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Utfordring: For mange biler, - utslipp.. og alle blir forsinket…

Hvordan kan mobilitetsbehovet løses på en bedre måte?



Hvor er Vestre Billingstad? 



• En av største områdeplanene 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 



Planområdet i lokal 

sammenheng

Innenfor en radius på 1-2 km:

• Billingstad togstasjon 4 tog pr. 
time (6 fra 2027?)

• Flere bussruter langs 
Billingstadsletta

• Skoler (3 barneskoler, 2 
ungdomsskoler,  1 vgs.)

• Idrett og fritidstilbud

• Handel og service

• Naturområde (kort vei til marka, 
kort vei til sjøen)



Overordnete føringer:
«Veksten i persontransport skal løses med 

kollektiv, sykkel og gange»

Nasjonale føringer

Asker kommuneplan 2022-2034

Tilrettelegges for miljøvennlig-, sosial- og økonomisk bærekraftig 
utvikling
Persontransportveksten tas kollektivt og med gange/sykkel, og på 
lengre sikt reduseres privatbilbruken

Kommunedelplan Holmen Slependen

Askers klima og energiplan

Reguleringsplaner er viktig verktøy som sikrer:

• Lokalisering basert på definert senterstruktur og eksisterende 
kollektivtilbud

• Plangrep med juridiske krav om effektive anlegg for gange og 
sykling

• Parkeringsnorm
• Bil- og sykkeldeling



Plandokumentene, et utvalg



Fokus på grønn mobilitet

• Kommunens aktive rolle bidrar til samhandling på tvers av sektorer og 
forvaltningsnivåer

• Felles planlegging gir muligheter 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

• P-norm 0,5-1,2 per bolig avhengig av størrelse ink. gjest. 



Urban boform og bokvalitet basert på 
grønn mobilitet:

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

o Nærsenter
o God tilgjengelighet til sjøen, marka og 

fritidsanlegg

Plangrepet, oppsummert



Transportmiddelvalg

- hvordan reiser vi i dag?

Nasjonal RVU 2013-14 angir 
kollektivandel:
• Asker og Bærum: 14 % 

(Lavere i Asker)
• Nedre Buskerud: 8 %

• Pre-pandemi: Nedgang 
på ca. 10 %. Flere el-biler, 
like mye biltrafikk, men 
mer varierende mønster. 
Mer hjemmekontor.

• Mer uforutsigbart enn før



Hvordan kan vi bidra til nullvekstmålet?

• Lokalisering nær kollektivtilbud

• Plangrep: definere «tak» på personbiltrafikk fra av 

området, grønn mobilitet, bilfritt utemiljø (maks YDT)

• Sikre høy kvalitet på uteområdene

• Restriktiv parkeringsnorm

• Sikre høy kvalitet på sykkelparkeringsanleggene

• Kreve 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. 
2030?

• 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



Vedtatt KDP E18 (2016)
13



Ny kommuneplan

• Bildeling (alle reg. planer over viss størresle)

• Parkeringsnorm (Streng)

• Krav til transportutredning og mobilitetsplaner i reguleringsplaner (Alle reg. planer 
over viss størrelse)

• Div. rekkefølgekrav (også langt vekk fra planområdet)

• mm
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Hva har vi lært? (fra utbygger)
Begrense antall p plasser fungerer

Næringsseksjonering av kjeller for fleksibel fremtidig bruk er avgjørende

Vi kan fremdeles planlegge bedre for større varelevering enn Pakkeboks.

Mikromobilitet er best håndtert i det friemarkedet, bedre å regulere plass på bakkeplan for 
mobilitetsstasjoner, med tilhørende teknisk infrastruktur

Sparkesykkel er populært, lastesykkel kjøper man selv.

Fleksibel bilpool – antall og kjøretøy

Dersom man skal gjenta rekkefølgekravetom maksimal YDT, må ordleggingen endres. Nåværende krav 
favoriserer den siste utbyggeren om ting går bra

Hadde vært enklere om utbyggerne slo seg sammen til et felles AS



FOU prosjekt

Varighet: april 2022 – mars 2024
Forskningspartner: SINTEF (PL)
Støttet av Regional Forskningsfond Viken

Teknologi for et bedre samfunn

Områdeutvikling: Samspill mellom reise- og handlevaner, mobilitet og logistikk. 
Prosjektet skal kartlegge hvordan arealplanlegging påvirker mulighetene for å utvikle 
tjeneste- og mobilitetstilbudet, og hvilken effekt dette har på reise- og handlevaner.

https://www.sintef.no/prosjekter/2022/samspill-mellom-reise-og-handlevaner-mobilitet-og-logistikk/

Prosjektet inkluderer både lokale planmyndigheter, utbyggere og mobilitets-
leverandører og har så langt bidratt til å sette søkelys på tre viktige aspekter:

• kombinere formål og funksjoner i arealplanleggingen

• utfordringer i planprosessen med å balansere ulike behov hos innbyggere og 
potensielle kjøpergrupper

• viktigheten av å innarbeide bestemmelser for mobilitet og bylogistikk i reguleringsplaner

https://www.sintef.no/prosjekter/2022/samspill-mellom-reise-og-handlevaner-mobilitet-og-logistikk/

