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• 194 daa lager og næringsbygg

• 1140 parkeringsplasser

• Vassdrag

• Landbruk

• Nærbutikk



Prosessen mot felles områdeplan

o Fire grunneiere ønsket å utarbeide 
separate reguleringsplaner

o JM, AF gruppen, Ferd og Sandekra

o Kommunen krever 
områdereguleringsplan

o Grunneierne engasjerer felles 
plankonsulent

o Planarbeidet starter i 2013, 
kommunen leder arbeidet

o Områdeplanen vedtas i 2018



Utfordring,

For mange biler, alle blir forsinket…

Hvordan kan mobilitetsbehovet løses på en bedre måte?



Føringer og forventninger

Nasjonale føringer

- Parisavtalen

- Klimaloven

- Nullvekstmålet

Asker kommuneplan 2018-2030

- Tilrettelegge for miljøvennlig-, sosial- og økonomisk 
bærekraftig utvikling

- Persontransportveksten tas kollektivt og med gange/sykkel, 
og på lengre sikt reduseres privatbilbruken

Askers klima og energiplan

- Kommunen skal være klimanøytral i 2030



• Kollektivtilbud (tog og buss)

• Turveier, stier, gang- og sykkelanlegg

• Skoler

• Barnehage

• Sykehjem

• Idrett og fritidstilbud

• Handel og service

• Sjøen og marka

Plangrep, trinn 1
- Områdekartlegging



To bil-adkomster:
- Mindre lokal  belastning
- Færre konflikter
- Trafikksikkerhet

Plangrep, trinn 2
- Tilgjengelighet: kjøreatkomst



- Raskeste vei til buss 
og tog

- Oppholdsrom og 
lekeplasser

NÆRSENTER

Plangrep, trinn 2
- Tilgjengelighet: strøksakser



KIWI

NÆRSENTER

- Knytter sammen 
nabolag

- Leder til skole, marka, 
barnehage og sjøen

Plangrep, trinn 2
- Finmasket nettverk



Plangrep, trinn 3
- Overvannshåndtering

Vann skal utnyttes 
som en ressurs og 
bidra til bokvalitet



Plangrep, trinn 4
- Naturverdier

Bevare og utnytte 
naturverdiene



Urban boform og bokvalitet basert på 
grønn mobilitet:

o Lokal handel på nærsenteret
o God tilgjengelighet til sjøen, marka 

og fritidsanlegg
o Lettstelte boliger
o Grønne utearealer og møteplasser
o Rask nedkjøring til P-kjellere gir 

bilfrie uteområder
o Fotgjengerstrøket er raskeste 

ferdselsåre til kollektiv

o Gangveiforbindelse til skole og 
barnehage

Plangrep, resultat



Men så var det transporten, da…

Rekkefølgekrav:

Før det gis rammetillatelse for boenhet nr
1000-1650, skal tiltak som sikrer at 
trafikkbelastning fra området ikke 
overstiger 4600 kjøretøy/ yrkesdøgn, 
etableres.
o Når ny E18 med bussvei og sykkelvei er etablert, 

faller rekkefølgekravet bort.



Planens dokumentasjonskrav

Dokumentasjon av trafikkbelastning til/ fra området

o Oversikt over trafikkbelastning som følge av samlet boligproduksjon 
(etablert + omsøkt bebyggelse)

o Forut for boenhet nr 1000 og nr 1300 kreves trafikktelling

o Dersom ikke ny E18 og lokalveisystem er etablert, kreves ny trafikkanalyse 
for boenhet nr 1000

Utarbeide plan for bærekraftig mobilitet:

o Definere grep som gir redusert transportbehov

o Definere tiltak som sikrer et konkurransedyktig mobilitetstilbud  i forhold 
til privatbil-bruk

o Detaljere hvordan tilrettelegging for bil- og sykkeldeling skal gjennomføres



Planbestemmelser for trafikk

o Før det gis rammetillatelse for boenhet nr 1000-1650, skal tiltak som sikrer at 
trafikkbelastning fra området ikke overstiger 4600 kjøretøy pr yrkesdøgn, 
etableres.
o Når ny E18 med bussvei og sykkelvei er etablert, faller rekkefølgekravet bort.

o Ved enhver søknad om rammetillatelse innenfor området, kreves en oversikt 
over trafikkbelastning som følge av samlet boligproduksjon (etablert + omsøkt 
bebyggelse)

o Forut for behandling av rammesøknad for boenhet nr 1000 og nr 1300 skal det 
gjennomføres trafikktelling som viser trafikkgenerering i området



Plandokumentene, et utvalg



1650 leiligheter

Blokkbebyggelse i variert høyde, ulike 

leilighetsstørrelser og rekkehus

Barnehage (10 avdelinger)

Grønnstruktur langs elva sikret

Nærsenterområde med forretning og lokale

servicefunksjoner

Møteplasser

Sentral atkomst fra busstopp ved nærsenteret



Hvorfor utvikle med fokus på grønn mobilitet?

- Kommunens aktive rolle i planprosessen bidrar til samhandling på tvers av 
sektorer og forvaltningsnivåer

- Felles planlegging åpner for fellesanlegg og effektiv arealutnyttelse –

gevinst for utbyggerne

- Sammenhengende anlegg for gange og sykling i hele planområdet –

gevinst for brukerne

- Høy utnyttelse ved kollektivtilbud gir redusert transportbehov for mange –
gevinst for samfunnet

- Felles parkeringsanlegg, bil- og sykkeldeling gir effektiv bruk

- Felles møteplasser og nærsenter gir kvalitet og trivsel





Hvordan kan vi bidra til nullvekstmålet?

o Lokalisering nær kollektivtilbud

o Plangrep: definere «tak» på personbiltrafikk fra av området, 
grønn mobilitet, bilfritt utemiljø

o Høy kvalitet på uteområdene

o Restriktiv parkeringsnorm

o Høy kvalitet på sykkelparkeringsanleggene

o Bildeling /bilpoolordning 
o Gir to måloppnåelser: miljøgevinst og holdningsendring (endrete reisevaner)

o Rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav



Skape begeistring!

o Synliggjøre løsninger for et utradisjonelt 
transportmiddelvalg

o Vise til eksempler/ områder som fungerer

o Inkludere naboskap og politikerne tidlig, og jevnlig

o Sikre eierskap og stolthet til planene!


