
Reguleringsplan for Kjonebråten 
-med bakgrunn i Borgen-prosjektet



Borgenområdet:
• Planforslaget tilrettelegger for opptil 70 rekkehus og ligger på Borgen i gamle 

Asker. 

• Borgen er delt i to plansoner, Askerlia/Hagaløkka plansone og Borgen plansone. 
Kjonebråten ligger i Askerlia/Hagaløkka.

• Gangavstand til tog, Asker sentrum, skole, nærsenter og barnehager. 

• 1968-72: storskala utbygging av blokker med tot. 1400 boliger- som rimelig 
inngang til boligmarkedet. Hovedsakelig i Askerlia/Hagaløkka. 

• Borgen plansone har mest eneboliger,  dette skillet eksisterer fortsatt. 

• Det var dette skillet man ønsket å motvirke ved å tilby en annen boform av høy 
kvalitet slik at andre folk

Også vil flytte til området



Planområde for Kjonebråten:





• Antall inbyggere totalt: ca 5000. 35% av disse har 
internasjonal bakgrunn, og de fleste av disse bor i plansonen 
Hagaløkka/Askerlia

• Store sosioøkonomsike forskjeller har skapt  stort politisk 
engasjement for målrettet satsing i området som resulterte i 
Borgenprosjektet.

• Kommunestyret vedtok at man før ny utbygging i 
Borgenområdet skal lage analyser som viser hvordan 
utbyggingen vil påvirke befolkningssammensetningen i 
området.



Borgenprosjektet:

Mål: kunnskapsbasert og målrettet utvikling av nærmiljøet.

Rapporten «Livet på Borgen» ble laget. Denne viste bl.a:

• Lavere inntekt i Hagaløkka/Askerlia plansone  enn i Asker og 
Borgen plansone. Relativ fattigdom er en utfordring i 
Borgenområdet.

• Lavere boligpriser = folk med lavere inntekt kan kjøpe bolig. 
Etnisitet mindre relevant. 

Samskapingsprosesser lokalt samlet involverte beboere og andre 
aktører som ga innspill om hva som er utfordringer, ressurser og 
viktige tiltak på Borgen. 



Rapporten dannet kunnskapsgrunnlag for  Temaplan for 
Borgenområdet 2017-2020.

Plan for utvikling av lokalsamfunnet, anbefaler innsatsområder 
og tiltak. 
Innsatsområder:
• Samskaping og deltakelse
• Sosiale og kulturelle aktiviteter
• Offentlige tjenester
• Stedsutvikling
Mål stedsutvikling: Innbyggerne lever i et område med variert 
boligsammensetning, attraktive uteområder og møteplasser.

Det siste innsatsområdet går direkte inn i reguleringsplan for 
Kjonebråten og etablering av Borgen nærsenter har vært et viktig
bidrag for å svare ut innsatsområdene på Borgen. 



Ønsket resultat:
• Boligbygging påvirker

befolkningssammensetningen.

• Nærsentra med gode servicetilbud og 
møteplassfunksjoner. 

• Gode uteområder er tilrettelagt for aktivitet.

• Det er lett å ta seg frem i området, og god 
sammenheng til Asker sentrum.

• Kvalitet i alle utbyggingsprosjekter.



• Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, utarbeidet på 
oppdrag fra Asker kommune en rapport om boligtyper og 
befolkningssammensetning. 

• NIBR mente at man i Kjonebråten burde maksimere antall 
rekkehus for å tiltrekke seg barnefamilier, da disse kan bidra til 
å motvirke segregering.

• Formannskapet vedtok 29.08.17 at NIBR rapporten skulle 
følges opp bl. a. ved at ny bebyggelse hovedsakelig skal bestå 
av større familieboliger (fra omlag 100m2 og opp over) og at 
Rådmannen skal vurdere om Asker kommune kan bidra 
oppgradering av området.



• Dette måtte svares ut i reguleringsplanforslaget

• planen ble omarbeidet i flere omganger i påfølgende 
planprosess

• hovedproblemstillingen handlet om hva slags boliger 
som skulle bygges og hvor store de skulle være. 

• Her veide hensyn til segregeringsutfordringer veide i 
dette tilfelle tyngre enn retningslinjer for høy 
utnyttelsesgrad i sentrale/kollektivnære områder.

• Forslaget endret seg dermed veldig:



Første forslag, 
sett fra vest

Siste 
forslag, 
sett fra øst





Plankart



.• Ni rekkehusfelt lagt rundt fire lekearealer.

• Minst en lekeplass skal utformes slik at den kan 
benyttes av barn med nedsatt funksjonsevne. 

• kryssende gangforbindelser i bindende illustrasjonsplan 
for å inkludere  nabolaget.

• Seks ulike hustyper, avhengig av plassering

• “Grønne” tak, beplantet med sedum, forsinker
overvann.

• Underjordisk garasje, adkomst fra Huldreveien



Illustrasjon fra designhåndbok, 
som er bundet opp i 

reguleringsbestemmelsene.

Oversikt over gangveier som 
krysser planområdet



• Viktige rekkefølgekrav:

• Huldreveien oppgraderes til A-vei med eget fortau, 
før igangsettingstillatelse for boliger, for å sikre 
trafikksikkerhet i anleggsperioden.

• Gangvei mot Søndre Borgen opparbeides 

• Gang- og sykkelvei mot Hagaløkkveien skal 
oppgraderes til 2,5 m bred sykkelvei med 2m bredt 
fortau før brukstillatelse for boliger. 


