ØVREBÅSTAD
Innspill til kommuneplanensarealdel i Asker-2021-2033
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Innspill til kommuneplanensarealdel for Askerkommune 2021- 2033.
Påvegneav hjemmelshaveretil ØvreBåstad,Gbnr.48/44, Leangveien43A og 43B,Nils Petter Gill og Backe
ProsjektASog ABBL(Askerog Bærumboligbyggelag)gis innspill til revideringav arealdelen.
Det er igangsattforberedendearbeidertil ny reguleringsplanfor ØvreBåstad.Reguleringsplanen
har som formål å
fremme boligformålfor konsentrertsmåhusbebyggelse
med rekkehusog lavblokker.
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Beliggenhet/ Planstatus:
ØvreBåstad,gbnr. 48/44, liggerrett øst for Askersentrum,i gangavstandtil Askertogstasjon.
Eiendommener på nær 20 da.
I gjeldendekommuneplanfor Askerer eiendommenavsatttil kategoriB Boligområdermed utfyllende
bestemmelser;«Disseboligområdeneomfatter boligeiendommersom kan ha rom for fortetting».
I gjeldenderegulering,stadfestet02.12.1955,er eiendommenregulert til eneboligtomtermed
tilhørendeanlegg.

ØvreBåstad

2 km

Kollektivknutepunkt / «Bybåndet»:
Iht. Regionalplan for arealog transport i Osloog Akershus,er anbefalteavstanderfor boliger til
kollektivknutepunkti regionalebyer innenfor «bybåndet»satt til 2 km. Gangavstandfra eiendommentil
Askerstasjoner målt til ca. 1,4 km.
Skoler/ Barnehager:
Nærmesteskolekretser Bondibarneskoleog Risengaungdomsskole.Barneskolener ny og har god
kapasitet.Det byggesny ungdomsskolepå Risengasom skalstå klar til å ta imot eleveri 2020.Det er
trygg skolevei.Båstadmyrabarnehageliggerrett ved eiendommen.
Div. registreringer:
Det er utført søk/registreringerom sårbartbiologiskmangfold,kulturminnerog arkeologi,uten funn.
Miljøtekniskegrunnundersøkelser
viserat det er ikke registrert forurensing. Geotekniske
grunnundersøkelserviserat eiendommenkan byggesut med konsentrertbebyggelse.

GjeldendeKommuneplan:
Kartutsnitt er fra gjeldendekommuneplanhvor eiendommener markert med
rødstiplet linje. Områdetfor «Kommunedelplanfor Askersentrum»er markert med
svartstipletlinje. Kartutsnittet viserogsåanbefaltavstandmed 2 km for boliger til
kollektivknutepunkti regionalebyer innenfor «bybåndet».

Miljøprofil:
Med en tydelig miljøprofil skalprosjektettilpassesnærområdet.Områdetskalopprettholde sitt grønne
preg blant annet ved bevaringav flere store trær på tomta. Det er ogsåønskeom å ruste opp den
eksisterendegangstiennord for eiendommensamt å åpne opp for en ny park mellom gangstienog den
nye bebyggelsen.Hovedintensjonener at nåværendeinngjerdeteiendomskalbli tilgjengeligfor alle i
nabolaget.
Det leggesopp til grønnmobilitet hvor antall p-plasservurderesopp mot el-sykkel med tilhørende
fellesromfor oppbevaringog verksted.Det vil bli vurdert om en el- sykkelskalfølge boenhetenved kjøp
for å reduserebehovetfor bilbruk. Det leggesopp til utstrakt tilretteleggingfor el-billading.
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Situasjonsplan/ Mulighetsstudie:
Somsituasjonsplanenviser har eiendommengodesolforhold/utsiktsforhold. Det er vurdert at
prosjektetikke vil gi noen negativfjernvirkningi vesentliggrad.Dette på grunn av at bebyggelsen
liggergodt tilpassetterrenget. I området finnes det alleredebebyggelsei varierte størrelserog
høyder,slik som bebyggelsemot sydøstmed to store terrasseblokker.Samletsett er det vurdert
at forslått bebyggelsevil gi svært liten ulempefor eksisterendebebyggelse.
Foreslåttbebyggelsesstruktur:
Det er ønskelig,og ansessom bedre arealutnyttelse,å kunneetablere boligbebyggelse
med annen
utbyggingsformog høyrerearealutnyttelseenn det regulerte.Entenker segeiendommenutbygd
med rekkehuspå vestredel, for å tilpassesegnabolagetssmåhusbebyggelse,
og med lavblokkeri
områdetsøstre del. Foreslåttadkomsttil eiendommenvil være via Jørgensløkka
og Haldensvingen
til Haldenveien.
Totalt er det foreslått 70-80leiligheterog 10-13rekkehus.Det leggesopp til min. 80m2
uteoppholdsarealpr. boenhet.Arealetskalvære egnet til lek, opphold og aktivitet for beboere.
Min. 25m2 av uteoppholdsarealetpr. boenhetskalopparbeidessom nærmiljø/lekeplass.Arealet
skalvære fellesarealog liggepå bakkenivå.Høyderpå lavblokkeneer foreslått fra 3 til 4 etasjer.
Sentraltpå eiendommeni nord er det planlagten park. Hovedintensjonener at arealetskal
benyttesav bådebeboereog naboer.Ved å åpneopp for tilgjengelighetog fri ferdsel,kan dette
skapegodeintensjonerom samholdog fellesskapi nærområdet.Eiendommener i dag lukket for
allmennheten.
Det er planlagtå bevaredeler av vegetasjoneni parken,blant annet større trær. Det vil i
forbindelsemed detaljreguleringenutarbeides en detaljert utomhusplan.Aktuelletema fra
områdetshistorie vil kunnebenyttessom inspirasjonfor parkutforming.I parkener det planlagt
siktlinjer som åpner opp for utsiktspunkterut mot fjorden.
Erstatningsboligeri forbindelse med E18utbyggingen:
Med den foreslåtte utvidelsenav E18,vil enkelte boliger bli sanert.Somerstatningsboligerfor
dissevil nye boliger på ØvreBåstadkunnevære et godt alternativ.

Typisksnitt for å belyseterrengfall
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Vi ber om at eiendommenØvre BåstadGbnr.48/44 :

Kartutsnitt:
Gjeldendekommuneplanmed eiendommenmarkert med
rødstiplet linje.

•

avsettestil framtidig areal for boligbebyggelse(konsentrertsmåhusbebyggelse
og
lavblokker).

•

innlemmessom fortettingsområdeinnenfor Kommunedelplanfor Askersentrum.

•

vurderessom hensiktsmessig
erstatningsarealfor boliger som saneressom følgeav
utvidelseav E-18.
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