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Hovedutvalg oppvekst

Kommuneplanens 

samfunnsdel
22.01.2020
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Plan- og styringssystemet i Asker

Politisk behandling

Administrativ behandling
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Plan- og styringssystemet i Asker

Politisk behandling

Administrativ behandling

12 års virketid, rev. hvert 4. år

4 års virketid, rev. årlig

1 års virketid

4 års virketid,

rev. hvert 4. år
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Sammenhengen mellom 

kommuneplan og handlingsprogram

Årshjulene binder sammen plan- og styringssystemene
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Kommuneplanprosessen i et 4-års løp

1. året 2. året 3. året 4 året

Kommunestyreperioden:

Samf.delen

Arealdelen
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Føringer fra nye Asker:

Prosjekt AP1 - Kommuneplanen

FNs bærekraftsmål

Samfunnsutvikling

Tjenesteutvikling
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FNs bærekraftsmål (2016):

FNs bærekraftsmål er 

verdens felles arbeidsplan

for å utrydde fattigdom, 

bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030.

17 hovedmål

169 delmål

232 indikatorer



Medvirkning:

Åpne debattmøter

InnovasjonsCamp for 800 ungdomsskoleelever

Eget politisk utvalg

Næringslivsseminar

Askerkonferansen

3 kommunestyrer
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FNs bærekraftsmål:
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Nasjonale og regionale føringer:

Kunnskapsgrunnlaget

Et felles kunnskapsgrunnlag 
(demografi, sosio-kulturelle forhold,

bolig, boligbehov, flyttemønster,

næringsliv/sysselsetting, 

samferdsel/trafikk,

miljø/klima,

.......…) 

• oppdateres hvert halvår,

• benyttes som grunnlag for all 

kommunal planlegging, 

• supplert med mer tilpasset, 

detaljert kunnskap der det er 

nødvendig

Overordnede forventninger

Nasjonale forventninger
• Gode og effektive planprosesser

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling

• Aktive og klimavennlige by- og 

tettstedsområder

Fylkesmannens forventninger
• Klimautfordringer

• Areal- og transportplanlegging

• Boligsosiale hensyn

• Jordvern

• …….

ATP Oslo Akershus

Regional plan for areal- og 

transport Oslo Akershus

Asker – regional by

Heggedal – lokal by

Bybåndet

ATP Buskerud

Regional plan for areal- og 

transport i Buskerud

Røyken – større tettsted

Slemmestad – mindre tettsted

Spikkestad – mindre tettsted

Sætre – mindre tettsted

Tofte – mindre tettsted
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Vedtatt av tre 

kommunestyrer 

sommer 2019
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Kommuneplanens satsingsområder:
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Langtidsanalyse for økonomi:

Langtidsanalyse for økonomi: 

• investeringer, 

• driftskostnader, 

• finansforvaltning,

• perioden 2020-2040

• sees i sammenheng med    

langsiktig areal- og transportanalyse 
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Røyken kommune
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Med bakgrunn i de seks utvalgte bærekraftsmålene

er det definert følgende satsingsområder:

• Samarbeid for å nå målene

• Bærekraftige byer og samfunn

• Handling mot klimaendringene

• God helse

• God utdanning

• Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

+

• Medarbeidere

• Økonomi
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Kommuneplan:
 8   hovedmål

 28 delmål

 86 strategier
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Kommuneplan:
 8   hovedmål

 28 delmål

 86 strategier

Med bakgrunn i de seks utvalgte bærekraftsmålene

er det definert følgende satsingsområder:

• Samarbeid for å nå målene

• Bærekraftige byer og samfunn

• Handling mot klimaendringene

• God helse

• God utdanning

• Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling

+

• Medarbeidere

• Økonomi

Handlingsprogram:
 8   hovedmål

 28 delmål

 86 strategier

 Indikatorer
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Målstrukturen er gjennomgående fra 

kommuneplan til handlingsprogram

Politisk behandling

Administrativ behandling
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Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 28
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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

• Ny E18 med egen bussvei og hovedsykkelvei 

• E134

Kollektiv transport

• Tog

• Buss

• Båt
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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»
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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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Høringsprosessen:

Høringsfrist 28, februar 2020

Deretter 2. gangsbehandling i formannskap 

og endelig i kommunestyret 6.mai
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Arealdelen utarbeides deretter

2020 - 2032
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Arealdelen utarbeides deretter

2020 - 2032



Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst" 49

Slik bygger vi vår nye, bærekraftige kommune


