkningen
som flytter inn på Høn/Landås,og naboskapet.Nærsenteretvil væretett knyttet til både barneskolen,
barnehagenog idrettsflatene.Den fysiskenærhet mellom dissesamfunnsinstitusjoner,og mulighetenfor å
planlegge,prosjektereog byggedissesamtidig,gir eneståendemuligheterfor helhetstenkning,samvirke,
synergierog fleksibilitet. Dette er en mulighet som må utnyttes, til det bestefor et av de største
utbyggingsområderi Askernoensinne.Her gis ogsåmulighetenfor å trekke befolkningog næringslivmed i
planprosessene.
Samtidigkrevesfagkyndig bistandi både idéutviklingog foredling av løsningsalternativer.
Gjennomen mulighetsstudievil ulike prinsipperog løsningerfor utforming og utvikling av nærsenteretbli
diskutert, i dialogmed ulike brukergrupperog relevant fagkompetanse.Ikke minst kan det væreinteressantå
trekke barn og ungeinn i en slik medvirkningsprosess.
Slikeprosesserer både ressurskrevendeog tidkrevende.Tilstrekkeligeressursermå derfor leggesinn i
planprosessen.
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