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Vedtatt 9. juni 2020

Kommuneplanen legger til rette for en boligproduksjon 
på 500 – 550 boliger per år

Det anbefales at 60 % av boligproduksjonen  skal være 
blokkleiligheter, 20 % konsentrert 
småhusbebyggelse/rekkehus, og 20 % eneboliger.

Kollektivsystemet vil, sammen med sykkel og gange, 
være det primære transporttilbudet nord i Asker. 

Bilen vil, sammen med matebusser, sykkel og gange, 
være det primære transporttilbudet sør i Asker.



Grense for nullvekst i personbiltrafikk 





Ikke vedtatt

https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/kommuneplan-2020---2032/kommuneplanens-arealdel/

Arealdelen
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Arealstrategien i handlingsdelen i kommuneplanens 
samfunnsdel bygger på følgende forutsetninger:
• Utviklingen av Asker skal baseres på prinsippene for 

samordnet areal- og transportplanlegging, med vekt 
på en knutepunktutvikling rundt eksisterende 
kollektive transporttilbud. 
I den nordre del av kommunen gjelder prinsippet om 
nullvekst i personbiltrafikken. 
I den sørlige del av kommunen er kollektivtilbudet ikke 
tilstrekkelig utbygd til å innføre et slikt prinsipp om 
nullvekst.

• Utviklingen av Asker skal baseres på den eksisterende 
senterstrukturen; kommunesenter Asker sentrum, 
kommunens ni  lokalsentre; Tofte, Sætre, Spikkestad, 
Røyken, Slemmestad, Heggedal, Vollen, Dikemark og 
Holmen, og kommunens 26 nærsentre. 



Transportutredning og mobilitetsplan skal inngå i alle reguleringsplaner nord 

for nullvekstlinjen for å sikre nullvekst i personbiltrafikken ved regulering av:

a) Ny næringsbebyggelse over 1000 m² BRA

b) Nye boligfelt med mer enn 10 hovedbruksenheter

c) Annen virksomhet som generer trafikk på fylkesveiene.
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Transportutredning: Dokumentere trafikkonsekvensene av 
utbyggingen + beskrive dagens transportsystem

Mobilitetsplan: Beskrive hvordan transportbehovet er tenkt løst og 
effekten av disse tiltakene.  Tiltakene innarbeides som 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. 

Bolig- og næringsvekst nord for nullvekstlinjen skal ikke 
generere økt vekst i personbiltrafikken
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Boligblokker:

• Innenfor prioritert vekstområde skal bildeling vurderes, 
basert på mobilitetsplan. I prosjekter større enn 50 enheter 
skal bildeling etableres

• Ved alle utbyggingsprosjekter med felles parkeringsanlegg, 
skal det være sikret tilstrekkelig strømtilførsel til at det kan 
etableres opplegg for el-billading på alle p-plassene.
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Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser

Maskinene og kjøretøyene på bygge- og anleggsplassen bør
være elektriske eller bruke hydrogen eller biogass der slike 
løsninger er kommersielt tilgjengelig.

Ved regulering skal utbygger redegjøre for muligheten 

for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. I

planbehandlingen skal kommunen stimulere til 

utslippsfrie løsninger for maskiner i anleggsperioden.
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På kort og mellomlang sikt bør det gjennomføres tiltak som 
utnytter veinettet mer effektivt, og dermed reduserer kø i 
rushtiden. Teknologi og hjemmekontorløsninger utgjør en stor 
usikkerhet når det kommer til Askerbøringens 
bevegelsesmønster i fremtiden sammenlignet med tidligere.

Kommunen har en rute for hurtigbåt mellom 
Slemmestad/Vollen og Aker Brygge. Kommunen har en lang 
kystlinje og det kan i fremtiden være mulig å ta i bruk fjorden 
som kollektivåre. Ferger har tidligere ikke vært et miljøvennlig 
fremkomstmiddel, men teknologien ligger til rette for 
elektrifisering av båtene i fremtiden. Hurtigbåtsystemet er 
under utvikling. Fra 2024 innføres nullutslippsbåter og Asker 
kommune er i dialog med
Ruter om videreutvikling av både anløpsstedene og 
rutefrekvens.
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Utbyggingsavtale





• En av største reguleringsplanene i 

Asker. 1600 boliger

• Planarbeidet startet i 2013

• Fire store grunneiere: JM, AF 

gruppen, Ferd, Sandekra

• Krav om at de 4 grunneierne 

samarbeidet om områdeplanen

• Områdeplanen vedtatt sammen 

med utbyggingsavtale  i 

kommunestyret  30. jan 2018 

Områdeplan for  Vestre Billingstad 
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Utfordring: For mange biler, - utslipp.. og alle blir forsinket…

Hvordan kan mobilitetsbehovet løses på en bedre måte?



Plandokumentene, et utvalg



Hvordan kan vi bidra til nullvekstmålet?

• Lokalisering nær kollektivtilbud

• Plangrep: definere «tak» på personbiltrafikk fra av 

området, grønn mobilitet, bilfritt utemiljø

• Høy kvalitet på uteområdene

• Restriktiv parkeringsnorm

• Høy kvalitet på sykkelparkeringsanleggene

• Bildeling /bilpoolordning: miljøgevinst og 

handlingsendring (endrede reisevaner)

• Rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav



Planbestemmelser for trafikk

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

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

• Forut for behandling av rammesøknad for boenhet nr
1000 og nr 1300 skal det gjennomføres trafikktelling som 
gir faktisk trafikkgenerering i området



Bruk av delebiler/delesykler 1.7.20-31.12.20 

(data fra Otto Mobility)
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https://www.asker.kommune.no/klima-og-miljo/aktuelt-om-klima-og-miljo/endelig-elektrisk-pa-foyka/


