
Områdeplan for Høn-Landås 
Orientering for bygningsrådet 14.03.2018 



Historikk  

1995 Høn og Landås ble lagt inn som utbyggingsområder i kommuneplanen 
 
2011 Detaljreguleringsplan for Landås vest ble avvist av bygningsrådet 
 
2012 Arkitektkonkurranse på Landås vest 
 
2014 Skole og nærsenter lagt inn i kommuneplanen 

 
2015 Oppstart av områdeplan for Høn-Landås 
 
2016 Bygningsrådet fastsetter planprogram for Høn-Landås 

 
2017 Åpent møte om planarbeidet 
 Revidert boligbyggeprogram i kommuneplanen 



Kommuneplan 
- Landås 700 boliger  
- Høn 650 boliger 
- Fusdalskogen 200 
- Nærsenter 
- Barneskole 
- Barnehage 
 



Makeskifteavtale 
- Asker kommune  
- Eier av Høn gård 

 
Samarbeidsavtale om 
felles områdeplan 
- Asker kommune (plan) 

- Asker kommune (eier) 

- Selvaag 
- Conseptor 
- Circle K 

 



• Klimaendringer og 200 års flom,  
+ en klimafaktor på 1,5. 

• Lokal overvannsdisponering; 
o lokal fordrøyning 
o sikre flomveier 

• Ved ferdig utbygging skal det ikke 
renne mer vann under E18 en det 
gjør i dag. 

Blågrønn struktur 



• Eksisterende grøntstruktur søkes i 
stor grad beholdt, jfr. reg.best § 
9.1 og 9.2;  
o åkerholmer  
o bekkedrag 
o vegetasjon mot naboskap 
o eiketreet på Landås 

• Fusdalskogen beholdes ikke. 

Blågrønn struktur 



• Eksisterende grøntstruktur søkes i 
stor grad beholdt;  
o åkerholmer  
o bekkedrag 
o vegetasjon mot naboskap 
o eiketreet på Landås 

• Fusdalskogen beholdes ikke. 

Blågrønn struktur 

5.4.12 Plan for massedepot og massebalanse 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det utarbeides en plan for deponering av overskuddsmasser, basert på at massene skal 
deponeres innenfor planområdet. Planen skal sikre minimal inn - /utkjøring av masser. 
Det skal også redegjøres for disponering av matjord, basert på forutsetningen om at matjord skal kunne benyttes til framtidig 
matproduksjon eller vekstjord . Dette kan skje utenfor planområdet. 



• Fåla-brua fra 1913 
• Høn gårdstun 

Kulturminner 



• Daglig handel og service 
• Barneskole 
• Barnehage 
• Idrettsanlegg 
• Workshop  

o naboskap 
o lag og foreninger 

Nærsenteret 

Nærsenter 



Sykkel og gange 

• Grønn mobilitet 
• Viktige målpunkter 

o Nærsenter/møteplass 
o Skole/barnehage/idrett 
o Asker og Høn stasjoner 
o Asker sentrum 

• Trafikksikkerhet 
• Nettverk 
• Turvei 
• Hovedsykkelveier 
• Sykkelparkering: min. 2 pr. bolig 



Kjøreveisystemet 

• Én atkomstvei (Askerveien) 
       (unntak: 11 boliger langs 
       Hønsveien) 
• Kulvert under jernbane 
• Ingen gjennomkjøring         

(unntak matebuss/renovasjon) 
• Bilfritt nærsenter 
• Parkering i p-kjellere (inkl. gjest.) 
• Hønsveien strupes 



Trafikkvolum 

• Askerveien;  
       maks ÅDT 5825 kj.t/døgn 
       i dag  ÅDT 1750 kj.t/døgn 
• Borgenveien; 
       i dag ÅDT 5700 
• Bleikerveien/K.Askersvei; 
       i dag ÅDT 11-12.000  
• Rekkefølgebestemmelse 
• Kun 200 av 15-1600 boliger 

detaljreguleres nå 

5.4.1 Trafikkforhold og mobilitetsløsninger 
I kommende detaljreguleringsplaner skal transportutredning og detaljert mobilitetsplan utarbeides som del av plandokumentene. 
Basert på transportutredning og detaljert mobilitetsplan, skal reguleringsbestemmelser som reduserer biltransport, og sikrer økt gange, 
sykling og kollektivtransport, innlemmes i detaljreguleringsplanen. 

Landås vest, 
felt L2,  
ca. 190 boliger 



• 1500-1600 boenheter 
• Nærsenter med handel og service 
• Næring langs Askerveien 
• 4-parallell barneskole 
• 8-avdelings barnehage 
• Idrettsarealer ved nærsenteret 
• Terminal for avfallssug 

Illustrasjonsplan 



Detaljreguleringsplan 
• 200 boenheter 
• 11 eneboliger 
• 190 Pluss-leiligheter 
Områdereguleringsplan 
• Ca. 70 blokkleiligheter 
 

Landås vest 



Landås vest sommer 2017  



• Antall eneboliger langs Hønsveien er redusert fra 14 til 11. 6 av disse har kun én etasje over Hønsveien.  
       Høydene er redusert der det er dokumentert effekt for utsikt fra eksisterende boliger. 
• Det er skapt en variasjon i eneboligbebyggelsen ved bruk av fire forskjellige boligtyper. 
• Antall plussboligblokker er redusert fra 15 til 14. Det er i tillegg fjernet en etasje på to av byggene. 
• Det er skapt en større variasjon bebyggelse og uteområdet. To bygg er snudd 90 grader. 
• Totalt er utnyttelsen på Landås vest redusert med 3 500 m2 BRA. 

Landås vest vinter 2018  



Landås vest sommer 2017  



Landås vest vinter 2018  



Landås vest 
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Landås vest 
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1A 
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7.1.2 Høyder 
For felt L1 tillates bygg oppført innenfor maksimale gesims høyder. 
 
For felt L2 tillates heissjakt, tekniske rom og trappehus oppført innenfor maks høyde. Trappehus på inn til 6 m2 tillates oppført 
inntil 1 meter over maks høyde. Oppbygg for øverste tak begrenses til 30 % av underliggende etasje, ikke medregnet parapet.  
Hovedtakflate skal ligge 1,5 m under maks høyde.  
Boligbebyggelse skal trappe seg ned mot nabobebyggelse og hovedtakflate skal maksimalt utgjøre 75% av byggets grunnflate. 



Landås vest sommer 2017  



Landås vest vinter 2018  



Landås vest sommer 2017  



Landås vest vinter 2018  



Landås vest sommer 2017  



Landås vest vinter 2018  



Landås vest sommer 2017  



Landås vest vinter 2018  



Landås vest 



Landås vest 



Landås vest 



Landås vest 



Landås vest 



Områdereguleringsplan 
• 36.000 m2 boligareal 
• 4-6 etasjer 

Landås øst 



Landås øst sommer 2017  



• For å skape større avstand til Hønsveien 94 er rekkehusbebyggelsen fjernet og erstattet med et større grøntareal. 
• Adkomst for deler av Høn øst fra Hønsveien er fjernet, all trafikk til Høn øst kommer fra syd.  
• Innkjøring til parkeringsanlegg for L6 er flyttet for å unngå biltrafikk i området. 

Landås øst vinter 2018  



Landås øst sommer 2017  



Landås øst vinter 2018  



Landås øst 



Nærsenteret/møteplass 

• Daglig handel og service 
• 4-parallell barneskole, ferdig 2026 
• 8-avd. barnehage 
• Idrettsanlegg m/flerbrukshall 
• Boliger 

Skole 

Baner 

Torg Barne 
hage 

Idretts-
hall 



Nærsenteret  
møteplassen 



Nærsenteret – et forbildeprosjekt? 



Høn gård 

• Detaljregulering 
• Eksisterende bebyggelse bevares 
• Ny «låve» med 10 leiligheter 
• Ny tomannsbolig 



Hønsjordet 

• Blokkleiligheter 

H7 

H8 

H5 

H7 

H8 

H5 



Støy fra dagens E18 før skjerming 



Støy fra dagens E18 etter skjerming 

Sentrumsområde i kommuneplanen 
Støyskjerming: 
• skjermer  
• voller 
• fasadeisolering/planløsning  
Skjermingen forbedres ytterligere med ny E18 
Støy i anleggsperioden, reg.best. § 6.6.5 



Lerkeveien 

• I dag 25 ene-/tomannsboliger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lerkeveien 

• I dag 25 ene-/tomannsboliger 
• Båndlagt av kommunedelplan E18 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lerkeveien 

• I dag 25 ene-/tomannsboliger 
• Båndlagt av kommunedelplan E18 
        (veianlegg og næring) 
• Innløsning når ny E18 er regulert 
        (etter 2027) 
 
 
 
 
 
 
 



Lerkeveien 

• I dag 25 ene-/tomannsboliger 
• Båndlagt av kommunedelplan E18 
        (veianlegg og næring) 
• Innløsning når ny E18 er regulert 
        (etter 2027) 
• Næring erstattes med bolig 
• Lerkeringen legges via området 
• Boliger sør for Lerkeveien 

innløses i første fase av Landås-
utbygging 

• Boliger nord for Lerkeveien gis 
mulighet for transformasjon  



• Konflikt E18 / Lerkeringen 
• Vegvesen varslet mulig innsigelse 
• Kommunestyret ønsker revidert 

kryssløsning. Dette vil vi først 
avklare ved regulering av E18 
 
 
 
 

Lerkeveien 



Tilslutning til E18 

Lerkeveien 

• Konflikt E18 / Lerkeringen 
• Vegvesen varslet mulig innsigelse 
• Kommunestyret ønsker revidert 

kryssløsning. Dette vil vi først 
avklare ved regulering av E18 
 

• Forslag:  
       rekkefølgebestemmelse 

 

4.3.3 Rekkefølgekrav for felt F3, F4 og H6 
Detaljregulering og utbygging av felt ene F3, F4 og H6 kan ikke finne sted før detaljreguleringsplan for ny E18 er vedtatt. 



• I dag 25 ene-/tomannsboliger 
• Avsatt til blokkbebyggelse i           

4 delfelter, H6, H7, F4, F5 
• Innenfor hvert delfelt forutsettes 

en samlet utbygging 
• F4 og H6 avhengig av regulert E18 

 
• K1 tomt for avfallssugsentral 

(detaljreguleres) 

H7 

H7 

H6 

H6 

F5 

F4 

F4 
F5 

K1 

K1 

Lerkeveien 



Avfallssug (K1) 

• Området skal bygges ut med stasjonært avfallssug tilpasset 4 fraksjoner 
• Terminal for avfallssug skal stå ferdig før midlertidig brukstillatelse kan gis på Landås 
• Tak på terminalbygg tillates brukt som lekeareal 



Fusdalskogen 

• Sentrumsformål:  
       Næring i 1. etasje lang Askerveien 
       Bolig for øvrig 
• Fusdalbekken med 

vegetasjonsbelte sikres med 
grønnstruktur, bredde min. 10 m 

• Plassdannelse mot vest 



Fusdalskogen og Fusdalbekken 

• Langs Fusdalbekken skal terreng og vegetasjon i hovedsak beholdes.  
• I tilknytning til dette område foreslås etablert en tursti. 



Fusdalskogen, ny plassdannelse  
og tilpasning til naboprosjekt 



Gjennomføring 

Anleggsperioden 
• Det tillates maskiner fra nord for å kunne 

bygge kulvert fra to sider. 
• Eneboliger i Hønsveien og nytt fortau 

bygges fra Hønsveien. 
• Resterende anleggstrafikk tas fra syd. 
• Det bygges nytt fortau langs Askerveien før 

utbygging av Landås vest. 
• Sykkelvei med fortau tillates brukt som 

midlertidig vei til Landås vest. 
 
Skolekapasitet 
• Det må kunne dokumenteres kapasitet på 

skole og barnehage før nye prosjekter får 
rammetillatelse. 

• Handlingsprogrammet: 15 mill.kr 2022-24, 
ferdigstillelse 2026? 

 
 
 



Gjennomføring 

Fase 1a  
• Kulvert sommer 2019 
• Fortau/eneboliger 2021- 



Gjennomføring 

Fase 1b  
Plussboligene 2019-2022 



Fase 2a 
  

Gjennomføring 



Fase 2b  

Gjennomføring 



Fase 3….  
Fusdalskogen vest? 
Høn gårdstun? 

Gjennomføring 



Gjennomføring 

Fase 3 …. 
2024-2026 barneskole? 
2024-2026 barnehage? 
Nærsenter? 



Gjennomføring 

Fase 3 …. 
2024-2026 barneskole? 
2024-2026 barnehage? 
Nærsenter? 
Hønsjordene? 



Gjennomføring 

Fase 3 …. 
2024-2026 barneskole? 
2024-2026 barnehage? 
Nærsenter? 
Hønsjordene? 
Lerkeveien, del 1? 



Gjennomføring 

Fase E18 (etter 2027) 
Fusdalskogen? 
Lerkeveien, del 2? 



Innspill fra nabolaget 

Avsender Hovedpunkter 

Beboere i Erteløkka • Beboerne er bekymret for konsekvensen av at all trafikken legges i Askerveien forbi Erteløkka. 

Beboere i Vipeveien, 
Trollhaugen og 
Eikeveien 
 

• Adkomst og anleggstrafikk i forbindelsen med utbygging på Landås må løses fra nord. 
• Lerkeringen må etableres med en gang, det bør ikke tillates midlertidig anleggsvei. 
• Det må anlegges fortau langs Askerveien før anleggstrafikk tillates inn i området. 
• Eksisterende boliger må sikres mot støy. 

Beboere i Lerkeveien 
 

• Adkomst og anleggstrafikk i forbindelsen med utbygging på Landås må løses fra nord. 
• Det må sikres en ryddig og god prosess for de beboerne som må innløses. 
• Det er viktig å ivareta et godt bomiljø for de boligene som blir liggende igjen i Lerkeveien. 

Beboere i Asker Terrasse • Det er ikke ønskelig at Asker terrasse som er en privat boligvei åpnes for gjennomgangstrafikk for 
gående og syklende mellom Landås og Asker sentrum. 

Beboere i Hønsveien og 
Landåsveien 
 

• Det kan ikke tillates adkomst og anleggstrafikk på veiene Hønsveien og Haugboveien. 
• Eneboligene langs Hønsveien må reduseres i høyde og kan ikke ha adkomst fra Hønsveien. 
• Plussboligene må også reduseres i høyde for å sikre sikt og åpenhet fra Hønsveien. Bebyggelsen 

ivaretar ikke områdets viktige kulturlandskap. 
• Landås vest kan ikke detaljreguleres på dette tidspunktet, detaljene drukner i den store planen. 

Beboere på Øvre Høn 

 
• Det må ikke åpnes for gjennomkjøring mellom Landås og Hønsveien/Haugboveien. 
• Eksisterende bebyggelse må skjermes for støy fra Lerkeringen. 
• Bebyggelsen på Landås øst må bearbeides og reduseres.                                                                                                

Det må sikres tilstrekkelig avstand til eksisterende boliger. 

FAU ved Jansløkka • Det kan ikke tillates anleggstrafikk forbi Jansløkka skole. 
• Trafikkmengden på Kirkeveien, Haugboveien eller Hønsveien kan ikke økes. 
• All trafikk må tas inn via Askerveien. 

Merknader innkommet 
etter skrivefrist 

• Registreres på saken og  tas opp  til behandling                                                                                                                 
ved neste behandlingsrunde, etter offentlig ettersyn 



Videre prosess 

• 1. gangsbehandling i bygningsrådet 14. mars 2018 
 

• Planforslaget legges trolig ut til offentlig ettersyn før påske 
 

• Planforslaget i regionalt planforum april/mai 
 

• Presentasjon for komite for helse og omsorg, komite for oppvekst og 
komite for teknikk kultur og fritid i høringsperioden 
 

• Presentasjon for eldrerådet og kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse i høringsperioden 
 

• Åpent møte i regi av bygningsrådet 23. mai 2018 
 

• Høringsfrist offentlig ettersyn medio juni 2018 
 

• Sluttbehandling av områdeplanen tidligst høsten 2018 
 

• Byggestart tidligst vår/sommer 2019 


