
Begrenset rullering av kommuneplanens arealdel 2018 - 30.  
Planbeskrivelse med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i møte 4.9.2018, sak 52/18. 

 

Arealdelen - strategi for utvikling og vekst 
Arealdelen skal bidra til å realisere samfunnsdelens visjon1 om utvikling av kommunesamfunnet: 
 

 «Hurum - muligheter mellom to fjorder» 
 

Arealdelen skal legge til rette for en arealbruk som medvirker til at visjonen med tilhørende mål og 
strategier kan bli realisert. 
Hurum skal tilrettelegge for en langsiktig utvikling og arbeide for en sterk bolig- og næringsvekst i 
planperioden. Vekst skal etter samfunnsdelen bygge på potensialet som ligger i kommunens nordre del. 
En bærekraftig bruk av kommunens naturgitte fortrinn skal gi vekst og videreutvikling i nordre og søndre 
del. Kystsonens kvaliteter skal styrke en ønsket nærings- og befolkningsvekst. Utviklingen i 
lokalsamfunnene skal gjøre det attraktivt å bo, jobbe og drive næring i kommunen 

Samfunnsutviklingen skal fremme trygge og robuste 
lokalsamfunn. I lokalsamfunnene skal aktiviteter og 
rammebetingelser som fremmer folkehelse og trivsel 
prioriteres.  
Senterstrukturen som er etablert i Hurum videreføres. Alle 
kommunens tettsteder har funksjon som nærsentre, mens 
Tofte og Sætre også regnes som lokalsenter for tettstedene i 
søndre og nordre del. 
Sentrum skal styrkes og ses i sammenheng med 
tilrettelegging for utbygging av sentrumsnære boliger og 
leiligheter. 
Arealer for offentlige tjenester og service er ivaretatt. 
Eksisterende arealer som er satt av/tatt i bruk videreføres i 
ny arealdel. Skolearealer er innarbeidet på bakgrunn av 
skolebruksplan, videre er det forutsatt at pågående arbeid 
med rullering av helse- og omsorgsplan vil avklare eventuelle 
nye arealbehov som kreves innarbeidet. 
Samlet er det innarbeidet areal som vil romme om lag 3000 

nye boliger i planperioden, når reserven i eksisterende byggeområder regnes inn. Dette er mer enn 
behovet som følger av ønsket vekst, men vil gi fleksibilitet for strategiske valg. Videre forutsettes 
rekkefølgebestemmelsene å styre utviklingen i forhold til kapasitet. 
Store områder langs RV 23 vil gi rom for etablering av næringer med et regionalt nedslagsfelt. Videre 
åpnes verdifulle næringsarealer etter papirindustrien på Tofte for nye næringsetableringer med tilgang 
til havn og fylkesveinettet. Det innarbeidet omlag 1700 daa næringsareal, som vil tilsvare 300 nye 
næringstomter à 5 daa. 
I arealdelen er det avgrenset områder for ny fritidsbebyggelse, i hovedsak knyttet til områder hvor en 
finner en etablert og aktiv reiselivsnæring. 
Det tilrettelegges for strategisk samarbeid med andre aktører når dette vurderes som å medvirke til 
ønsket utvikling. 
Etter utviklingsmål for landbruksnæringen videreføres rammene for «Landbruk Pluss».  
Tur- og rekreasjonskorridorer ut mot Hurummarka er hensyntatt gjennom områdene der det 
tilrettelegges for utbygging. Det er åpnet for etablering av idrettsanlegg i deler av Hurummarka slik det 
følger av temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  
Hurums kystlinje er 63 km lang. Kystsonen er berørt av flere store og viktige samfunnsinteresser. 
Strandsoneavgrensing og viktige grøntdrag for rekreasjon er videreført. 
I småbåthavnene åpnes det for utvikling og økt havnekapasitet. Sentrumsnære havner kan utvikles med 
lokaler for sjøidretter, maritime servicefunksjoner, mv. Samlet gir planen rundt 2000 nye småbåtplasser.  

                                                 
1 Kfr Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 16.6.2015. 

 



 
Om endringene 
Hovedtrekkene i tidligere arealdel2 er videreført. Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak til program 
for planarbeidet er arealbruken er endret slik det framgår under etterfølgende temavise beskrivelse. 
 
Sentrumsutvikling 
 

Sætre og Tofte sentrum er i gjeldende kommuneplan definert som lokalsenter 2 
(jf fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur).  
Etter Regional plan for areal og transport i Buskerud er Sætre definert som 
kollektivknutepunkt. 
Etter intensjonsavtalen som er inngått mellom kommunene i nye Asker er Sætre 
og Tofte definert som lokalsenter.  
 

Som lokalsenter har Sætre senterfunksjon for områdene Åros, Storsand, 
Klokkarstua/Verket og sommertrafikken fra Vestfjordbassenget, mens Tofte har 
lokalsenterfunksjoner for søndre del av Hurum, dvs. nærsentrene Filtvet, Kana, 
Holmsbu og Rødtangen. 
Det vil være en sammenheng mellom senterområdenes innhold, størrelse og 
omlandet som betjenes av senteret (nedslagsfeltet). Buskerud fylkeskommune 
definerer sentrumsområdene ut fra kommunenes arealplanlegging og sentrenes 
faktiske funksjoner. Andre fylker knytter senterstruktur sammen med 
arealgrenser slik at et lokalsenter defineres som å ha et forretningsareal 
begrenset opp til 3000 m 2 BRA.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for ønsket tettstedutvikling. Tettstedene skal styrkes og 
sentrumsområdene skal tilrettelegge for aktivitet, med rammer som sikrer økt attraktivitet.  
 

Utvikling av tettstedene som lokalsenter og knutepunkt handler om investeringer og verdiskaping som 
sikrer interesse for bosetting og næringsutvikling.  
Stedsutvikling med kulturelle og kommersielle tilbud skaper aktivitet, noe som forutsetter god 
arealutnytting hvor rom og møteplasser har rett kvalitet. 
Offentlige bygg og virksomheter spiller en rolle for stedsutviklingen, både m h t investeringens 
smitteeffekt, ved valg av beliggenhet og ved å innrette virksomhetenes drift slik at denne bidrar til å gi 
et levende miljø.  
Nytt kommunehus har bidratt positivt til utvikling i Sætre, mens Tofte har fått et løft som følge av 
skoleutbygging og oppgradering av hovedveien gjennom sentrum. 
Begge steder er bygningsmassen tilrettelagt for lokalsamfunnets bruk og veiarbeidene har gitt 
gaterommet økt kvalitet begge steder. 
 

Bruk av sentrum vil endres over tid, også m h t utstrekning. Ved utvidelse bør det legges vekt på 
tilknytting til eksisterende bruk. 
Sentrum skal ha god tilgjengelighet. Utviklingsmål gir krav om tilgjengelighet for kollektivreisende, 
gående og syklende. Tilgjengelighet med bil bør vurderes og delvis legges til randsonen. 
Utvikling må bygge på en plan som sikrer langsiktig strategisk retning, hvor samspill mellom politikere, 
administrasjon, innbyggere, utbyggere og andre aktører i lokalsamfunnet ivaretas. 
Gangavstand mellom ulike funksjoner og aktiviteter har betydning. I sammenlignbare tettsteder er 4 – 
600 m gangavstand ofte brukt som avstandskriterium. 
 

Lokalsenter – Sætre 
Som lokalsenter har Sætre senterfunksjon for områdene Åros, Storsand, Klokkarstua/Verket og 
sommertrafikken fra Vestfjordbassenget.  Grovt anslått betjener senteret i dag omlag 7000 innbyggere. 
Legges ønsket vekst i planperioden til grunn skal senteret betjene nærmere 11000 innbyggere. 
 

Området som er avgrenset til sentrumsformål ligger hovedsakelig på sjøsiden av hovedveien. Området 
er begrenset i utstrekning, omlag 93 daa. Det i dag etablert omlag 9000 m2 gulvareal med bruk til ulike 
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Nye Asker 



sentrumsformål. 
Store deler av området er i ferd med å bli bygd ut i h t regulering. Reguleringen har initiert et offentlig-
privat samarbeid om utbyggingen. Etter gjeldende detaljplaner er det en gjenværende, ikke etablert 
reserve på ca 2000 m2 forretningsareal. 

 

Utvikling av Sætre som lokalsenteret gjelder spørsmål om 
langsiktig utvikling og utbyggingsretning. Sjø og terreng 
legger fysiske føringer som vil innvirke på hvordan området 
kan utvikles.   
 

I forbindelse med tidligere arbeid med en arealstrategi for 
Sætre sentrum ble spørsmålet om langsiktig 
sentrumsutvikling vurdert. 
I strategien ble arealene opp langs FV 11 og Sætreelven 
vurdert. En utvikling langs denne aksen ville kunne knytte 
en planlagt videregående skole i Åsveien til sentrum. 
 
 

I arealstrategien ble en sentrumsakse langs Nordre Sætrevei, opp mot Mellomdammen vurdert. En slik 
strategi vil innvirke på dagens boligbebyggelse, men samtidig registreres at det er etablert flere 
forretningslokaler mot hovedveien. Sentrumsaksen vil være omlag 600 m lang. 
Alternativt vil en akse langs Søndre Sætrevei mot barneskolen vurderes. Sætre barneskole ligger omlag 
800 m syd for sentrum og har i dag en funksjon som møteplass, særlig for barn og unge. Det er gang- og 
sykkelvei mellom sentrum og skolen. Omgivelser og opplevelsen av avstand gir et begrenset rom for 
samspill mellom bruken av skolens møteplasser og sentrum. En utvikling av en sentrumsakse langs 
hovedveien vil gi økt opplevelsesverdi og samtidig knytte skolen som møteplass bedre til sentrum. 
I arealdelen er det tilrettelagt for en drøfting av sentrumsutvikling mot Engene. Områdene Engene – 
Kongsdelene er båndlagt for regulering. Det framgår at hensikten med planarbeidet bl a er å avklare om 
bruk av nordre del av Engene til sentrumsformål vil kunne gjennomføres innenfor en realistisk og 
bærekraftig ramme. Utvikling mot Engene bygger bl a på områderegulering for Sætre sentrum hvor det 
tilrettelegges for etablering av en gangveibro fra Øra mot Engene. 
 

Sentrumsformål etter gjeldende arealdel videreføres og det innarbeides en langsiktig utviklingsakse mot 
nord, langs Nordre Sætrevei. 
 
Lokalsenter – Tofte 
Som lokalsenter har Tofte lokalsenterfunksjoner for søndre del av Hurum, dvs. nærsentrene Filtvet, 
Kana, Holmsbu og Rødtangen.  Grovt anslått vil lokalsenteret i dag betjene omlag 4500 innbyggere. 
Legges ønsket vekst i planperioden til grunn skal senteret betjene nærmere 5200 innbyggere. 
 

Området som er avgrenset til sentrumsformål i Tofte er langstrakt. Terrenget har gitt føringer for 
områdets utvikling over tid.  

Sentrumsområdet er 56 daa og ligger på begge sider langs 
hovedveien, i om lag 700 m lengde. Bruksmessig er området i dag 
delt i to, en vestre del ved bensinstasjonen og en østre del hvor en bl 
a finner to dagligvareforretninger. 
Tofte sentrum har i dag omlag 6000 m2 gulvareal til ulike 
sentrumsformål. Reguleringsplan for Tofte sentrum tilrettelegger for 
en videre utvikling i sentrumsområdet, noe som vil gi ytterligere 
3000 m2 forretningsareal. 
 

Toftes rolle som lokalsenter skal ivaretas og videreutvikles. Det vil 
styrke tettstedet dersom de to sentrumsdelene knyttes bedre 
sammen. Gjeldende reguleringsplan gir sentrum en god arealreserve.  
   

Sentrumsområde Tofte, 
gjeldende arealdel 

 
Sentrumsområde Sætre, gjeldende arealdel 

 



Videreutvikling av handel og service framover vil kunne bidra til å knytte de to delene bedre sammen, 
innenfor rammen av landskap og terreng.  
 

Arealreserven i sentrum og områdets langstrakte form tilsier ikke at det er behov for omdanning av 
tilliggende byggeområder til sentrumsformål. 
 

Arealbruk i tilliggende del av Industriområdet etter papirindustrien på Sødra Cell AS må ivareta en 
helhetlig tettstedutvikling. Området representerer en verdifull arealreserve for næringsutvikling, med 
tilgang til havn og fylkesveinett.  
Gjeldende kommuneplan peker på nødvendigheten av omdanning og tilrettelegger for en ny bruk av 
området. I områdene nærmest sentrum har det skjedd mye og det er etablert flere nye virksomheter i 
området nærmest sentrum. Det er viktig at arbeidet med omdanning ikke svekker sentrum, men styrker 
en utvikling hvor rett virksomhet etableres på rett sted. 
 

Gjeldende regulering av Tofte sentrum videreføres.  
Reguleringen av det tidligere industriområdet foreslås opphevet og erstattet av krav om ny regulering til 
næringsformål.  
 

Næringsutvikling: 
Kommunestyret har prioritert næringsutvikling og gitt føringer for arbeidet med rullering av arealdelen.  
 

Tofte, Sødra Cells tidligere industriområde: 
Kommunestyret vil tilrettelegge for omdanning og ny aktivitet i det tidligere industriområdet etter 
papirindustrien på Tofte (BN9). Samtidig må arealdelen sikre at omdanning av området ikke åpner for 
arealbruk som hører til og kan styrke ønsket sentrumsutvikling. For å ivareta en helhetlig utvikling i 
området avsatt til næring og industri BN9 følger det krav om regulering av området før det kan tillates 
tiltak i området.  
 

 
Tofte, Oredalen: 
Oredalen er opprinnelig tatt i bruk som avfallsdeponi. Gjennom arbeid 
med Strategisk næringsplan og kommuneplan er det skissert utvikling av 
en næringspark basert på virksomheter innen materialgjenvinning, avfall 
– energi, avfall – jord/skogbruk og miljøteknologi.  
Lindum Oredalen AS har gitt et innspill (jf vedlegg TF10) om å 
tilrettelegge for en arealutvidelse (omlag 140 daa). Forslaget om 
arealutvidelse bygger på et reguleringsarbeid som er igangsatt.  
 

Bedriften er viktig for ønsket områdeutvikling og forslaget om 
arealutvidelse innarbeides som foreslått. 
 
 
 
 

Klokkarstua, Fina-krysset: 
Det er tilrettelagt for utvikling av nye næringsarealer øst for fylkesveien i 
tilknytting til Fina-krysset, ved eksisterende bensinstasjon og verksted. 
Intensjonen er å tilrettelegging for videreutvikling av dagens bensinsta-
sjon og verksted foruten nye næringsarealer på vestsiden av FV 289 hvor 
det vil kunne inngå dagligvareforretning, forutsatt at det i detaljplan inn-
arbeides trafikksikkerhetstiltak i forhold til hovedvei og at det etableres 
gang- og sykkelvei fram mot boligbebyggelsen på Klokkarstua dersom 
næringsbruken omfatter dagligvare. 
 

 

Arealbruk ved Grønsand gård, Storsand: 
Del av området avsatt til grøntstruktur på Storsand er tatt inn som byggeområde med kombinert formål 
landbruk/næring (erverv) hvor det er krav om regulering før tiltak tillates. 

 

 



Det er forutsatt at landbruksdriften videreføres, slik at landskapspreget opprettholdes. Næringsdriften 
som planen er ment å tilrettelegge for er ment å ha lokal karakter og skal være forenlig med 
Kommunestyrets gjeldende føringer om områdeutviklingen på Storsand. 
 

Samferdsel 
 

Overordnet veisystem 
Det framgår av Kommuneplanens samfunnsdel at kommunikasjon er 
har vesentlig betydning for kommunens utvikling.  
 

I tilknytting til konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden har 
kommunen anbefalt løsning med ny vei- og jernbanetrase mellom E-6 
og E-18 over Hurum, jfr også konseptvalgutredning for Oslo-navets 
vurdering av ytterstrekningene for metro og jernbane hvor det pekes på 
en mulig framtidig forlengelse av Spikkestadbanen ut på Hurumlandet. 
 

Samferdselsdepartementet har nå tatt stilling til konsept for kryssing av 
Oslofjorden. Konseptet som er valgt bygger på en oppgradering av 
Oslofjordforbindelsen med et nytt tunnelløp.  
Gjeldende regulering for Oslofjordforbindelsen (byggetrinn 1 og 2) 
samsvarer med konseptvalget. 
 

Areal for pendlerparkering ved riksveikryssene Verpen og Åsveien  
Riksveikrysset ved Verpen er regulert - Reguleringsplan for RV 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 
(vedtatt 2017). Reguleringen tilrettelegger bl a for bussholdeplasser med gang- og sykkelveiforbindelse 
til en pendlerparkering for omlag 50 biler.  
Det er innarbeidet et parkeringsareal (ca 41 daa) som omfatter det regulerte parkeringsarealet samt 
tilliggende annet trafikkareal. Noe avhengig av opparbeiding anslås at området vil kunne opparbeides 
med ca 70 p-plasser. 
Riksveikrysset ved Åsveien er regulert – Reguleringsplan for Oslofjordforbindelsen (vedtatt 1995). 
Reguleringen tilrettelegger for utbygging av dagens vei og gjelder kun trafikkarealet. Tilliggende arealer 
er avsatt til næringsformål i arealdelen. 
Det er innarbeidet et parkeringsareal (ca 44 daa) som ligger i tilliggende næringsareal mellom RV23 og 
påkjørselrampen fra Sætrebakken. Noe avhengig av opparbeiding anslås at området vil kunne 
opparbeides med omlag 100 p-plasser. 
For begge områdene gjelder plankravet etter bestemmelsene pkt 1.1. 
 
Byggeområde tilrettelagt for kombinert bruk – bolig og fritidsbebyggelse 
 

Området Torgrimsåsen  
Byggeområdet er tidligere regulert til fritidsbebyggelse men er her tilrettelagt for utbygging med både 
bolig- og fritidsbebyggelse.  
 
Offentlige bygg og anlegg 
 

Ny brannstasjon, Tofte 
Dagens brannstasjon er lokalisert til offentlig byggeområde på Tofte, ved 
”Elbo”.  
Bygging av ny brannstasjon er vurdert i egen sak for Kommunestyret. Det 
framgår at 4 lokaliteter er vurdert. Anbefalt lokalisering bygger på vurdering i 
forhold til arealbruksmessige forutsettinger (plansituasjonen), gjeldende 
fagforskrifter (dimensjoneringsforskriften), forutsettinger som følge av 
bemanning og rekrutering. Videre er hensynet til brann- og redningsinnsats 
ved hendelser på sjøen vurdert.  
Kommunestyret har i møte 15.5.2018 behandlet og fattet vedtak om ny 
lokalisering av brannstasjonen. Den mest aktuelle lokaliseringen ar innenfor 

 

 



næringsområdet BN9, sør for Tofte gård. Etter bestemmelsene til arealdelen vil det gjelde krav om 
regulering før utbygging i området kan tillates. 
 
 

Nytt omsorgsbygg, Tofte/Filtvet 
Budsjettvedtak om nytt omsorgsbygg innebærer at 
spørsmål om lokalisering av bygg for inntil 110 plasser. I 
vedtaket er det forutsatt at endelig budsjettramme skal 
være avklart innen juni 2017.   
 

Kommunestyret har på bakgrunn av egen fagrapport om 
lokalisering av nytt omsorgsbygg vedtatt utbygging av nytt 
omsorgsbygg i Skoglundveien. Det framgår av vedtaket at 
det skal vurderes samlokalisering med legesenter og 
fysikalsk institutt samt at det skal avklares om etterbruk av 
dagens bygningsmasse på Klokkarstua og Filtvet. 
 

Området ved Skoglundveien er tatt inn som byggeområde for offentlig og privat tjenesteyting. 
 
 
Foreningsanlegg 
 

Idrettsanlegg - motorsport 
Kommunestyret fattet i 2014 vedtak til temaplan for idrett, friluftsliv og 
fysisk aktivitet. Plan og vedtak gav føring om mulige lokaliteter for  
motorsport. 
 

Med bakgrunn i Kommunestyrets vedtak til temaplanen er det 
innarbeidet et område for idrettsanlegg nord for Oredelen. 
Det følger av planbestemmelsene krav om regulering før området kan 
tas i bruk. Regulering forutsettes avklare nærmere om behov for 
adkomst, parkering, opparbeiding samt om ivaretakelse av naturverdier. 
Kommunestyrets har i sitt vedtak uttrykt at et reguleringsforslag vil 
kunne tas opp til behandling selv om dette avviker fra arealdelens 
avgrensing, forutsatt at samlet nettoareal ikke overstiger 120 mål og at 
forslaget er motivert av forslagsstiller.  

 
 
 
 

 


