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DEL 1
ANALYSER OG REGISTRERINGER   
 
Arbeidets omfang 
Analysene og registreringene som er utført, omfatter i utgangspunktet 
områdene som i gjeldende kommuneplan er vist som nåværende 
boligområder, med unntak av Brønnøya.  
Arbeidet som er utført er både basert på bruk av allerede eksisterende 
rapporter og utredninger innenfor ulike tema, innhenting av ny og oppdatert 
informasjon, samt nye registreringer og vurderinger av de enkelte områdene 
på et overordnet nivå. 
 
Rapporten er i to hoveddeler, hvor første del omfatter vurderinger og analyser 
på et mer overordnet nivå. Gjennom blant annet tekst og kart presenteres 
viktige tema som landskap, klima, støy, luftforurensning, samt kulturminner. 
 
Del to av rapporten omfatter selve områdebeskrivelsene. Eksisterende 
boligområder er fordelt på soner, som i hovedsak følger skolekretsgrensene. 
Områdebeskrivelsene presenteres sonevis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

                

                                               
Kart som viser hvilke områder som er vurdert i forbindelse med analyse og registreringsarbeidet.  
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KLIMA 
 
Da foreliggende beregninger og vurderinger av lokalklima og luftkvalitet for 
Asker kun foreligger stedvis og med ulikt detaljeringsnivå, er det i denne 
kartleggingen lagt vekt på de mest aktuelle fortettingsarenaene som 
Heggedal, Billingstad og Asker. I tillegg er kystsonen langs Slemmestadveien 
som Åbyfaret, Leangbukta og Vollen, studert mer inngående. Øvrige områder 
er omtalt på et mer generelt nivå. 
 
Meteorologiske forhold 
Overordnede vindsystem er som for Osloregionen forøvrig; dvs. 
fremherskende vind om sommeren er fra sydvest, og fremtredende vind om 
vinteren er fra nordøst. I tillegg vil kaldluftsdrenasje som følger fallretningen 
i terrenget (bekkefar, daler), virke i området. Kaldluftsdrenasjen er viktig for 
utluftning av tette, ubebygde områder og bør ikke hemmes av veianlegg eller 
bebyggelse. 
I Asker kommune, og særlig langs Slemmestadveien som løper langs fjorden, 
kan behovet for støyskjermer komme i konflikt med behovet for 
kaldluftsdrenering. 
 
Overordnet lokalklima 
Området tilhører Oslofjordregionen, avgrenset av ryggene ved Skaugumsåsen 
og Bergsåsen i nord og med Brennåsen (360 moh) i sydvest. Bivannskiller 
ved Slottsberget/Vardåsen. Kalde luftmasser dreneres ned langs Askerelva, 
via Bondivannet og videre dels østover mot Oslofjorden og dels sydover mot 
Gjellumvannet og Heggedal, med forgreininger langs Skitthegga og 
Grodalselva. Kalde luftmasser dreneres også fra Verkensvannet, østover ned 
Verkenselva og ned mot Gjellumvannet. Asker sentrum ligger i en 
nedsenkning som vinterstid vil ha begrenset utluftning og derved opphopning 
av kaldluft. Det er viktig at eventuell utbygging syd for sentrum ikke demmer 
opp for den naturlige kaldluftsdreneringen gitt av terrengfall og elve- og 
bekkefar, gir viktig drenering som bør ivaretas ved en eventuell 
boligfortetting. Man bør også unngå at skjermende vegetasjon i 
vindeksponerte områder går tapt. 
I lavereliggende områder som dalsøkk og groper i landskapet, spesielt i 
tilknytting til vann, kan det bli oppstuvning av kaldluft. 
 
stagnasjonsområder 
• sonen rundt Gjellumvannet, Bondivannet og Sørjordet 
• sonen rundt mindre bekkefar som Guibekken og Verkenselva 
 
spesielt skyggefulle soner 
• nordvestvendte skråninger 
 
(Beskrivelsen er basert på notat: Landskap, lokalklima og 
forurensningsbelastninger for Asker kommune, utarbeidet av Asplan Viak 
v/Hanne Jonassen, datert 13. juli 1999.) 
 
 
 
 
 

 

                
 
Kart utarbeidet av Asplan Viak som viser viktige lokalklimatiske forhold. 
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LANDSKAP   
 
Hvorfor det er viktig å ta hensyn til landskapet 
Landskapet er den ytre, fysiske rammen om vår eksistens og virksomhet.  
Landskap kan oppfattes i en overgripende, regional skala eller betraktes i 
en liten målestokk innenfor nærmiljøet. Et steds identitet er nært knyttet 
til landskapet. Landskapet gir muligheter og begrensninger for 
utviklingen av stedet.  
Det er av flere årsaker viktig å ta hensyn til landskapet i den fysiske 
planleggingen: 
 

• Landskap som danner rammen rundt stedet, for eksempel de 
grønne åsene som rammer inn bebyggelsen. 

 
• Landskapet, i betydning landskapsbildet, som er de estetiske, 

visuelle og opplevelsesmessige sidene ved landskapet. 
 

 
• Terrengformer kan være med på å strukturere bebyggelsen og 

skape avgrensninger. 
 
• Landskapet som premiss for landbruket og grunnlaget for det 

biologiske mangfoldet. 
 

 
• Landskapet som arena for utøvelse av rekreasjon, friluftsliv, lek 

og idrett. 
 
• Landskapet har betydning for lokalklima og luftkvalitet. 

 
Det er av stor betydning at vesentlige trekk ved kommunens grønne 
frodige preg opprettholdes, enten man opplever landskapet fra 
Skaugumsåsen, fra fjorden eller fra E-18. 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 tilsvarende 
antall boliger i nye boligfelt i verdifulle «grønne» områder. 
Samtidig utgjør noen av de eldre boligområdene i praksis en viktig del av 
grønnstrukturen. Dette fordrer nennsom planlegging. 
 
Overordnet beskrivelse av Askerlandskapet 
Dal i nord-sydgående retning 
Et forholdsvis smalt daldrag basert på den gamle forkastningssonen, går 
fra Semsvannet, via Asker sentrum og sydover. Dalen danner skille 
mellom to soner i landskapet; den kuperte sonen langs Oslofjorden og 
høydedragene i vest. Daldraget har flere langstrakte vann i dalretningen. I 
dette draget innlemmes Asker sentrum som ligger i en skålform. Sonen 
preges av Asker sentrum med service og kollektivknutepunktfunksjoner 
og tett bebyggelse. Nordover mot Semsvannet er det et forholdsvis åpent 
og svakt stigende terreng, dominert av store arealer med dyrket mark. 
Enkelte lisoner er bebygde, ellers dominerer barskog ispedd flekker med 
løvskog. 
 
 

 
 
 
Høydedrag/åser i nordvest og sydvest 
I nordvest stiger høye åser opp mot 460 moh. Berggrunnen består av 
dageruptiver; basaltlavaer og rombeporfyrlavaer i veksling. Sedimentære 
bergarter underst og mellom mange av strømmene. 
I sydvest er åsene lavere, opp mot 360 moh. Berggrunnen her av granitt. I 
dette området er det flere vann. 
Høydedraget gjennomskjæres av to markerte daldrag. 
− Dalen opp mot Dikemark med Verkenselva i dalbunnen. I dalen 

dominerer dyrket mark og mindre arealer med løvvegetasjon. 
− Daldraget med E18-korridoren. I denne dalen er veianlegget og 

bebyggelsen dominerende. 
I begge daldragene dominerer kalkstein og leirskifer berggrunnen. 
Barskog dominerer i vegetasjonsbildet på høydedragene og løv i 
forsenkningene. 
 
Oppbrutt og kupert terreng langs Oslofjorden 
Langs Oslofjorden går en opprevet kystlinje. Fra fjorden går langstrakte 
og lave åser med mellomliggende daler/forsenkninger i nordøstlig 
retning. Dalbunnen består av hav- og fjordavsetninger, åsene av bart fjell. 
Området er småkupert og oppbrutt. 
En mosaikk av bebyggelse, dyrket mark, vann og løvvegetasjon preger 
denne sonen. Høydedragene domineres av bebyggelse og vegetasjon, 
forsenkningene av vann, dyrket mark og vegetasjon. 
Sonen går fra 0-200 moh. 
 
 
 (Teksten er basert på: Notat: landskap, lokalklima og forurensnings-
belastninger for Asker kommune, utarbeidet av Asplan Viak v/ Hanne Jonassen, 
datert 13. juli 1999.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kart som viser hovedtrekkene i landskapet      
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GRØNNSTRUKTUR 
 
Hva er grønnstruktur 
Grønnstrukturen er veven av mer eller mindre sammenhengende, store og 
små natur-/ kulturpregede områder i byer og tettsteder og består av: 
 

• Overgangssonen mellom by/ tettsted og land, dvs. de nærmeste 1-
2 km inn i de store natur- og kulturlandskapsområdene rundt 
byen/tettstedet. 

• Store og små naturområder i byen/tettstedet inkludert 
strandområder, kystsonen, sjøer, tjern, elver og bekker. 

• Parker, institusjonsområder, skolegårder, kirkegårder, alléer og 
andre opparbeidete grønne områder. 

• Jordbruksområder og kolonihager. 
• Private hager/fellesarealer i boligområdene. 
• Grønne ”restområder” som både kan ha kultur- og naturpreg, for 

eksempel rivningstomter, fyllinger, løkker, ulike kantsoner og 
lignende. 

 
Grønnstrukturen er hele tiden i endring, både i landbruks-, natur- og 
friluftsområdene og i byggeområdene. Vegetasjonen vokser, og 
økosystemene utvikler seg mot klimaksfase dersom de ikke utsettes for 
skjøtsel/ inngrep.  
 
Hvorfor er det viktig å ta vare på grønnstrukturen? 
Grønnstrukturen har en flerfunksjonell rolle: 
 
• Transportfunksjon for ”myk” transport 

Som del av gang- sykkelveinett, turveinett og skiløypenett 
 

• Verdi i forhold til naturmiljøet 
By- og tettstedsnaturen fyller en viktig plass i økosystemet, enten 
som produsent av organisk materiale eller som renovasjonsarbeider 
og nedbryter. Større og sammenhengende grøntdrag har stor verdi for 
biologisk mangfold. Dessuten skal by- og tettstednaturen gi 
menneskene de nære naturopplevelsene. 
  

• Den har landskapsverdi 
Grønnstrukturen skaper ramme rundt byen og tettstedet. Den deler 
stedet i mer fattbare enheter og gir by, bydel og tettstedet identitet og 
historisk forankring.  
 

• Den har friluftslivs- og rekreasjonsverdi 
Grøntområdene byr på møteplasser og muligheter for sosial kontakt, 
turgåing og trim. Grønnstrukturen omfatter anlegg for lek og idrett i 
form av nærfriluftsområder av lokal verdi (balløkker osv.), 
friluftsområder for dagsutfart (badeplasser) og områder for særskilt 
bruk som idrettsanlegg/ skiløyper. Grønnstrukturen har stor 
betydning for den fysiske og psykiske helse.  
 
 

 
 
 

• Den har verdi i forhold til klimahensyn 
Grønnstrukturen har betydning i forbindelse med vindskjerming og 
kaldluftsdrenering av utsatte områder. Vegetasjonskledde områder av 
en viss mektighet kan filtrere luften langs trafikkårene for 
småpartikler.  
 

• Den har funksjon som avløps- og overflatevannsystem 
Grønnstrukturen infiltrerer, renser og ”fordrøyer” overflatevann og 
hindrer erosjon. Næringsstoffer fra avløpsvann tas opp og 
resirkuleres, spesielt nitrogen og fosfor.  

 
Friluftsliv 
90 % av innbyggere i Asker sier i brukerundersøkelsen fra 2003 at de 
driver med friluftsliv. Mest vanlig er turer i skog og mark og turområder i 
byggesonen. Undersøkelser viser at dersom grøntområdene ligger mer 
enn 200 meter fra der folk bor, er det sannsynlig at folk heller driver med 
andre aktiviteter enn friluftsliv. Det er viktig at behovet for turveier og 
grønne lunger der folk bor ivaretas. Det er videre viktig å planlegge og 
etablere turveistrenger mellom de store natur- og friområdene som marka 
og kysten slik at folk kan komme seg ut i områdene uten å bruke bil. Det 
er gjort en del arbeid med å gjennomføre sti- og turveiplanen i Asker 
kommune, men fortsatt er det viktig å fokusere på gode natur- og 
friluftsområder for folk.  
 
 
Særskilt viktige større områder  
 
Vestmarka- Høgås- Semsvannsområdet 
I rekreasjonssammenheng henger arealene nord for Hukenbekken og 
Asker kirke sammen som et nesten sammenhengende natur og 
landbruksområde. Skiløyper og turstier strekker seg helt inn mot Asker 
sentrum og grenser mot mange boligområder. Solli og Semsvannet er de 
viktigste utfartsstedene. 
Vestmarka er del av ”Oslomarka” som er underlagt et felles 
forvaltningsregime i regionen. Semsvannsområdet er vernet som 
landskapsvernområde. Hele området er gitt høyeste prioritet i 
landbruksplanen som et stort sammenhengende landbruksområde. 
 
Kjekstadmarka/Askerbørskogen 
Kjekstadmarka – den sørvestre del av ”Oslomarka” – strekker seg 
gjennom både Asker, Røyken og Lier. Området benyttes som 
rekreasjonsområde av befolkningen i Asker med utgangspunkt Heggedal 
og Dikemark. Dalen mellom Vardåsen og Kjekstadmarka heter 
Askerbørskogen og er bevart som sammenhengende jordbruksområde. 
Askerbørskogen er sammen med Kjekstadmarka gitt høyeste prioritet i 
landbruksplanen.  
 
 
 

 
 
 
 
Vardåsen 
Vardåsen er omgitt av bebyggelse på tre kanter, men det er så stort og 
innholdsrikt at det utgjør et lite ”markaområde” i seg selv. De høye åsene 
er skrinne med liten verdi for landbruket, men er mye benyttet i 
rekreasjonssammenheng, og er en svært synlig del av landskapet i Asker.  
 
Guiplatået 
Guiplatået fra Østenstad over Gui- Yggeseth og videre mot det 
tilsvarende området i Røyken har vært skjermet for bebyggelse i alle 
tidligere kommuneplaner, og er gitt høyeste prioritet i landbruksplanen. 
Området er rikt på kulturminner og er benyttet som turområde av 
befolkningen i denne delen av kommunen.  
 
Fjorden og strandområdene 
Fjorden og strandarealene har fått stadig økende betydning for friluftsliv 
og rekreasjon. Sammen med det store landbruksområdet fra Blakstad til 
Konglungen, utgjør de grønne friområdene langs fjorden og på øyene et 
motstykke til de store markaområdene. Det er tilrettelagt med mange 
badeplasser og utfartssteder som gjør at nesten hele kystsonen er tatt i 
bruk. Etter at kyststien ble etablert for nesten 15 år siden, har folk i 
økende grad tatt strandsonen i bruk til mosjon, turgåing og sportsfiske 
hele året. Skog, strandpartier og isdammer langs kysten i Asker gir et 
svært mangfoldig og opplevelsesrikt naturmiljø. Kyststien er ikke 
fullstendig mellom Holmen og Bærum grense. 
  
Den grønne byggesonen 
Satt på spissen kan byggesonen i Asker oppleves som et grønt 
bakgrunnslandskap, fordi topografi og spredt bebyggelse gir et grønt 
bilde. Står man på toppen av Skaugumsåsen eller befinner seg i båt på 
fjorden, får man inntrykk av å se ut over et grønt landskap.  
Jordbruksarealene ”inneklemt” i byggesonen bidrar også til et grønt 
helhetsinntrykk. 
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De brede grønne korridorene 
Landskapet i Asker oppleves som mangfoldig og ”lesbart” fordi det ennå er 
delt opp av flere gjennomgående bånd eller korridorer. På kartet er tegnet inn 
seks særlig viktige korridorer med betydning både for landskapet i Asker og 
som trekkveier for dyr.  
 
A) Det brede, grønne båndet mellom Engelsrud- Høgås og Lier binder 

sammen Kjekstadmarka og Vestmarka, og utgjør et regionalt skille/ 
opphold mellom Drammensregionen og ”Oslogryta”. Å bevare dette 
båndet er en viktig del av felles arealstrategi for Vestregionen.  

B) Mellom Guiplatået og Vardåsen går en grønn korridor over Eid, som 
lager et skille mellom Askers sentrumsorienterte bebyggelse og 
Heggedalsområdet. Dette er samtidig en svært viktig trekkvei for rådyr 
og elg.  

C) Røyken og Heggedalsområdet skilles fra hverandre av et grønt skog- og 
jordbruksbelte sør for Hallenskog (innenfor Røyken kommune). 

D) Vollen og Slemmestad/ Bjerkåsområdet skilles fra hverandre av et skog- 
og landbruksbelte mellom Østern og Arnestad, og videre ut mot 
Elnestangen. Dette er trekkvei for rådyr, selv om forholdene er langt fra 
optimale.  

E) Skogen rundt nedre del av Askerelva fra Blakstadbukta til Bondivann, 
utgjør et markert landskapsdrag midt i Askers byggesone. Dette er 
leveområde og trekkveg for rådyr. Det er også mange dyr som trekker 
sørover via Blakstad hovedgård og Østenstad mot Guiplatået. 

F) Den vegetasjonskledde dalen fra Asker sentrum til Heggedal gjennom 
Bondivann og Gjellumvannet deler opp landskapet på tvers av alle 
kalkrygger i Asker. 

G) Landbruksområdet på Hvalstad og skogen opp langs Neselva, skiller 
bebyggelsen på Hvalstad fra bebyggelsen på Billingstad- Nesbruområdet.  

 
Tre vassdrag 
Neselva, Askerelva og Verkenselva (Årosvassdraget) er de tre største 
vassdragene i Asker og kan betraktes som gjennomgående grønnstrukturer på 
overordnet nivå. Det har vært et politisk mål å få til en turveitrase langs 
Askerelva fra Blakstadbukta til Semsvannet.  
 
Soner som bør vises spesiell oppmerksomhet mht fortetting og 
nedbygging: 
• Strandsonen langs fjorden, vann og elver. Disse sonene har stor verdi for 

det biologiske mangfoldet og som rekreasjonsområder for mennesker. De 
er i tillegg ofte eksponerte og sårbare.  

• Høydedrag som er viktige silhuetter og/eller en ramme rundt 
bebyggelsen. Dersom høydedragene er bebygd, men likevel har et grønt 
preg på grunn av trevegetasjon, bør dette opprettholdes. 

• Daldrag/dalsider med trevegetasjon bør ikke snauhogges eller 
”punkteres” i konsentrerte utbyggingsfelt. Dalsider er gjerne eksponerte 
fra dalbunn og motstående side. Større og sammenhengende grøntdrag 
har stor verdi for biologisk mangfold, for transportsystemet (gang- og 
sykkelveier) og for lokalklima/luftkvalitet. 

• Forbindelser/korridorer gjennom boligområder og ut i marka og mot 
fjorden. 

• Grønne lunger og ”100- meterskoger”  
 

 

                            
 
Kart som viser hovedstrukturen i det grønne landskapet i Asker 
 
(Tekst og illustrasjoner er basert på: Grønnstrukturutredning for Asker, 16.08.1999. Notat: Grønnstruktur, 12.02.2005, Asker kommune ved Grethe K 
Løvald, Ingeborg Fønstelien og Njål Nore.) 
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NATURGRUNNLAG 
 
Det geologiske grunnlaget 
Asker kommune er del av kalk- og skifergrunnlaget rundt Oslofjorden – 
det såkalte Oslofeltet, Norges mest artsrike naturområde. Det rike 
jordsmonnet og de varme somrene har gitt grunnlag for jordbruk i 
århundrer og et intensivt hagebruk fra slutten av 1800- tallet. 
 
 
Grovt sett er jordas fruktbarhet og naturens artsrikdom et speilbilde av 
geologien. De løse kalk- og skiferbergartene fra sjøen og opp i 
byggesonen og jordbruksområdene, er svært næringsrike og nærmest 
smuldrer av seg selv. Kjekstadmarka og Vardåsen består av sur og 
næringsfattig granitt. I en sone rundt granitten er den eldre leirskiferen 
omdannet, og er noe hardere og litt mindre næringsrik enn skiferen langs 
Oslofjorden. Vestmarka og Skaugumsåsen består i hovedsak av 
rombeporfyr, en middels næringsrik lavabergart.  
 
Under marin grense (der havet sto ved istidens slutt, ca 200 meter høyere 
enn i dag) er avsatt lag med sand og leire som gir dypt jordsmonn også på 
steder hvor berggrunnen er hard, f. eks deler av Askerbørskogen hvor 
berggrunnen er hard granitt. 
 
Naturtyper i Asker 
Askers varierte topografi og geologi gir grunnlag for mange forskjellige 
naturtyper. Det er vanskelig å forestille seg hva som er naturlig 
vegetasjon og dyreliv i Asker, all den stund naturen har vært i aktiv bruk 
av mennesker i flere tusen år. De rikeste skogområdene ble dyrket opp og 
ryddet for storvokst og varmekjær løvskog før Kristi fødsel.  
 
Strandsonen og øyene, fjorden 
Kalkfjell i dagen og mye lys gir rom for et belte med artsrike strandenger. 
Her finnes mange sjeldne blomster, busker og insekter. Klimaet i indre 
Oslofjord er lunt, og skogen strekker seg derfor langt mot vannkanten.  
 
Kalkryggene 
Området mellom sjøen og marka er som et bølget teppe dannet av 
sørvest- nordøstgående kalkrygger vekslende med næringsrik skifer. 
På den dype og næringsrike jorda mellom kalkryggene vil det naturlig 
etablere seg en rik løvskog med stort innslag av eik. Slik skog finnes ikke 
i en ”voksen” velutviklet utgave i dag, selv om eikeskogen ville ha 
dominert i lavereliggende deler av Asker i naturtilstand. Stedvis finnes 
innslag av store eiketrær, f. eks i deler av skogen på Løkenes, og i 
kulturlandskapet rundt gårdene. 
I de sørøstvendte skråningene vokser lind, hassel og andre edeløvtrær. 
Oppå kalkryggene er det tynnere jordsmonn som favoriserer en lysåpen 
”kalkfuruvegetasjon”: store furutrær med hasselbusker, liljekonvall, 
blåveis og mange orkideer. I nordvestskråningene vokser gjerne 
granskog, men med rikere bunnvegetasjon enn oppe i markaområdene: 
Blåveis, hvitveis m. fl., hassel og andre edelløvtrær imellom.  
 
 
 
 

 
 
 
Markaområdene  
Vestmarka har nokså frodig vegetasjon som følge av relativt næringsrikt 
jordsmonn. Mange gamle bosettinger og kulturminner som følge av mye 
aktivitet fra gammelt av. Fortsatt husdyrbeite gir et kulturlandskapspreg 
som i dag er svært sjeldent på Østlandet.  
Kjekstadmarka og selve Vardåsen er tilsvarende skrinn og lysåpen. 
Skogen minner mer om hva man finner i skogene øst og sør for Oslo. 
Drengsrudmarka og Høgås ligger i kalk- og leirskiferområdet og har en 
potensielt svært artsrik plantesammensetning. Intensivt skogbruk i 
generasjoner bakover i tid har favorisert en nokså tett granskog. Inn 
imellom lysåpninger kan man skimte orkideer og edelløvtrær som røper 
mer mangfoldig naturtilstand.  
 
Ferskvann/våtmark 
De kalkrike vannene i Asker har artsrik og særegen vegetasjon og 
dyreliv. Mange fiskeslag, muslinger insekter og flere sjeldne vannplanter 
og alger. Alle Dikemarksvannene er karakterisert som svært sjeldne 
naturtyper. Svært mange av de kultiverte dammene (isdammer og 
vanningsdammer) i jordbruksområdet og byggesonen er i dag 
yngleområde for en eller flere amfibier. Den største trusselen mot 
amfibiene er nedbygging av leveområdene rundt dammene, og at det blir 
for mye veier og hus mellom slik at det ikke skjer utveksling av individer 
mellom dammene. Næringsrike myrer med en helt spesiell flora har en 
gang i tiden vært utbredt i de lavereliggende delene av Asker myrene i 
Drengsrudmarka er eksempler på slike rikmyrer.  
 
Landbruk 
Landbruket i Asker har gjennomgått store forandringer de siste femti 
årene. Arealet med dyrket mark er nær halvert fra ca 20 tusen dekar, i 
første rekke som følge av utbygging. Til sammenligning utgjør 
boligarealene i Asker ca 19 tusen dekar. En økt fortetting i byggesonen 
som alternativ til å legge nye boligfelt på dyrket mark, vil bidra til å 
kunne beholde landbruksområdene.  
 
(Teksten og illustrasjoner er basert på: Notat: Grønnstruktur, 
12.02.2005, Asker kommune ved Grethe K Løvald, Ingeborg Fønstelien 
og Njål Nore) 
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Biologisk mangfold  
Asker har et svært mangfoldig naturgrunnlag som gir grunnlag for liv 
hos et vidt spekter av arter i ulike organismegrupper. Topografien er 
variert og berggrunnen er svært rik i mange områder. Kystområdene i 
Asker inneholder flere naturtyper som er særegne for indre Oslofjord, og 
nedenfor marin grense er det leiravsetninger som gir helt spesielle 
livsvilkår for planter og dyr. Mange av de lavereliggende vannene har et 
kalkrikt miljø. Vannene inneholder flere rødlistede karplanter og 
kransalger og har et stort potensiale for en rik bunndyrsfauna. 
(Rødlisteart: En plante- eller dyreart som på en eller annen måte er truet 
av utryddelse, er utsatt for betydelig reduksjon eller er naturlig sjeldne.) 
 
Kommunen huser over 100 arter som er å regne som regionalt eller 
nasjonalt sjeldne. Tørrbakkene, kalkrike strandberg, kalkrike enger eller 
de rike sumpskogene er alle viktige vegetasjonselementer som bidrar til 
er svært rik flora og fauna.  
 
Det er vanskelig å vurdere hva som er det totale vernebehovet i 
kommunen, men forskning viser at når 10-15 % av den opprinnelige 
mengden habitat gjenstår, minsker sannsynligheten for langsiktig 
overlevelse av populasjonen drastisk. (Habitat: leveområde for planter 
eller dyr - f.eks. en dam, en skog, et avgrenset skogsområde, en myr). 
Det vil si at hvis vi bryter opp sammenhengende grøntområder, kan vi 
ødelegge leveområdene for mange arter – også arter vi har et stort ansvar 
for å ta vare på. Utfordringen ved å ta vare på det biologiske mangfoldet 
er både å verne om de enkelte artene, men og verne om store nok og rett 
type areal for arten.  
 
Registrert biologisk mangfold i Asker ble sammenfattet i en egen 
kartlegging i 2001. Arbeidet er utført av Siste sjanse- Stiftelse for 
bevaring av biologisk mangfold. I løpet av 2004 er arbeidet videreført og 
naturtypekartet oppdatert. De utpekte områdene er basert på en begrenset 
kartlegging med fokus på byggesonen. Kartleggingen uttrykker hva som 
faktisk finnes, ikke hvordan vegetasjonen kan bli på lang sikt hvis 
områdene forvaltes med tanke på artsmangfold.  
Asker kommune er en i særdeleshet rik kommune når det gjelder 
biologiske kvaliteter. Til tross for relativt stor feltinnsats er det fortsatt 
områder som enda ikke er kartlagt. Strandsonen og den nærmeste 
kilometeren inn i landet anses som godt kartlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                     
 
Kart fra notat 2005-8, utarbeidet av ”Siste sjanse” 
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STØY OG LUFTFORURENSNING 
 
Stadig sterkere fokus på miljø og de forhold som er viktig for 
miljøkvaliteten har medført strenger krav i forhold til blant annet støy og 
forurensning i forbindelse med planlegging og utbygging av nye 
områder/boliger. 
  
Støy 
Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge rundt 
1,7 mill mennesker er utsatt for støy nær boligen sin, ½ million av disse 
er sterkt eller mye plaget. 
25 juni 2002 kom EU-direktivet for utendørs støy. Direktivet er tatt inn i 
den nye forurensningsforskriften, som blant annet stiller krav om 
kartlegging av støy knyttet til vei, jernbane, flyplass og byområder, 
innen fastlagte frister. Det er anleggseier som har ansvar for denne 
kartleggingen.  
I januar 2005 kom «retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen» som skal legges til grunn ved planlegging og 
behandling av saker etter plan- og bygningsloven. 
 
I Asker kommune er de viktigste støykildene hovedveiene, E18, 
Slemmestadveien og Røykenveien, samt jernbanen. 
 
Asker kommune, ved Bygnings- og reguleringsavdelingen, har kart som 
viser beregnet støy langs deler av hovedveisystemet. Kartene viser 
støysoner ved og langs støykildene. Sonene er fremstilt i farger fra rødt 
til gult, hvor rødt representerer de mest utsatte områdene.  
I de nye retningslinjene som kom i januar 2005, anbefales det ikke at 
kommunen tillater etablering av boliger, skole, barnehage, 
pleieinstitusjoner, m. m. i de røde sonene.  
 
I de gule sonene anbefales det å være varsom med å tillate ny bebyggelse 
med støyfølsomme bruksformål. Bygging av boliger, skole, barnehage, 
pleieinstitusjoner, m.m. bør i utgangspunktet bare tillates dersom man 
gjennom avbøtende tiltak kan tilfredsstille anbefalte grenseverdier. 
 
Kartene Asker kommune har, gir ikke nøyaktige støyverdier for 
enkeltområder, men gir indikasjoner på hvilke områder som er mest 
utsatt, og hvor det i forbindelse med planlegging og utbygging må 
utføres konkrete målinger. Kartene ajourføres etter hvert som det 
foreligger nye målinger/beregninger.  
Vedlagte støysonekart, er basert på beregninger, og er utarbeidet av 
Asplan Viak. 
 
 
 
 
 
 
 

     
Støysonekart, datert 19.11.04, som viser beregnet støy langs noen av hovedveiene i Asker   
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Luftforurensning 
Foruten støy er også luftforurensning et miljøproblem, som i Asker, først 
og fremst er knyttet til veitrafikk. Forskning knyttet til hvilke virkninger 
luftforurensning har på menneskers helse, har bidratt til at myndighetene 
har fastsatt nasjonale mål for luftkvalitet.   
 
1. januar 2005 trådte forurensningsforskriften i kraft. Forskriften 
fastsetter grenseverdier for ulike typer luftforurensning. I 
luftforurensning knyttet til biltrafikk er de viktigste komponentene NO2 
(Nitrogendioksid) og PM10 (svevestøv med diameter mindre enn 10 
med mer). 
 
I Asplan Viaks notat fra 1999 konkluderes det med at det generelt ikke 
bør planlegges boliger i områder der anbefalte luftkvalitetskriterier 
overskrides. Utgangspunktet for vurderingene som ble gjort i 1999, var 
grenseverdiene som var satt som nasjonale mål. På dette tidspunktet var 
ikke disse anbefalte grenseverdiene nedfelt i lov eller forskrift.  
 
Den nye forurensningsforskriften som trådde i kraft i januar 2005 tar 
utgangspunkt i EU-direktivets anbefalte grenseverdier som for noen 
forurensningskomponenter ligger noe lavere enn de nasjonale målene. 
Konklusjonene i notatet er ikke vurdert i forhold til den nye forskriftens 
grenseverdier, men gir allikevel klare indikasjoner på hvilke områder i 
Asker som er utsatt i forhold til luftforurensning. 
Notatet viser til at det i Asker vil være større områder, f.eks. langs E-18, 
der luftkvalitetskriteriene overskrides. I den forbindelse vises det til at 
man i større grad enn tidligere er blitt opptatt av kildeorienterte tiltak, 
som f.eks. reduksjon av biltrafikk, piggdekkreguleringer, fartsreduksjon 
med mer.  
 
Lokale tiltak kan være fysiske skjermer/voller eller at bygninger 
utformes som buffere mot trafikkforurensning. For Asker vil det være 
viktig å ikke hemme den naturlige ventileringen fra å virke i området, 
verken med støy/støvskjermer, ny bebyggelse eller 
terrengoppdemninger.  
Eksisterende og planlagte oppsatte støyskjermer langs E18 og 
Slemmestadveien, kan også ha en viss effekt som støvvegg/-skjerm. 
 
 
Det bør gjøres nærmere beregninger av luftkvaliteten langs E18 og de 
største riks- og fylkesveiene gjennom Asker kommune for å finne 
områder som trenger særskilte skjermingstiltak før eventuell 
boligbygging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
Kart utarbeidet av Asplan Viak som viser lokalklima og luftkvalitet i Asker
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SENTRALITET 
 
Det er flere faktorer som spiller inn når et områdes sentralitet skal 
vurderes. De vanlige faktorene er ofte områdets plassering i forhold til 
veisystemet, offentlig kommunikasjon, sosial infrastruktur som skole, 
barnehage m. m, samt annen offentlig eller privat service. 
 
Med utgangspunkt i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, er det gjerne lokalisering i forhold til offentlig 
kommunikasjon, samt privat og offentlig service som er de viktigste 
faktorene. 
 
En vurdering av om et område har en sentral plassering i kommunen vil 
kunne endres over tid. Disse endringene kan komme som resultat av 
føringer lagt i kommuneplanens arealbruksstrategi. 
 
Veisystemet  
Bosettingsmønsteret i Asker er med unntak av sentrumsområdet relativt 
spredt.  De tetteste befolkningskonsentrasjonene er imidlertid lokalisert 
langs de viktigste kommunikasjonsårene. De viktigste veiene, som utgjør 
hovedveisystem, er E18, riksveiene Slemmestadveien og Røykenveien 
samt fylkesveiene Billingstadsletta, Fekjan, Kirkeveien, Langenga, 
Blakstadmarka, Vollenveien, Rustadveien, Heggedalsveien, 
Dikemarksveien og Drammensveien. 
 
E-18, Slemmestadveien og Røykenveien betjener trafikken gjennom 
kommunen, men er også en viktig del av lokalveinettet. En stor andel av 
trafikken på Slemmestadveien og Røykenveien er lokaltrafikk med start 
og målpunkt innen kommunen. 
Hovedtrafikkstrømmene på veinettet er rettet mot Bærum og Oslo.  En 
god del av trafikken som er rettet mot Asker kommer fra Drammen/Lier 
og Røyken/Hurum. Det er imidlertid også en del gjennomgangstrafikk fra 
disse områdene som er rettet mot Sandvika og Oslo. 
Trafikken innen kommunen er, når det gjelder arbeidsreiser, først og 
fremst rettet mot Asker sentrum, Slependen, Nesbru og Holmen.  
 
Når det gjelder utvikling og fortetting av eksisterende boligområder i 
kommunen er tilknytning til veisystemet av betydning, og spesielt i 
forhold til de deler av veisystemet som også er trase for 
kollektivtrafikken.  
Deler av hovedveisystemet utgjør, pga store trafikkmengder, en 
miljøbelastning som begrenser mulighetene for å utvikle/fortette enkelte 
boligområder. Miljøtiltak og endringer av hovedveisystemet vil imidlertid 
på sikt kunne endre dette. 
 
Offentlig kommunikasjon 
Tilbudet når det gjelder offentlig kommunikasjon endres over tid i takt 
med endringer av vei og bane, samt utvikling av nye boligkonsentrasjoner 
i kommunen. Asker har over tid utviklet seg til å bli en forstadskommune  
til Oslo. Dette har bidratt til at kommunen kommunikasjonsmessig er 
nært knyttet til Oslo og tettstedene i Vestkorridoren.   
Asker sentrum er det viktigste kollektivknutepunktet i kommunen. 
 

 
 
 
 
Det offentlige kollektivtrafikktilbudet i kommunen består i dag både av 
tog og buss. I tillegg er det også hurtigbåtforbindelsen mellom 
Slemmestad- Vollen og Aker brygge. Denne har imidlertid, pr i dag, et 
svært begrenset rutetilbud og er av mindre betydning for kollektivtilbudet 
i den store sammenheng. 
 
Jernbanen utgjør det viktigste kollektivtransporttilbudet i Asker, og er 
særlig viktig som forbindelse til de store sentraene og 
kollektivknutepunktene; Sandvika, Lysaker, Oslo og Drammen. 
Transporttilbudet med tog omfatter Drammensbanen, Gardermobanen og 
Spikkestadbanen. 
Busstilbudet i kommunen består både av et stamrutenett som dekker 
Slemmestadveien, Gudolf Blakstads vei og nordlige del av Røykenveien, 
samt et lokalrutenett som dekker sørlige del av Røykenveien, 
Heggedalsveien, Dikemarkveien, Drammensveien, Semsveien, 
Kirkeveien, Nesøya og Konglungen. I tillegg kommer servicelinjene som 
binder sammen boligområder med sentrum og forskjellige institusjoner. 
 
Dagens senterstruktur 
Senterstrukturen i Asker har en hierarkisk inndeling som består av 
kommunesenter, lokalsentre og nærsentre. Asker sentrum er kommunes 
hovedsenter både når det gjelder kommunal administrasjon, kulturtilbud, 
offentlig- og privat tjenestetilbud, handel, kommunikasjon m.m. 
Lokalsentrene dekker behovene for handel, tjenestetilbud, kulturtilbud og 
service for et større område i kommunen. I Asker er det i dag to slike 
sentre; Holmen og Heggedal.   
Nærsentrene er nærbutikker og nærservice knyttet til boligområder i 
kommunen. Disse sentrene er ofte knyttet til skole/idrettanlegg 
/barnehage.  I Asker er det definert 14 slike nærsentre.  
 
Eksisterende senterstruktur vil over tid endre seg gjennom økt satsning på 
utvikling av bestemte områder. Dette kommer gjerne som resultat av 
føringer som blir lagt i forbindelse med revisjon av kommuneplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Kart som viser hovedveisystemet 
 
 

 
Kart som viser kollektivtransporttraseene og eksisterende senterstruktur  




