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FORORD 
 
Fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone 
representerer et stort boligpotensiale. Utbyggingsstrategien i 
kommuneplanen 2002- 2016 baserer seg på en samlet areal og 
transportplanlegging der formålet er tosidig: 
 

• å redusere behovet for transport og energibruk, herunder at flest 
mulige behov kan dekkes innen gang- og sykkelavstand, eller ved 
bruk av kollektivtransport.  

• å redusere forbruket av verdifulle natur- og landbruksområder til 
bygging, også indirekte ved at veier og annen teknisk infrastruktur 
ikke beslaglegger slike områder.  

 
Fortetting er et virkemiddel for å beholde Asker som en grønn bygd, ved 
at en større del av boligbyggingen skjer i etablerte områder i stedet for å 
legge ut tilsvarende antall nye boliger i områder som er verdifulle for 
landbruk/kulturlandskap, friluftsliv og natur. 
En gjennomgang av alle områder som i gjeldende kommuneplan er vist 
som nåværende boligområder, viser at det innenfor byggesonene er et 
relativt stort potensiale for fortetting. 
En vurdering som tar utgangspunkt i kommunens digitale kartgrunnlag og 
gjeldende reguleringsplaner, viser at det er et betydelig antall ubebygde 
tomter og parseller. Et forsiktig anslag av mulighetene for fradeling av 
nye tomter, viser at det også her er et potensiale for fortetting. 
Totalt sett for kommunen kan det være snakk om i overkant av 2000 nye 
boliger, hvorav ca 1/3 er innenfor mulige nye boligtomter. 
 
Disse tallene er basert på overslag, som kun tar utgangspunkt i hvor det er 
plass og mulighet til å bygge nye boliger, uten at forhold knyttet til f. eks 
landskap, infrastruktur med mer, er vurdert. Fortettingspotensiale må 
derfor forventes å ligge noe lavere enn hva disse anslagene viser. I 
hvilken grad fortetting vil bli gjennomført i de ulike områdene, vil også 
være basert på frivillighet og være helt avhengig av initiativ fra den 
enkelte grunneier. 
 
Fortettingen skjer i stor grad i områder som omfattes av gamle og 
uaktuelle reguleringsplaner. Det ble derfor innført »utfyllende 
bestemmelser» i kommuneplanen som et styringsverktøy.  
Kommuneplanens utfyllende bestemmelser er imidlertid generelle 
bestemmelser som ikke ivaretar de ulike områdenes karaktertrekk. Det 
har derfor vært ønske om en mer gjennomarbeidet og nyansert plan for 
fortetting i Asker, tilpasset de stedlige forhold. 
 
Dette var bakgrunnen for at Teknisk styre 11.02.99 i delegasjonssak 
99/0004 godkjente at Asplan Viak ble engasjert til å utarbeide en 
områdeanalyse av nåværende boligområder innefor byggesonen.  
Arbeidet skulle utgjøre fase 1, i arbeidet med en kommunedelplan for 
fortetting, og vise hvilke områder som hadde et  
 
 

 
 
potensiale for fortetting og transformasjon, samt hvilke områder som ikke 
burde fortettes.  
Sluttrapporten fra dette arbeidet forelå i juli 1999 og skulle danne noe av 
grunnlagsmaterialet for fase 2 i kommunedelplanarbeidet. 
 
 
Ved videreføring av arbeidet i 2004, ble materialet som Asplan Viak har 
utarbeidet, gjennomgått. Det ble da klart at det var behov for en 
oppdatering av dette arbeidet. På bakgrunn av dette ble det opprettet et 
team i Bygnings- og reguleringsavdelingen som fikk i oppgave å arbeide 
videre med fortettingsproblematikken i kommunen.  
  
 
Målet for arbeidet er: 
• avklare fortettingspotensialet i eksisterende boligområder i 

kommunen, samt avklare i hvilke områder det kan tilrettelegges for 
fortetting, samt hvilke områder hvor det ikke ligger til rette for 
fortetting. 

• fastsette rammer og retningslinjer, som gir grunnlag for at fortetting 
kan skje med kvalitet. 

• legge til rette for, gjennom grunnlagsmaterialet, rammer og 
retningslinjer, effektiv og forutsigbar saksbehandling. 

 
 
Arbeidet er delt inn i to faser hvor fase 1 har bestått i å: 

• utarbeide og innhente grunnlagsmateriale i form av registreringer 
og analyser innenfor tema som landskap, grønnstruktur, klima, 
støy, luftforurensning, sentralitet, kulturminner, 
bygningsutforming/arkitektur, bebyggelsesstruktur, tetthet m.m. 

• Utarbeide program og forslag til prosess for fase 2 
 
 

Fase 2 vil bestå i å: 
• med utgangspunkt i registreringer og analyser utført i fase 1, 

definere hvilke områder som kan tilrettelegges for fortetting og 
hvilke områder hvor det ikke bør fortettes. 

• utarbeide kriterier og estetiske retningslinjer for utvikling av de 
ulike områdene. Dette vil omfatte utforming med hensyn til 
tetthet, skala, typologi, bebyggelsesstruktur m. v. 

• avklare nødvendige tiltak på infrastruktursiden 
• med utgangspunkt i revisjon av kommuneplanen, eventuelt 

definere sentralt beliggende områder som har potensiale for 
transformasjon. Transformasjon innebærer i denne sammenheng 
endring fra en mer åpen bebyggelsesstruktur til et konsentrert 
struktur med en betydelig høyere utnyttelse. Dette kan gi andre 
bolig- og bebyggelsetyper enn området har i dag. 

 
 
 

 
 
Arbeidet med fortetting av eksisterende boligområder i kommunen er 
nært knyttet opp til arbeidet med revisjon av kommuneplanen og inngår 
som del av planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 07.02.06. 
 
Denne rapporten som inneholder analyser og registreringer, utgjør fase 1 i 
fortettingsarbeidet, men vil være en del av grunnlagsmaterialet for det 
videre arbeidet knyttet til kommuneplanrevisjonen 
Rapporten tar utgangspunkt i Asplan Viaks områdeanalyse fra juli 1999.  
Arbeidet er imidlertid supplert med et mer omfattende og oppdatert 
materiale, knyttet til nye registreringer og beskrivelser og av det enkelte 
området. Dette har også medført endringer i inndelingene av områder.  
Det er spesielt lagt vekt på å beskrive kvaliteter og særtrekk i de enkelte 
områdene. Dette for å gi et godt grunnlag for det videre arbeidet i fase 2, 
hvor blant annet kriterier for eventuell utvikling av de ulike områdene 
skal fastsettes. 
 
I utarbeidelsen av rapporten er det lagt vekt på at materialet skal 
presenteres på en slik måte at det blir mest mulig tilgjengelig.  
Det er i den forbindelse laget en beskrivelse av det enkelte område. Hver 
beskrivelse inneholder også kart og bilder som skal bidra til å 
tydeliggjøre karakteristiske trekk. 
Dette har vært viktig sett i forhold til en fremtidig bruk, både for 
tiltakshavere, men også i forhold til saksbehandling i kommunen.  
 
Det er også et viktig moment at eventuelle konklusjoner som vil bli 
trukket i fase 2 skal kunne etterprøves, dersom viktige forutsetninger 
skulle endres. Dette kan være forutsetninger som trafikk, støy og 
luftforurensning som i dag legger begrensninger på utvikling av en del 
områder.  
 
Rapporten er utarbeidet av et team i Bygnings- og reguleringsavdelingen. 
Teamet har bestått av Gro Eriksen, Randi Nicolaisen og Irene 
Kristiansen. 
Fremstilling og bearbeiding av sonekartene er utført av Leah Katz. 
Fotomaterialet er laget av Bygnings- og reguleringsavdelingen, dersom 
ikke annet er oppgitt. 
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