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Orientering i formannskapet 

05.11.2019
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Målstrukturen er gjennomgående fra 

kommuneplan til handlingsprogram

Politisk behandling

Administrativ behandling
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Kommuneplanprosessen -

Framdrift
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Kommuneplanprosessen -

Bred medvirkning

• Reisevaneundersøkelser 2016/17 

• Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 

• Utvalg til kommuneplanen (A/P1): Samfunnsutvikling 2018

• Utvalg til kommuneplanen (A/P1): Tjenesteutvikling 2018

• Utvalg til kommuneplanen (A/P1): FNs bærekraftsmål 2018

• Innbyggerundersøkelsen 2018

• Frivillighetsbarometeret 2018

• Kartlegging av Frivilligheten 2018 

• Askerkonferansen 2018  

• Workshop om nærdemokratiske ordninger 2018 

• De unges kommunestyre 2017 og 2019 

• Midlertidig ungdomsråd for nye Asker 2019 

• Innbygger-panelet, 3 workshops 2019 

• Dialogmøte med frivilligheten 2019

• Dialogmøte med næringslivet 2019

• Næringsundersøkelsen 2019

• Felles planutvalgsmøter 2019

• Innspill fra komiteer og utvalg i Hurum, Røyken og Asker 

• Regionalt planforum 2019 

• Bred administrativ medvirkning fra Hurum, Røyken og Asker

• ………….
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Kommuneplanprosessen -

Visjon og verdier

Visjon:

?
Egen medvirkningsprosess i høringsperioden, 

jfr. forslag til vedtak.

Verdier:
• Raus

• Nær

• Modig

• Skapende
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Kommuneplanprosessen -

Kommunestyrenes planprogramvedtak 

Våre tre kommunestyrer vedtok planprogram for kommuneplan for 

Asker kommune 2020-2032 - samfunnsdelen før sommeren

Røyken kommunestyre vedtok i tillegg fem løfter knyttet til:

• Åpenhet 

• Inkludering 

• Skaperglede 

• Ansvarlighet 

• Kompetanse 

Hurum kommunestyre vedtok fire oversendelser knyttet til:

• Dagens innbyrdes ulikheter i kommunen, ulike behov og utfordringer innenfor 

satsingsområdet «Bærekraftige byer og samfunn»

• Faren for demokrati-forvitring (ønsker en sak om temaet)

• Muligheten for videreutvikling av de mindre tettstedene sør i kommunen 

synliggjøres

• Vern av matjord, betydningen av landbruk og skogbruk

Asker kommunestyre vedtok en oversendelse knyttet til:

• Innspill til visjon: Ny vind i seilene med blågrønn kraft – god seilas!
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Innledning

Satsingsområdene 

med hovedmål, 

delmål, strategier

Langsiktig utvikling 

(2020-2040)

Handlingsdel
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Røyken kommune
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Kommuneplan:

8   hovedmål

28 delmål

86 strategier

Handlingsprogram;

8   hovedmål

28 delmål

86 strategier

Indikatorer
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Forventet vekst fram mot 2040

Vi vil være i overkant av 115.000 innbyggere i 2040.

Dette gir en årlig vekst på 1,1 %, dvs 1000 innbyggere.

Vi blir mange flere eldre

Vi blir mer enn dobbelt så mange 80 +.

Med dagens dekningsgrad for heldøgnsomsorgsboliger 

betyr dette at vi må bygge 100 plasser hvert annet år.
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Boligbehov:

Befolkningsveksten forutsetter at det bygges 11.000 nye 

boliger fram mot 2040, dvs 525 boliger per år.

Av kommunens 38.000 boliger er 84 % familieboliger.

Av kommunens 38.000 husstander er 42 % barnefamilier.

Vi må bygge flere leiligheter, og flere små boliger.

Vi har et høyt boligprisnivå i Asker. Vi må sikre et tilbud av 

rimelige boliger for førstegangsetablerere, 

småhusholdninger og økonomisk vanskeligstilte. 

Vi må tilrettelegge for nye boformer slik at eldre kan bo 

hjemme lengst mulig. 
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Næringsliv og arbeidsplasser:

Vi har i Asker i dag 37.000 arbeidsplasser.

Egendekningen av arbeidsplasser er 76 %.

For å holde tritt med befolkningsveksten bør det 

tilrettelegges for rundt 12.000 nye arbeidsplasser 

fram mot 2040.

Veksten forventes i hovedsak å komme innen 

• Kontor/industri

• Offentlig virksomhet

• Varehandel 

• Bygg og anlegg

I tillegg har noen næringer et naturlig fortrinn i Asker:

• Grønne næringer 

• Reiseliv

To steder som har tapt mange arbeidsplasser de 

siste 10-15 år:

• Tofte har mistet 350 arbeidsplasser

• Dikemark har mistet nærmere 1000 

arbeidsplasser
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Samferdsel:

Vei

Vi har i Asker i dag framkommelighetsproblemer på 

E18, rundt Asker sentrum og Holmen/Billingstad, 

og på de tre fylkesveiene inn mot E18:

Drammensveien, Røykenveien, Slemmestadveien.

Vi har også utfordringer med den halvferdige E134.

Ny E18 med egen bussvei og hovedsykkelvei vil 

forhåpentligvis stå klar til Drengsrud på midten av 

2030-tallet.

E134 står sannsynligvis ferdig med nytt tunnelløp 

2026, uavklart videreføring til E18 i Lier.

Ellers svært lite midler til nye veianlegg.

Vi må videreutvikle kommunen basert på dagens 

vei-infrastruktur. Vi må utnytte dagens veikapasitet 

mer effektivt.

Kollektiv transport

Vi har et godt utbygget togtilbud mellom Asker og 

Oslo, og et relativt godt kollektivtilbud nord i 

kommunen.

Vi må basere oss på dagens kollektivsystem, og 

tilrettelegge for videreutvikling av tog, buss og båt.

Stat og fylke er samferdselsmyndigheter.

Kommunen er arealmyndighet.
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Økonomi:

Befolkningsvekst og demografiske endringer har stor 

betydning for tjenestebehov og kommuneøkonomi. 

Tre tunge kostnadsområder:

• Heldøgns omsorgsplasser for eldre

• Kapasitet i skoler og barnehager

• Teknisk infrastruktur, primært vann/avløp og 

trafikkanlegg

Heldøgns omsorgsbehov:

Behov 100 nye plasser hvert annet år med dagens 

dekningsgrad

Utgiftsveksten fram mot 2040 øker med 2 mrd.kr. 

som følge av demografiske endringer.

Skoler og barnehager:

Det er planlagt 8-9 nye/ombygde skoler i perioden.

Det er behov for 8-9 nye 6-avd. barnehager.

Teknisk infrastruktur:

Behov for bedret vanntilførsel flere steder.

Behov for nye renseanlegg og vesentlig utvidet 

rensekapasitet en rekke steder.

Behov for lokale veianlegg, trafikksikkerhetstiltak, 

gang-/sykkelveier.

Kommunen har påtatt seg en økt gjeldsgrad og får 

redusert økonomisk handlingsfrihet framover, 

samtidig som inntektsveksten reduseres.
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Boligbehov:
Befolkningsveksten forutsetter at det bygges 11.000 nye 

boliger fram mot 2040.

Det legges opp til årlig boligproduksjon: 500 – 550 boliger

Det må bygge flere leiligheter, og flere små boliger.

60 % blokkleiligheter (flere små leiligheter)

20 % konsentrert småhusbebyggelse

20 % eneboliger (primært fortetting)

For å sikre et tilbud av rimelige boliger anbefales:

15 % av boligene skal være rimelige

Det må tilrettelegge for nye boformer slik at eldre kan bo 

hjemme lengst mulig. 

Eks. «Morgendagens generasjonssamfunn»



30

Boligbehov:
Befolkningsveksten forutsetter at det bygges 11.000 nye 

boliger fram mot 2040.

Det legges opp til årlig boligproduksjon: 500 – 550 boliger

Det må bygge flere leiligheter, og flere små boliger.

60 % blokkleiligheter (flere små leiligheter)

20 % konsentrert småhusbebyggelse

20 % eneboliger (primært fortetting)

For å sikre et tilbud av rimelige boliger anbefales:

15 % av boligene skal være rimelige

Det må tilrettelegge for nye boformer slik at eldre kan bo 

hjemme lengst mulig. 

Eks. «Morgendagens generasjonssamfunn»



31

Senterstruktur:
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Prioriterte vekstområder:

I dagens tre kommuneplaner er det til sammen satt av   

areal for omlag 18.000 nye boliger. Dette åpner for en årlig 

boligproduksjon på rundt 2000 i gjeldende planperiode.

Med et slikt utbyggingsvolum reduseres kommunens 

mulighet til å styre lokaliseringen av nye boliger.
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Næringsutvikling:

Det tilrettelegges for 7-8000 nye arbeidsplasser i 

planperioden fram til 2032.

Næringslivet lokaliseres etter ABC-prinsippene:
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Samferdselsstrukturen:

Asker kommune forutsetter at 

• E18 med bussvei og hovedsykkelvei, og 

• E134 med ny fjordtunnel og tilknytning til E18 

ferdigstilles i løpet av kommuneplanperioden.

Asker kommune vil arbeide videre med overordnede 

myndigheter for 

• et bedre togtilbud

• et bedre busstilbud, i hele kommunen,

• klimavennlig hurtigbåt,

• gang-/sykkelveier,

og på sikt

• utbedring av Slemmestadveien og Røykenveien
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Prioritert utbyggingsrekkefølge:

Videreutviklingen av Asker baserer seg på FNs bærekraftsmåls tre dimensjoner: 

miljømessig bærekraft, sosial bærekraft, økonomisk bærekraft
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Det legges opp til slik medvirkningsprosess: 

Dato Aktivitet Utvalg/råd 

Politiske behandlinger/høringer 

23.01 Sak/orientering Utvalg for medborgerskap 

22.01 Sak/orientering Utvalg for oppvekst 

22.01 Sak/orientering Utvalg for velferd 

23.01 Sak/orientering Utvalg for samfunnstjenester 

15.01 Sak/orientering Utvalg for plan og byggesak 

 Sak/orientering Eldreråd 

 Sak/orientering Ungdomsråd 

 Sak/orientering Kommunalt råd for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne 

 

Dialogmøter 

 Felles orientering/ 

dialogmøte 

Fellesrådet 

Idrettsrådet 

Kulturrådet 

Kirkerådet 

Friluftsrådet 

Velforbundet 

 Orientering/dialogmøte Næringsrådet 

 Orientering/dialogmøte Regionalt planforum 

 

Workshoper 

 Workshop KP Innbyggerpanelet  

 Workshop visjon Innbyggerpanelet + formannskap 

 

Åpne møter  

 Orientering Tofte Samfunnshus 

 Orientering Sekkefabrikken 

 Orientering Asker rådhus 

 

Offentlig ettersyn november 2019 – februar 2020


