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Asker – det gode lokalsamfunnet
I Asker står vi sammen om å skape det gode lokalsamfunnet. Innbyggere
og næringsliv bidrar i stort monn med sine ressurser, slik at Asker har
langt mer å by på enn k ommunens tjenester.

V

år næringspolitiske visjon er at
Asker kommune skal være ledende i
landet på næringsutvikling, og sam
arbeider tett med næringslivet for å lykkes med å
være en attraktiv kommune for bedrifter og virk
somheter. Vår nære kobling til arbeidsmarkedet
i Oslo gir oss en unik posisjon. S
 amtidig har vi
en langstrakt kommune med gode muligheter
for vekst og utvikling. Her ligger alt til rette for at
enda flere skal kunne etablere seg.
Vi har forpliktet oss til FNs bærekraftsmål, og
trenger hjelp av hele Asker-samfunnet når vi skal
lykkes med en bærekraftig utvikling. En nøkkel til
dette er nettopp å utnytte hele den langstrakte
kommunen vår, og sørge for kortreiste arbeids
plasser med alle næringer representert.
Tettstedene er Askers særpreg, og vi satser
bredt på å utvikle levende og attraktive lokalmiljø.
Her får vi god drahjelp fra lokale bedrifter som
våger å satse nettopp der de er, og som utnytter
lokale fortrinn, og bidrar til næringsverdi og verdi
skapning.

I dette heftet får vi bli bedre kjent med mangfoldet
av bedrifter i Asker. Jeg er stolt av næringslivet i
Asker!
Lene Conradi
ordfører asker kommune
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Vi ønsker næringslivet velkommen
Asker har i dag 38 000 arbeidsplasser, fordelt på mange bransjer, og alle
er like viktige. Vår sentrale beliggenhet i Osloregionen, der et stort boligog arbeidsmarked gir god tilgang på kompetent arbeidskraft, bidrar til god
næringsutvikling og attraktivitet.

V

i ønsker å øke andelen av kunnskapsintensive arbeidsplasser, utnytte hele
kommunen ved å bidra til at rett bedrift
kommer på rett plass. Kommunen ønsker å bidra
til innovasjon og samarbeid med næringslivet for
å finne nye teknologiske løsninger for samfunns
messige utfordringer.
Våre tettsteder har alle sine unike kvaliteter.
Bolig- og næringsvekst henger tett sammen og
attraktive bolig- og fritidsområder er med på å øke
antallet lokale arbeidsplasser.
Tilbud til gründere og vekstselskaper er viktig for å
stimulere til at flere starter egen virksomhet, eller
ser muligheten for utvikling og videre vekst. Lokale
kontorløsninger for mange er viktig å etablere i
alle tettsteder som en ny normal etter pandemien.
Næringslivet har stor betydning for utvikling av
Asker-samfunnet. Et tett samarbeid med nærings
livets organisasjoner, hvor Asker Næringsforening
er sentral, blir ikke minst viktig fremover hvor økt

konkurranse, omstilling og pressede marginer vil
kreve mye av næringslivet. Nettverk og samarbeid
gjør en forskjell.
Asker kommune har satt FNs bærekraftsmål som
førende i våre planer og handlinger. Nærings
livet har selv tatt flere initiativ for å bruke disse
målene som en naturlig del av egne strategier
og føringer. Dette har blitt en selvfølgelighet for
mange bedrifter og bidrar til at de står sterkere i
konkurransen med andre.
Reiselivsnæringen er viktig for mange av tett
stedene langs kysten. Potensiale for økt besøk
og opplevelser er stor med over ca. 1 million
mennesker som bor innenfor 1 times reisevei.
Vi ønsker å lytte til vårt næringsliv, beholde og
utvikle bedriftene, og ønsker velkommen til nye
bedrifter og arbeidstakere til Asker. Dere vil ikke
angre på valget!
Asbjørn Flo
næringssjef asker kommune
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Asker Næringsforening – midt
i en næringsvennlig kommune
Asker Næringsforening hadde i 2020 i overkant av 500 medlemsbedrifter,
og vi har et godt grunnlag for vekst. Asker Næringsforenings verdi ligger i
å gi verdi til medlemmene.
av Steinar Bustad, daglig leder, Asker Næringsforening

A

sker kommune vil være en attraktiv
kommune for både innbyggere og
næringsliv. Kommunen ønsker å være
ledende i landet på næringsutvikling. Asker
kommunes temaplan for næring har som mål å
skape flere lokale arbeidsplasser, øke verdiskap
ningen og få flere bedrifter til å etablere seg og bli
i kommunen.
Asker Næringsforening skal bidra til at kommunen
når disse målsettingene ved å være en god
samarbeidspartner. Vi skal være et talerør og en
pådriver på vegne av næringslivet.
Asker kommune ønsker å være en god verts
kommune for næringslivet. Innenfor mange
bransjer har Asker en spisskompetanse som ikke
finnes andre steder i Norge. Flere bedrifter sitter
på kompetanse og teknologi som har stor over
føringsverdi og betydning for det grønne skiftet.
Denne kunnskapen må frem i lyset.

Næringsforeningen skal etablere gode
samarbeidsarenaer. Dette arbeidet har vi startet
ved å etablere forum og ressursgrupper. Vi vil
knytte tettere kontakt med våre medlemmer sam
tidig som vi utvikler vår kompetanse, sette søkelys
på aktuelle tema og blir en pådriver for å skape et
dynamisk og fremtidsrettet næringsliv i samspill
med kommunen.
Asker kommune skal utvikles på grunnlag av FNs
bærekraftsmål. Dette er viktig for alles fremtid.
Kommunen er en foregangskommune både i
Norge og internasjonalt. Fremtidens konkurranse
kraft ligger i et «grønt» fokus, dette er en del
av den nye normalen. Vi må ha evne og vilje
til nytenkning og kreativitet. Dette vil gi Asker
kommune en grønn konkurransekraft. Næringslivet
må tilpasse seg dette, og Asker Næringsforening
ønsker å være en aktiv bidragsyter i denne
omstillingen.
Vi vil arbeide for at næringslivet får best mulig
vilkår i Asker kommune.

Se filmen
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Sudipa Chakraborty er prosjekt
leder for JobbAsker, som er et
samskapingsprosjekt mellom
Asker kommune, NAV Asker,
Asker Næringsforening og
frivilligheten i Asker kommune.

Mangfold og inkludering
JobbAsker OPPORTUNITY er et mentor- og støtteprogram for
innvandrere med høyere utdanning som trenger innpass i arbeidslivet.
av Sudipa Chakraborty, prosjektleder, Jobb Asker

P

rogrammet arrangeres av Asker Næringsforening og JobbAsker med støtte fra
Viken fylkeskommune.

Det halvårige programmet skal bidra til at
kandidatene gjøres enda bedre rustet til å bli inn
lemmet i arbeidslivet. De deltar på fagsamlinger,
nettverksbygging, får innføring i formelle og
uformelle koder i norsk arbeidsliv, kulturforståelse,
søknads- og intervjusituasjoner og andre rele
vante tema. Hver kandidat får sin egen mentor
med erfaring fra norsk og internasjonalt nærings
liv. Mentors oppgave blir å hjelpe kandidaten til

å forstå arbeidsmiljøet, forventningene og kultur
kodene i norsk arbeidsliv.
I alt 17% av Askers befolkning er innvandrere og
mange av disse har høyere utdanning og lang
erfaring fra sine hjemland. Gjennom JobbAsker
OPPORTUNITY ønsker vi å skape forståelse hos
arbeidsgivere for hvilken ressurs denne gruppen
arbeidstakere er for virksomhetene.
Forskning viser at selskap som investerer
i mangfold, får uttelling på mange nivå: i
resultatrapporter, medarbeiderundersøkelser og i
kampen om de beste nye medarbeiderne. Det er
med andre ord svært verdifullt å skape et godt
arbeidsmiljø preget av mangfold.
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Stedsutvikling i Asker kommune
Asker kommune er en av landets største kommuner og består av en
rekke større og mindre tettsteder, næringsparker og urbane og rurale
boligområder.
av Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef, Asker kommune

E

n målrettet og robust utvikling av
kommunen krever en helhetlig strategi.
Derfor heter det også i kommuneplanen
at «Asker kommune skal ta en ledende rolle i
arbeidet med å utvikle de urbane tettstedene,
med vekt på å inngå langsiktige og forpliktene
samarbeid med private og ideelle aktører.»
Byledelse er innført som et begrep i kommunen.
Det pågår store utviklingsprosjekter flere steder
i kommunen. Boligbyggingen er for tiden svært
omfattende, med rundt 1200 igangsatte boliger i
2020. Mye tyder på at denne veksten vil pågå ut
dette tiåret.
Asker kommune har en definert senterstruktur,
med Asker sentrum som kommunesenter og ni
lokalsentre. Kommunens prioriterte vekstområder
er i all hovedsak knyttet til disse tettstedene.
Asker sentrum er kommunesenter og et levende
bysentrum, det tilrettelegges for etablering av
arbeidsintensive arbeidsplasser rundt sentrum.
Det pågår en stor boligutbygging på Høn-Landås,
der det etter hvert kommer 1500 boliger og
et nærsenter med barneskole, barnehage og
idrettsanlegg. Risenga-området videreutvikles

med videregående skole, flerbrukshall, ishall og
velodrom.
Sandvika-parsellen av ny E18 er under detalj
regulering. Denne parsellen strekker seg til
Nesbru og forventes ferdig utbygget i 2030.
Slependen/Billingstadsletta står foran en ny, stor
transformasjonsbølge, idet området nå utvikles
til et urbant bolig- og næringsområde. På Vestre
Billingstad antas det at man på sikt kan ha over
2500 nye boliger på strekningen fra Slependen
til Nesbru. Det etableres nye nærsentre med
dagligvarehandel, kafé, service og leiligheter
på Billingstad og Hvalstad stasjoner, samt på
Slependen, Berger og Nesbru, for å ivareta
befolkningens daglige servicebehov.
Blakstad sykehus nedlegges i 2024. Blakstad
sykehusområde står deretter foran en omfattende
transformasjon. Vollen, derimot, gjennomgikk
store forandringer tidlig på 2000-tallet. I dette
tradisjonsrike strandstedet vil situasjonen være
roligere i årene som kommer.
Heggedal har allerede kommet langt med sin
stedsutvikling, og det er lagt vekt på å videreføre
Heggedals industrihistoriske særpreg, gjennom
å bevare den gamle industribebyggelsen, og
gjennom en karakterfull utforming av nye bygg og
anlegg.

Utfordringsnotat til kommuneplan 2020-2040, datert oktober 2019
as k e r n æ r i n g s f o r e n i n g
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Dikemark sykehus er under avvikling. 80 000 m2
gulvareal, hvorav 55 000 m2 er fredet, skal gis
et nytt innhold. Eierne, Oslo kommune og Oslo
universitetssykehus, ønsker å få inn k ommersielle
krefter i den videre utvikling av området, noe
Asker kommune tilrettelegger for. Samtidig er det
et mål for Asker kommune å videreforedle kunst
næringsklyngen, som etter hvert har etablert seg
å Dikemark.
Slemmestad er pekt ut som et viktig vekstom
råde i Asker. Det er tilrettelagt for 1600–1700
nye boliger på sikt, men kapasiteten på kollektiv
trafikken, og køene på Slemmestadveien,
begrenser utbyggingstempoet. Sentrumsvirksom
hetene er, sammen med det nye innbyggertorget,
flyttet til temporære bygg oppe på fabrikktomta.
Slemmestad er, sammen med Sætre og Asker
sentrum, pekt ut som et av de tre store sen
trumsprosjektene i Asker.
Det er igangsatt et arbeid med områdeplan for
større områder i Røyken sentrum. Her p
 lanlegges
både boliger og arbeidsplasser, tett inn mot
jernbanestasjonen.
Områdereguleringsplan for Spikkestad
sentrum tilrettelegger for en utbygging av hele
sentrumsområdet i kvartaler, med høy utnyttelse
(forretning/næring/bolig etc). Imidlertid er
kapasiteten på Lahell renseanlegg nå over

skredet, og videreutbyggingen på Spikkestad må
avvente nytt renseanlegg som forventes ferdigstilt
i 2026. Utbyggingsinteressentene i Spikkestad
sentrum er i mellomtiden oppfordret til å utarbeide
en felles masterplan for den videre sentrums
utviklingen, med særlig vekt på utforming av ute
arealene og arealbruken i bebyggelsens 1. etasje,
bl.a. for å sikre helhetlige urbane kvaliteter.
Røyken Næringspark på Follestad er i sterk vekst,
og det tilrettelegges for nye arealutvidelser ved
den pågående kommuneplanrevisjonen. Det
forventes at Røyken Næringspark vil styrke sin
attraksjon når E134 står klar med nytt tunnelløp
under Oslofjorden og firefelts vei til E18 i Lier i
2028.
Nærsnes, Åros og Hyggen er små nærsentre, og
godt etablerte og populære boligområder, der det
forventes en forsiktig vekst i årene som kommer.
På Sætre har kommunen i samarbeid med
Direktoratet for sikkerhet og beredskap gjennom
ført et omfattende utredningsarbeid for å avklare
mulighetsrommet for stedsutvikling i kombina
sjon med sprengstoffindustrien. Et av svarene er
nødvendigheten av å flytte Sætre skole når denne
nå må videreutvikles for å fange opp befolknings
veksten. En ny barneskole skal legges til Grytnes.
Det åpnes nå for en videre utvikling av Sætre
sentrum, med avklaring av Sætre som knutepunkt,

Bestill varm eller kald mat til
lunsj, møter, arrangement og selskap
Internasjonal meny // KIME = sosial entreprenør

kafe

KIME
www.kimecateringogkafe.no
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med lokalisering av bussterminal, hurtigbåtanløp
og pendlerparkering. Sætre er definert som et av
de tre store sentrumsprosjektene i kommunen.
På Storsand vedtok kommunen nylig område
reguleringen for Slottet, med flere hundre nye
boliger og fritidsboliger, samt utvidelse av
småbåthavna. Her er imidlertid vannforsyningen
dårlig, og kommunen har igangsatt et eget
utredningsarbeid for å løse denne utfordringen.
Også på Verpen pågår et planarbeid for å
videreutvikle dette området som en reiselivs
destinasjon.
På Filtvet pågår et eget planarbeid rundt pukk
verket på Huseby, og i disse dager igangsettes
et planarbeid for videre utvikling av Filtvet
Nærsenter, med dagligvarebutikk og flere boliger.
I denne sammenheng vurderes også framtidig
bruk av helsetunets anlegg, som vil bli foreslått
lagt ut for salg.
Det pågår nå et samarbeid mellom kommunen
og Statkraft om en områdereguleringsplan for
Tofte sentrum nord. Denne planen gir et stort løft
for videreutviklingen av Tofte, både på kort og
lang sikt. Planen vil åpne for videreutvikling av
Tofte sentrum i området rundt småbåthavna, med
butikker og serveringssteder ned mot havna, med
over 200 leiligheter i sentrum av Tofte, med store
arealer satt av til næringsutvikling. Planen tilrette

legger for flere hundre nye arbeidsplasser i Tofte.
På Tofte har kommunen for øvrig etablert et av
våre tre første innbyggertorg, samt et av våre tre
første lokalsamfunnsutvalg, nettopp for å styrke
nærmiljøet og kontakten mellom kommunen og
lokalsamfunnet i sør.
Kommunen har nettopp vedtatt en stor område
plan for Rødtangen som åpner for både bolig- og
hyttebygging. Planen vil også bidra til å styrke
Rødtangen som turist- og opplevelsesdestinasjon,
bl.a. knyttet til de unike fornminnene i området.
Reguleringsplanen for et hundretalls nye bo
liger på Jørnsåsen på Holmsbu er klar for videre
behandling, og arbeidet med ny regulering og
utvidelse av Holmsbu Næringspark er igangsatt.
På Klokkarstua har kommunedirektøren varslet
behovet for en avklaring av den videre steds
utvikling og lokalisering av nærsenter. Et slikt
utredningsarbeid ønskes igangsatt i løpet av
kommende høst/vinter, i tett dialog med lokalsam
funnet, beboerne, næringslivet og foreningene.
Stedsutvikling berører svært mange. God steds
utvikling forutsetter god dialog med innbyggere,
naboer, næringsliv og frivillighet. Asker kommune
har ambisjoner for et helhetlig Asker.

Everything should be made as simple as possible, but not simpler.
Albert Einstein, (1879-1955)

Vi dekker de fleste fagområder innenfor forretningsjus. Fast eiendom, arbeidsrett, kontrakter,
konkurs, restrukturering, inkasso, avtalerett,
styre- og advokatansvar, aksjonærforhold og
forenings-og idrettsjus.
www.normannbjornsen.no

Vi har styreverv i private selskaper og stiftelser.

Kontaktperson: Jeppe Normann – Tlf. 952 113 18 • E-post: jeppe@nbadv.no
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Antall innbyggere
29 794
Avstand Asker–Oslo
33 km
Samferdselstilbud
Tog, buss,
			nærhet til E18
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ASKER SENTRUM

Aktive Asker

Det er i dag 95 000 innbyggere i Asker kommune. Asker sentrum er et
levende bysentrum og et knutepunkt for nærmere 30 000 innbyggere
innen to km radius. Asker stasjon er landets femte mest trafikkerte
jernbanestasjon.

H

istorisk har områdene ved Asker kirke vært
samlingssted i Asker siden folkevandringstiden. Her lå det gamle gude
hovet, og her ligger fortsatt de store gravhaugene.
Ved Askergårdene, i krysset mellom «Sølvveien» til
Kongsberg og gårdsveien sørover mot Heggedal,
ble bygdas første sentrum etablert: med skysstas
jon, skjenkestue, lensmann, dagligvarebutikk, og
bygdas første formannskap. Skaugum gård, der
kronprinsparet har sin residens, ligger vakkert til,
høyt over bygda med Skaugumåsen i bakkant.
Det er en pågående utvikling av Asker sentrum
i tråd med gjeldende kommuneplan. I tillegg til
områdene Føyka-Elvely og Høn-Landås, er også
Risenga-området utviklet til en betydelig r egional
skole- og idrettspark. All utvikling i Asker er i
tråd med «neste generasjon sentrumsutvikling»,
med fokus på arealutvikling og transport med en
balanse mellom vekst og vern.

Handelsstanden i Asker sentrum er aktiv. I tillegg
til den vanlige handelen i de mange butikkene
på og rundt torget ved stasjonen, arrangeres
det markedsdager, sommerboder på Torget og
en rekke andre arrangementer for å engasjere
lokalbefolkningen. I tillegg til butikker er det
serveringsteder, velværesalonger og diverse
tjenestetilbud. Kjøpesenteret Trekanten, med sine
88 butikker og service- og tjenestetilbud, ligger
sentralt midt i sentrum.
Fremtidens næringsliv og handel vil ta nye
former. Det vil bli behov for opplevelser knyttet til
handelen, mindre bruk av bil, service- og tje
nestefunksjoner, sirkulære løsninger, samarbeids
prosjekter, showrom, økt netthandel med mere,
noe som vil bidra til å utfordre dagens handels
former. Dette er viktige trender for utvikling av alle
tettstedene i Asker kommune, da nye forretnings
muligheter på flere måter er stedsuavhengig.
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ASKER SENTRUM

Takeda

Takeda er et globalt ledende biofarmasøytisk selskap med hovedkontor i
Tokyo, Japan. Selskapet ble etablert i 1781, og har cirka 50 000 ansatte
fordelt på 80 ulike land og regioner.

T

akeda er en av Norges største leverandører
av legemidler. De markedsfører legemidler til spesialisthelsetjenesten innen
behandlingsområdene sjeldne diagnoser, mage-/
tarmsykdommer, kreft, nevrologi og immunologi.
Globalt har Takeda også en enhet for utvikling av
vaksiner.
Takedas norgeskontor er lokalisert i Asker med
cirka 260 ansatte. I Asker har Takeda en moder
ne, automatisert tablettfabrikk for produksjon av
kalsium og vitamin D-tyggetabletter. Fabrikken
dekker et tomteareal på 43 000 kvadratmeter,
mens selve bygningsarealet utgjør 23 000 kva
dratmeter.
Tyggetablettene ble utviklet i Asker i 1985, og
utgjør i dag en bred portefølje av kalsiumpro
dukter. Kalsiumtablettene brukes til behandling og
forebygging av benskjørhet eller osteoporose.
I løpet av de snart 40 årene siden Nycomed lan
serte de første kalsiumtablettene, er det produsert

Askers eget
kraftselskap
hurumkraft.no

over 35 milliarder kalsiumtabletter i Asker, noe
som tilsvarer 50 000 tonn. I 2020 ble det produ
sert 1,5 milliarder tabletter ved fabrikken. Ekspor
ten til mer enn 40 land utgjorde 97 prosent, og
de største eksportmarkedene er Storbritannia,
Frankrike og Nederland.
Takeda Norge ledes av administrerende direktør
Bjørn Lie (fabrikksjef) og Duarte Marchand
(landssjef). Duarte Marchand er fra 1. januar 2021
også leder for Takeda i Norden.
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ASKER SENTRUM Tomra – med full
				
fokus på resirkulering og lukking
av materialkretsløpene
Norske TOMRA utvikler pantemaskiner for resirkulering av flasker og
bokser, som de eksporterer til hele verden.

A

sker-bedriften lager utstyr og systemer for
å samle inn og sortere drikkevareemballasje, slik at materialressursene kan
utnyttes igjen og bli til nye produkter. Løsningene
er gode eksempler på sirkulærøkonomi, der målet
er å begrense presset på naturressurser og
mengden avfall.
TOMRA fant opp pantemaskinen i 1972, og har
i dag 70 prosent av verdensmarkedet for slike
maskiner.
– Vi har klart å ligge i forkant av markeds
utviklingen ved å lage svært relevante løsninger
for to av verdens hovedutfordringer: forsøpling og
utslipp av drivhusgasser.
– Å satse på forskning og utvikling, og å byg
ge en innovasjonskultur med kundens behov i
førersetet, har vært viktig for å lykkes, sier Geir
Sæther, senior visepresident for sirkulærøkonomi
i TOMRA.
Det børsnoterte selskapet lager også løsninger
for matsortering, avfallsbransjen og g
 ruvedrift.
Totalt har de 100 000 maskiner i over 80
markeder over hele verden, og sysselsetter
4300 mennesker globalt.

Kan pante sekken full
Den nyeste automaten er så effektiv at du kan
pante hele sekken på én gang.
TOMRA tar i bruk innovativ teknologi og
lager sensorbaserte løsninger for utstyret de
produserer. Målet er at maskinene skal bli raskere
og mer brukervennlige. I den nyeste automaten
kan du helle over 100 flasker og bokser inn på én
gang.
Løsninger for all husholdningsplast
Fram mot 2030 har selskapet satt seg nye
ambisiøse målsettinger.
– Vi skal bidra til økt resirkulering og å lukke
materialkretsløpene, spesielt for plast. Dette
gjelder selvfølgelig drikkevareemballasje, men
også annen husholdningsplast. Forutsatt at plast
samles inn, slik at den ikke havner på avveie og
resirkuleres til nye produkter, er dette gode og
bærekraftige løsninger for emballering, under
streker Sæther.
I tillegg til hovedkontoret i Asker, har Tomra
kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland,
Nederland, Storbritannia, USA, Canada, Kina,
Japan og Australia som jobber med pante
løsningene.

as k e r n æ r i n g s f o r e n i n g

Wärtsilä Gas Solution
– reisen mot en bærekraftig fremtid
ASKER SENTRUM

Wärtsilä Gas Solutions er en spennende bedrift, som har vært sentralt
plassert i Asker siden 2003.

V

i er en internasjonal bedrift med 280
ansatte fra mer enn 30 forskjellige land.
Som ingeniørbedrift opprettholder de
et meget sterkt faglig miljø med de beste mulig
heter for faglig utvikling og nye utfordringer i hele
verden for sine arbeidstakere.

Wärtsilä Gas Solutions er et datterselskap av
det finske selskapet Wärtsilä, som på verdens
basis har ca. 18 000 ansatte i 70 forskjellige
land. Wärtsilä Gas Solutions er markedsleder
med innovative systemer og livssyklusløsninger
innen en rekke gass-segmenter. Våre hovedfokus
områder er håndtering av gass på fartøyer
(lagring, drivstoff, overføring og «boil off gas»styring), gass til kraft, samt kondenserings- og
biogassløsninger på land (inkludert CO2-lagring).
Vi har også stort fokus på dekarbonisering,

og jobber bl.a. med utviklingsprosjekter med
ammoniakk som drivstoff.
Gjennom bedriftens betydelige miljøfokus hjelper
vi kundene våre på reisen mot en bærekraftig
fremtid med fokus på livssyklus, innovasjon og
digitalisering innen gassverdikjeden i henhold
til vårt formål: «Enabling sustainable societies
with smart technology» og våre verdier «Energy,
Excellence & Exitement».
Vår forretningsstrategi ligger til grunn for hvordan
vi jobber: «Leading technology & lifecycle services
provider for the gas value chain» og HR-strategi
«People are at the heart of everything we do. We
enable everyone to grow, achieve business goals
and live the Wärtsilä purpose – together» ligger til
grunn for hvordan vi jobber.
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Indra
– fra Asker til verdens flyplasser
ASKER SENTRUM

Har du landet på Heathrow og undret deg over hvor tett flyene sirkulerer?
Asker-bedriften Indra gjør det mulig for Europas travleste flyplass å ha
opptil 1300 landinger og avganger hver dag, samtidig som sikkerheten
ivaretas på høyeste nivå.

L

ike ved Asker stasjon sitter 200 medarbeidere og
utvikler teknologi for verdens flyplasser. Indra
er en høyteknologisk eksportbedrift som er
verdensledende innen flysikkerhet. Bedriften har levert
løsninger til 1400 flyplasser i 120 land. Du kan lande
på nær sagt hvilken som helst flyplass i verden, og
mest sannsynlig er teknologi fra Asker med på å føre
deg trygt til bakken.
Indra er i vekst og flyttet fra Skullerud og Horten til
Asker for å samlokalisere. Dette til tross for vanske
lige tider i luftfartsbransjen. Flere flyplasser benytter
de rolige tidene til å oppgradere infrastrukturen sin.
Bedriften jobber også med innovasjonsprosjekter for
trafikkstyring av droner og innen forsvarssektoren.

«Asker har en bra beliggenhet for internasjonal
virksomhet. Det er enkelt å komme hit med kollek
tivtransport for våre ansatte. I normale tider har vi
mange internasjonale gjester som kommer hit for å
delta på kurs, og vi reiser også mye selv. Da er det
praktisk å ha Flytoget tre minutter unna», sier daglig
leder Eldar Hauge fra Vettre.
«Vi trenger flere kompetente, kvalitetsbevisste og
engasjerte medarbeidere. Da er det en fordel å holde
til i en kommune hvor mange har høy utdannelse.»
forteller Eldar Hauge. «Vi er opptatt av å legge til rette
for at hver enkelt medarbeider skal kunne utvikle seg.
På samme måte opplever vi at Asker legger til rette
for at næringslivet skal kunne utvikle seg.»
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Antall innbyggere
5 462
Avstand Heggdal–Oslo 28 km
Avstand Heggdal–Asker	  7 km
Samferdselstilbud
Buss, tog,
			nærhet til E134

HEGGEDAL
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Handlekraftige Heggedal

Heggedal ligger vakkert til ved Gjellumvannet, mellom Heggedalsmarka
i øst, Rødsåsen i sør og Kjekstadmarka i vest. Statlige og regionale
myndigheter har definert Heggedal som et satsingsområde for samfunns
utvikling, og er definert som «lokal by».

H

eggedal ble tidlig industrialisert med blant
annet ullvare-, fyrstikk- og kjeksproduksjon. I løpet av 1870-årene, etter
at jernbanen ble anlagt, ble flere hjørnesteins
bedrifter etablert. Sætre Kjeksfabrik og Viking
Gummivarefabrikk ble grunnlagt i Heggedal i
henholdsvis 1883 og 1906. Senere, i 1921, ble
Heggedal Ullvarefabrikk etablert. Den var en av
de mange tekstilindustribedriftene som bukket
under i 1950-talles tiltagende internasjonale
konkurranse.
I utviklingen av Heggedal er det lagt vekt på
å videreføre Heggedals industrihistoriske
særpreg, gjennom å bevare den gamle industri
bebyggelsen, med en karakterfull utforming av nye

bygg og anlegg. Ullvaren i Heggedal er omgjort
til et aktivt hus for både nærings- og kulturvirk
somhet.
I dag er det mange bedrifter etablert i Heggedal
innen mat, håndverk, og personlig pleie. I løpet
av 2022 vil Heggedal sentrum stå klart, med
butikker, restauranter, innbyggertorg med audito
rium, leiligheter, torg, gater og plasser. Dette vil
bidra til en ytterligere oppblomstring for nærings
livet og et spennende tilbud for innbyggerne.
Ned mot Kistefossdammen blir det etablert et
parkanlegg med scene, aktivitetsanlegg, plener
og bryggeanlegg. Heggedal har en av kun to ny
etablerte sykkelparker i Norge, der barn og unge i
alle aldre kan utfolde seg på alle typer sykkel.

Telefon: 31 29 78 00 • www.kranor.no
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Antall innbyggere
Avstand Holmen/Billingstad–Oslo
Avstand Holmen/Billingstad–Asker
Samferdselstilbud
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HOLMEN/BILLINGSTAD

12 842
17 km
10 km
Buss, tog (to stasjoner),
nærhet til E18

Hektiske
Holmen/Billingstad

Utviklingen av området Holmen/Billingstad startet i 1970- og 1980-åra,
da det dukket opp en rekke næringsbygg langs Fekjan/Billingstadsletta.
Gradvis har næringsbebyggelsens innhold endret seg fra produksjon til
lager/logistikk og videre til handel.

S

iden 2010 og fram til i dag har det vært
en forholdsvis stor utvikling og
modernisering fra grensen til Bærum
langs Billingstadsletta og fram til Billingstadveien
med både nyetableringer, modernisering og
boliger. Slependen/Billingstadsletta står foran
en ny stor transformasjons-bølge, idet området
nå utvikles til et urbant bolig- og næringsområde.
Utbyggingen av Vestre Billingstad pågår for fullt.
Det antas at man på sikt kan etablere over 2500
nye boliger på strekningen Slependen–Nesbru.

helt øst, i tillegg til en helhetlig utvikling og
modernisering av området. Området med bl.a.
IKEA, Møller Bil, Megaflis, Møbelringen, Ford,
Varner-Gruppen, Power, Elkjøp m.fl. utgjør en
betydelig del av næringslivet i Asker. Bedriftene
har 11 000 ansatte i Asker og i Norge – og utgjør
en tredjedel av alle Asker-registrerte bedrifter.
Den lokale varehandelen med bl.a. IKEA og
Slependen Senter står for 40 % av all handel over
disk i Asker. Total omsetning i området er 9,7 mrd.
kroner i tillegg til 8 mrd. i bilsegmentet.

Holmen/Billingstad er et sentralt og viktig
handelsområde i Asker. Det planlegges og
arbeides for å skape et fremtidig mer urbant,
bilfritt og hyggelig handels- og kontorområde
med et nærsenter med servicefunksjoner

Med det omfattende næringslivet som befinner
seg på Billingstad, sikres det både flere kortreiste
arbeidsplasser, men også tilrettelegging for
arbeidsplasser for nabokommuner.
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HOLMEN/BILLINGSTAD Møller Bil Asker og
				
Bærum – en bærekraftig bilforhandler
Møller Bil Asker og Bærum har vært på Billingstadsletta siden 1972.
I 2022 blir det storslått 50-års jubileumsfeiring for ansatte, kunder
og samarbeidspartnere. I tillegg til salg av Volkswagen, Volkswagen
Nyttekjøretøy og Audi, har de også et eget bruktbilsenter, verkstedtjenester
og komplett bilhold.

M

øller Bil Asker og Bærum ledes av Roger
Hansen, han er selv fra Asker og
brenner for å være synlig og delta i
lokalmiljøet. – Det er viktig å sette lokalt fotav
trykk. Vi samarbeider med mange, blant annet
Frisk Asker, Stabæk Fotball, og vi støtter varme
stuene i Asker og Sandvika. Slike samarbeid er
bærekraftige og er positivt både for forretningen
og omdømme. – Vi lever av fornøyde kunder, men
vi tror også at mange setter pris på vårt lokale
engasjement.
– Det handler jo om folk, forretning og bærekraft,
sier Roger. Bærekraft skal være vår fremtidskraft.
Sammen med en fremoverlent organisasjon og en
offensiv fabrikk som satser for fullt på nullutslippsbiler, leverer vi flotte produkter og er beredt til å
møte markedets og samfunnets forventninger. Vi
ønsker å ta en ledende rolle i det grønne skiftet,
gjennom elektrifisering av bilparken. Vår strategi
knytter sammen folk, forretning og bærekraft.

– Engasjerte medarbeidere er en forutsetning
for at vi lykkes. Vi er et initiativrikt selskap som
bryr seg om sine medarbeidere – og om våre
medmennesker. Dette er viktig i vår forretning.
Med dyktige og dedikerte medarbeidere skaper vi
et godt møte med kunden.
Et annet viktig samfunnsoppdrag for Møller Bil er
utdanning av fremtidens mekanikere.
– Kunnskapsnivået på dagens mekanikere må
økes, for å møte ny teknologi i bilene, både med
tanke på elektrifisering og digitalisering. Vi skal
også være ledende på utvikling av lærlinger, som
er tilknyttet Møller Bil Skolen.
– Vi skal være en grønn bilforhandler og ligge
i forkant. Vi må gjøre så godt vi kan. Både for
kundene, våre ansatte, vårt lokalområde og for
miljøet, sier Roger avslutningsvis.
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HOLMEN/BILLINGSTAD

Pals

Pals er en grossist og produsent av varer til bakerier og storhusholdninger
i inn- og utland.

D

e viktigste varegruppene som produseres
er kaffe, brødmikser, sprøytegele og
marsipan/kransekake. De viktigste varene
Pals leverer som grossist er sjokolade, frosne
bær, gjær, pålegg og ikke minst frosne bakverk
som croissanter og baguetter.
– Vi håper vårt brede spekter av varer gjør oss
til en interessant samarbeidspartner. Våre fag
konsulenter står til tjeneste med råd og veiledning
med alt fra kaffekunst til kakepynt.
Pals har ca. 1200 varer, som distribueres fra
hovedlageret i Asker og fem regionale lagre.

Antall innbyggere
Avstand Slemmestad–Oslo
Avstand Slemmestad–Asker
Samferdselstilbud

8 975
29 km
10 km
Buss, hurtigbåt, nærhet
til E134 og E18

SLEMMESTAD
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Spennende Slemmestad

Slemmestad er det største tettstedet i gamle Røyken kommune og ett av
ni lokalsentre i Asker. Slemmestad er med sine industrianlegg et visuelt
eksponert tettsted i fjordlandskapet i indre Oslofjord.

N

orcems fire sementsiloer – 70 meter høye
– ved kaia i Slemmestad er tydelige
landemerker. Godt synlige på lang
avstand. Industriområdet, der sementfabrikken var
i drift fra 1893 til 1989 – skal nå bygges om til et
levende bysentrum med leiligheter, arbeidsplasser
og sosiale samlingssteder.
Slemmestad er pekt ut som et viktig vekstområde
i Asker, og skal utvikles som et bærekraftig lokal
senter med egne tjenestetilbud. Kapasiteten på
kollektivtilbudet er begrenset, og det satses tungt
på videreutvikling av hurtigbåttilbudet mellom
Oslo og Slemmestad, for å møte muligheten for
utbyggingen av inntil 1 600–1 700 nye boliger
på sikt. Utbyggingen av Slemmestad sentrum er
påbegynt og med Slemmestad Brygge vil tett
stedet få 400 nye leiligheter, spisesteder, ny
brygge og et nytt kulturtilbud.

Nye Rortunet Kjøpesenter i Slemmestad er
under bygging, og antall butikker dobles. Et miljø
innen sirkulærøkonomi og innovasjon er etablert
i Slemmestad med VEAS, Mpex, Norrønt AS,
CageEye AS, Marine Pro med flere. Potensialet
for fremtidig utvikling av lønnsomme og bære
kraftige kunnskapsintensive næringer er stort i
Slemmestad.
Målet er å utvikle framtidens Slemmestad til en
«plussby», der det produseres mer energi enn
byen bruker, og der mennesket og miljøet står
i sentrum. Slemmestad Park gir mulighet for
både rekreasjon og kunnskap (geologi, biologisk
mangfold og nærhet Oslofjorden). En mulig
etablering av blomster-/besøkshage som vil kunne
gi en betydelig merverdi til parken og turområdet.
Både for innbyggere og besøkende vil den ivareta
kunnskapsdelingen om det biologiske mangfoldet
og naturresursene. I tillegg har Slemmestad et
attraktivt kulturtilbud med bl.a. Sekkefabrikken.
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VOLLEN

Vakre Vollen

Vollen er et vakkert tettsted i Asker kommune, lokalisert på østsiden av
Asker. Med få kilometer til Asker sentrum er Vollen et sentralt tettsted,
samtidig som man både er på landet og ved sjøen.

H

er finner man et utvalg av båtplasser for
båteiere fra Asker og omegn. Som fullservice marina dekkes de fleste b
 ehov
du måtte ha i forbindelse med båtlivet, og besøkende
kan både fylle drivstoff og lade båten sin.
Rik båtbyggertradisjon
Mer enn noe annet er Vollen kjent for sine lange
båtbyggertradisjoner. Her bygget Christian
Jensen «Maud» for Roald Amundsen i 1917. Da
dampbåt-trafikken kom i gang på fjorden rundt
1850, satte det fart på handelsvirksomhet og
produksjon av blomster, grønnsaker, frukt og bær,
som raskt kunne fraktes sjøveien til markedet i
Christiania. Fra 1930-åra tok Slemmestadveien,
som i dag er miljøgate, over som den viktigste
ferdselsåren mot byen, noe som førte til at
Vollens posisjon som knutepunkt og tettsted ble
svekket. Men på slutten av 1980-tallet kjøpte
Tore Sigernes fra Asker, Vollen Handelssted, han
så potensialet i det godt bevarte tettstedet, og
rehabiliterte sentrum.

Hjertet i Vollen er den unike gjestehavnen med
dusjer, treningsrom og kunstutstilling i et under
sjøisk rom på 220 kvm under vann. Stupetårn og
badeområdet med Blått Flagg er en attraksjon i
seg selv, og ikke minst servering ute på piren hos
Vitos. Varm i Vollen er en flytende badstue, der
man også kan delta på isbaderkurs om vinteren!
Handel, kultur og fritid
Vollen er etablert som et hyggelig handelssted,
med gallerier, Oslofjordmuseet og flere spise
steder, men har også et bredt aktivitetstilbud:
frisbeebane ved kysten, Tuftepark og en asfaltert
rulleskibane og sommerbane for rulleskøyter.
Oslofjorden Dykkersenter, med butikk, kurs og
fylling av luftflasker, arrangerer gjerne lokale
dykketurer. Det er utleie av båter, ribber og
elektriske snekker og vannscootere. Det skjer
alltid noe i Vollen, og gjennom sommeren er det
tett program.

Asker Produkt gir individuell fagopplæring og
arbeidsinkludering gjennom produksjon av varer
og tjenester markedet vil ha.

www.askerprodukt.no

Antall innbyggere
5 446
Avstand Vollen–Oslo
25 km
Avstand Vollen–Asker	  7 km
Samferdselstilbud
Buss

as k e r n æ r i n g s f o r e n i n g

HJØRNESTENSBEDRIFT I SÆTRE

I MER ENN 140 ÅR
www.chemringnobel.no
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Verdens største fabrikk for flytende
biogass basert på avløpsvann
Hver dag skyller nærmere 835 000 innbyggere og besøkende i Asker,
Bærum og Oslo og Nesodden restene av sitt eget private drivstoff ned
i klosettet. Derfra flyter kloakken gjennom et maratonlangt tunnelsystem
under føttene våre, med stø kurs for Norges største avløpsrenseanlegg på
Bjerkås i Asker.
te kst :

Morten Gisle Johnsen

N

å er bedriften ved Oslofjorden i gang med
å påta seg en langt bredere rolle enn å
rense innbyggernes kloakk. Åpningen
av det som skal være verdens største fabrikk for
produksjon av flytende biogass fra avløpsvann,
22. desember 2020, markerte det store veiskillet.

CO2-pilot for kullsyre
Veas er ingen nykommer innen produksjon av
biogass. Det har Asker-bedriften drevet med helt
siden 1995 – men da bare i form av rågass til
oppvarming og strøm til egen bruk. Med det nye
raffineringsanlegget har de tatt et stort steg, ved
at biogassen blir oppgradert til å brukes som driv
stoff i busser, båter, tungtransport og industri. Air
Liquide Skagerak i Porsgrunn distribuerer gassen
til selskapets første kunder.

Samtidig åpner renseprosessen for flere nye
forretningsområder, ettersom 40 prosent av
gassen som dannes, består av CO2, en ressurs
som i dag bare slippes ut i luften. Denne vil
selskapet fange opp og rense til matvarekvalitet,
det vil si kullsyre. Et pilotanlegg som er utviklet
i samarbeid med SINTEF, vil være i drift fra
2021. Etter dette vil Wettre Bryggeri på Vettre
få pumpet inn de første boblene med kullsyre
fra Bjerkås i et testparti på et par tusen liter med
gyllen lager.
Selve biogassfabrikken på Bjerkås har kostet om
lag 150 millioner kroner og er levert av Asker-
bedriften Wärtsilä. Anlegget leverer om lag
60 GWh (gigawattimer) i året basert på dagens
råstofftilgang. Fullt utnyttet kan det produseres
85 GWh, og kapasiteten kan dobles ved å sette
inn en ekstra modul.
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Fakta om Veas:
• Norges største renseanlegg
• I drift hele døgnet, året rundt
• Renser rundt 100 millioner kubikkmeter avløpsvann per år
• Produserer biogass, Veas-jord og nitrogenløsning til landbruket

• Planlegger å bygge en jordfabrikk på Slitu i Indre Østfold

foto :

Torbjørn Tandberg

• Forsknings- og utviklingsprosjekter med flere aktører og
samarbeidspartnere

Din leverandør av elektriker- og ekomtjenester

www.vikenelektro.no • Tlf. 31 28 01 00

Vi gjør det enklere å drive selskap
I ECIT kombinerers kompetanse innen økonomi, IT og forretningsløsninger
for å gjøre det enklere for deg å drive ditt selskap.
Vi i ECIT Oslofjorden er opptatt av tett kundedialog for å kunne yte den
beste servicen og skreddersy effektive og fremtidsrettede løsninger for deg.
Fordelene er mange ved å sette ut tjenester og få veiledning innen regnskap,
lønn, HR og økonomisk rådgivning.
Vi tar gjerne en uformell prat med deg.

Du finner oss i Åsveien 9, 3475 Sætre
Tlf: 90 20 20 20 | Epost: oslofjorden@ecit.com
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Antall innbyggere
Avstand Spikkestad–Oslo
Avstand Spikkestad–Asker
Samferdselstilbud
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SPIKKESTAD

4 684
40 km
20 km
Buss, tog, nærhet
til E134 og E18

Sentrale Spikkestad

Spikkestad er et gammelt jordbruksdistrikt. Oldtidsveien mellom
Drammensfjorden og Oslofjorden passerer like nord for dagens sentrum,
og det er registrert flere gravhauger her. Da Lieråsen tunnel ble etablert i
1973, ble Spikkestad endestasjon for persontogene, og banen fikk navnet
Spikkestadbanen.

H

istorisk er Spikkestad mest kjent for sin
teglsteinsproduksjon, som i perioden fra
1897 til avvikling i 1960 gjennomlevde
flere eiere, kriger og krakk.
Spikkestad har opplevd en kraftig befolknings
vekst de senere år, bl.a. ved at det er bygget flere
sentrumsbygg med leiligheter. Etter ombyggingen
av stasjonsområdet på Spikkestad i 2009–2012
ble det vedtatt en områdeplan for hele Spikkestad
sentrum, der det tilrettelegges for en o
 mfattende
boligbygging med rundt 1200 boliger. Det
planlegges en oppgradering av landskap og

sentrumsfornying med park og torg rundt Teglen
kulturkirke og det flotte torget. Spikkestad skal
bli en attraktiv og levende stasjonsby med gode
byrom som gir mulighet for opphold og aktivitet
gjennom hele året.
Kjennetegnene for flere områder i Asker er ønsket
om kortreiste arbeidsplasser og at eksisterende
virksomheter ønsker ny næringsvirksomhet
velkommen. Med den enkle adkomsten til
Spikkestad er det et stort potensial for videre
utvikling av næringslivet og nyetableringer.

Oppføring av enebolig og hytter • Oppføring av tilbygg, både store og små
Renovering, totalrestaurering • Utskifting av vinduer og dører
Legging av parkett, belistning • Egne prosjekter hus og hytter
Totalentreprise

Berglibakken 14 3484 Holmsbu • Tlf 970 98 482 • E-post: hpk@byggmesterkrane.no • www.byggmesterkrane.no
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SPIKKESTAD

Et norsk industrieventyr

Norske Elopak er en stor internasjonal aktør innen kartongemballasje
for flytende næringsmidler. Den ikoniske Pure-Pak®-kartongen er selve
symbolet på melkekartongen.

D

en er på de fleste frokostbord rundt om
i verden og er vår viktigste merkevare.
Elopak er et norsk industrieventyr som
startet i 1957. Den gangen var målet å erstatte
melk på glassflasker med melk på kartong. I
dag er målet å tilby kartongemballasje til en
rekke flytende næringsmidler som et bærekraftig

alternativ til plast. Elopak produserer årlig mer
enn 14 milliarder kartonger og er i dag etablert
med kontorer i 40 land. Våre emballasjeprodukter
selges i mer enn 80 markeder. Elopak Technology
Center – selskapets forsknings og utviklingsenhet
– ligger på Spikkestad i Asker.

SMITTEFOREBYGGENDE
OG PRAKTISK
KONTORINNREDNING
Kinnarps «Covid-19-analyse» hjelper
deg å lykkes med morgendagens
trygge kontor.
Se mer på kinnarps.no

www.handelsbanken.no/asker
asker@handelsbanken.no
66 98 77 00
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Antall innbyggere
Avstand Røyken–Oslo
Avstand Røyken–Asker
Samferdselstilbud
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RØYKEN

5 483
34 km
14 km
Buss, tog,
nærhet til E134

Raske Røyken

Røyken har en unik posisjon med sin nærhet til E134, buss og jernbane.
Dette er et lokalt fortrinn, som bl.a. har medvirket til etablering av Røyken/
Follestad Næringspark, som er strategisk plassert med enkel adkomst på
riksveien. Her er flere større og mellomstore bedrifter samlet.

R

øyken kirke sto ferdig i 1229 og kan
være bygget på den gamle samlingsplassen og hovstedet Solberget. Det
ligger flere gravhauger her, og oldtidsveien
mellom Oslofjorden og Drammensfjorden
passerer. Da Drammenbanen åpnet i 1872, var
Røyken stasjon eneste jernbanestasjon i Røyken
kommune. Stasjonen ble etablert i samme
område som det gamle veikrysset der trafikken fra
Asker, Drammen og Storsand/Drøbak møttes.
Historisk har landbruket vært dominerende, men
på 60-tallet var det også en omfattende næring

knyttet til isblokkutvinning. Bråset sykehjem, som
er kommunens største sykehjem, er bygget av
Asker og Røyken kommune, i fellesskap og sto
klart i 2005 med 200 heldøgnsplasser. Røyken
badet med svømmehall, badeland og helsehus
åpnet i 2017. I sentrum ligger Røyken senter,
et nærsenter med 10 butikker, og kontorbygg
som huser diverse tjenestetilbydere. Avinors
kontrollsentral ligger i Røyken og er en av tre slike
i Norge. Røyken videregående skole, som dekker
hele Asker syd, er en av de største arbeids
plassene i området.
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RØYKEN

Avinor

Oslo Kontrollsentral i Røyken er den største av tre kontrollsentraler i
Norge, de to andre ligger i Stavanger og Bodø. De er en del av Polaris
ACC, som drifter Underveistjenesten i Norge. Polaris ACC er underlagt
Avinor Flysikring, datterselskap av Avinor AS.

A

nlegget sto ferdig i 1996 og er av NSM
(Nasjonal Sikkerhetsmyndighet)
klassifisert som skjermingsverdig objekt,
da de leverer en samfunnskritisk tjeneste. A
 nlegget
er underlagt strenge besøks- og sikkerhetsregler.
Rundt 250 ansatte har sitt daglige virke på
Røyken, fordelt på ulike avdelinger. 170 jobber
innenfor lufttrafikktjenesten, de resterende
fordeler seg på Underveissystemer, Systemdrift
og driftsavdeling.
Den operative tjenesten som leveres fra
kontrollsentralen er:
–
–
–

Oslo områdekontroll (sektor Øst)
Oslo innflygingskontroll
Farris innflygingskontroll

Tjenesten driver H24, 365 dager i året, tre skift
per døgn. Et normalt skift består av rundt 30
operative, bestående av flygeledere, lufttrafikk
tjenestefullmektiger og supervisor. Hoved
oppgaven er å sørge for sikker og effektiv luft
trafikkavvikling. Primærverktøyet som brukes er
radar og VHF radiokommunikasjon. Luftrom
met er delt opp i mindre stykker sentrert om

 ardermoen. Operasjonsrommet er plassert inne
G
i fjellanlegg.
Underveissystemer (50 ansatte) forvalter og
videreutvikler Air Traffic Management (ATM)systemer og Surveillance-systemer i Avinor.
Systemene brukes til overvåkning av lufttrafikken
ved kontrollsentraler, innflygingskontroller og tårn
over hele landet. Avdelingen er også involvert i
fornyelse av ATM-systemene med innføring av ny
teknologi. Dette gjøres i samarbeid med andre
flysikringsaktører i Europa gjennom iTEC, en inter
nasjonal allianse. De fleste er ingeniører, noen få
har operativ bakgrunn.
Systemdrift har ni ingeniører som vedlikeholder
flynavigasjonsutstyr på Rygge, Torp og Notodden,
foruten alt datateknisk utstyr som tjenesten på
Røyken er avhengig av. Avdelingen drifter også
flynavigasjons-, radar- og kommunikasjonsutstyr
rundt om i Sørøst-Norge.
Teknisk Drift har syv ansatte som drifter, ved
likeholder og oppgraderer alt av byggtekniske
installasjoner. Foruten å sørge for sikker og stabil
operativ drift har de montert varmepumper for
gjenvinning av overskuddsvarme fra fjellanlegget.
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STERKSTRØM | TELE | DATA
Nyinstallasjoner, service, vedlikehold
IDV, rehabilitering, elektrosjekk

Vi takker våre
samarbeidspartnere
Drengsrudbekken 10, 1383 Asker • Tlf. 66 98 70 30
e-post: firmapost@askerel.no • www.askerel.no

Full kontroll på regnskapet

Solbråveien 41 • 1383 Asker • Tlf. 66 76 53 33
www.sagaservices.no

Vi hjelper bedrifter med å
oppnå sine mål
Med programvare og tjenester kan vi enkelt og
effektivt løse dine behov – uansett hvor og når
du trenger oss.
Få hjelp med regnskap og lønn
- levert lokalt i Asker og Bærum
Kontakt oss: 40 10 40 18
azets.no/om-oss
REGNSKAP | LØNN | HR | RÅDGIVNING | TEKNOLOGI | BEMANNING
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RØYKEN

Røykenbadet

Røykenbadet er et topp moderne og flott folkehelseanlegg på hele
9000 m2 og inneholder både svømmehall, treningssenter, klatreanlegg,
kafeteria og helsebygg.

R

øykenbadet åpnet i januar 2017, og var
tidligere Røyken kommunes største
enkeltstående prosjekt noensinne med
en kostnadsramme på 300 MNOK. Røykenbadet
har en klar folkehelseprofil og skal være et sted
for alle målgrupper. Med over 200 000 årlige
besøk har anlegget blitt en sentral møteplass og
en viktig bidragsyter til folkehelsa i regionen.
Røykenbadet er organisert som et kommunalt
foretak, og har 21 årsverk og ca. 70 ansatte.
Anlegget har fokus på miljø og er meget energi
vennlig, hvor hoved energikilden kommer fra
bergvarme (varmepumper), gjenvinning av energi
fra dusjvann, solcelleanlegg, i tillegg til avfalls
sorteringsanlegg m.m.

Viatris™ er en av de største leverandørene av legemidler i Norge.
Globalt er vi 40,000 ansatte i mer
enn 70 land, med rundt 50
produksjonssteder. I Norge er vi ca
40 ansatte med kontor i Asker.
Vi har en stor og bred portefølje med
produkter som brukes av en høy andel av
befolkningen. I porteføljen har vi blant
annet reseptfrie produkter, reseptbelagte
produkter, medisinsk utstyr og influensavaksiner.
Vil du vite mer om Viatris?
Les mer på www.viatris.com

Hagaløkkveien 26, 1383 Asker
infonorge@Viatris.com

Helsebygget vegg i vegg tilbyr en rekke tjenester
som tannlege, legekontor, naprapater, frisør og
ulike kommunale helsetjenester.
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RØYKEN

Røyken Næringspark

Røyken Næringspark er sentralt plassert midt i Asker kommune langs
E134 ca. 30 min fra Drammen og Asker sentrum, og 40 min fra Oslo.

O

slofjordtunnelen og E134 gir raskt og
effektiv kommunikasjon videre både til
E6 og E18. Flesteparten av tomtene
på det 430 mål store området er solgt, og
reguleringsarbeidet med utvidelse av nærings
parken er igangsatt. Næringsområdet er beregnet
på virksomheter med store lagre og/eller tunge
logistikkutfordringer. Askerhalvøya Eiendom AS
er heleid av Asker kommune, og utvikler og selger
tomtene.
Næringsparken vokser
Røyken Næringspark på 430 mål er et av de mest
attraktive og sentralt beliggende næringsarealene
i Oslofjordområdet. I alt er det solgt 34 av tomter,
og mange moderne industribygg er reist i parken.
Røyken Eiendomsutvikling AS utvikler og selger
området og ønsker et variert næringsliv bestående
av små og store industribedrifter som har behov

Stenseth og
RS Entreprenør
Betong er vårt fag – med lang erfaring
og kompetanse er vi en trygg sam
arbeidspartner for våre kunder.
Vi har levert betongkonstruksjoner s iden
1954 til både private og offentlige
oppdragsgivere. Med lang erfaring og
over 250 betongmedarbeidere kan vi
påta oss store og komplekse oppdrag,
og er en naturlig samarbeidspartner til
riks- og hovedentreprenører, men også
større oppdrag for private byggherrer.
Med moderne utstyrspark og høy
kompetanse på alt som har med betong
å gjøre, er ingen oppdrag for store for
oss.
Vi har base på Røyken Næringspark,
og regner det sentrale østlandsområdet
som vårt primære nedslagsfelt.

for å bygge nye, moderne og effektive kontor- og
lagerbygg for logistikk og industri. Bedriftene
som har etablert seg på Røyken Næringspark,
har opprettet en grunneierforening for å sikre
en optimal drift og et godt samarbeid. Asker
Næringsforening er sekretariat for foreningen.
Til sammen representerer virksomhetene i
næringsparken mange bransjer.
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Scala Bad
Scala Bad designer og utvikler egne
produkter med unike løsninger! Vi har et
stort utvalg av baderomsmøbler og er
Norges ledende på speil.
Vår inspirasjon kommer fra Italia, og vår
langsiktige strategi er å sette fokus på
høy kvalitet, moderne design og gode
løsninger til badet. Og ikke minst til
riktig pris!
Med vårt nye bygg på Røyken Nærings
park i Asker kommune er vi godt rustet
for fremtiden og gleder oss til videre
utvikling!
Vi har forhandlere rundt i hele landet.

Kameleon gruppen
Kameleon gruppen er en ledende leverandør av løsninger
innen merking og sporing, etikettsystemer og sam
arbeidende roboter. 300 industribedrifter i Norge og
Skandinavia har gitt oss sin tillit gjennom å samarbeide med
oss. Kameleon har 25 dedikerte ansatte og holder til i et
nytt og topp moderne bygg i Røyken Næringspark.
Vi har gjennom hele 2020 hatt et stort fokus på å tilpasse
oss den nye situasjonen, for å sørge for at produksjonen
ikke stopper opp hos våre kunder. En stor andel av våre

kunder er produsenter av næringsmidler, en bransje som har
gått for fullt gjennom hele pandemien.
I tillegg til tilpasninger for å sikre smittevern ved fysisk
tilstedeværelse hos kunder, har vi samtidig tatt i bruk platt
former som gjør at vi kan bistå kundene gjennom digitale
kanaler der vi ikke fysisk har kunnet komme inn. 2020 ble et
rekordår for Kameleon på mange måter, økt omsetning og
seks nye ansettelser. Vi ruster oss for videre vekst og har
spennende planer fremover.
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Antall innbyggere
Avstand Sætre–Oslo
Avstand Sætre–Asker
Samferdselstilbud

SÆTRE

8 466
46 km
26 km
Bussforbindelse nord og sør,
nærhet til E134, det planlegges
for båt og pendlerparkering

Sjarmerende Sætre

Sætre er sentralt lokalisert og et kollektivknutepunkt for Asker Syd. Sætre
er det største tettstedet i tidligere Hurum kommune, og med en aktiv
handelsstand, egen bystrand, båthavn i sentrum og ærverdige Sætre gård
fremstår sentrum som både urbant, men samtidig landlig.

S

ætre er historisk vokst frem etter at
Nitroglycerin Compagniet AS (etter hvert
Dyno) i 1876 startet driften av en spreng
stoffabrikk på området kalt Engene, innerst i
Sætrepollen. Det skapte lokale arbeidsplasser og
befolkningsveksten skjøt fart. Sætre hadde knapt
70 innbyggere i 1876, men over 500 i 1900.
Arbeiderboliger ble bygd på Engene, mens de
fleste andre boligene på stedet ble bygd langs
Søndre og Nordre Sætrevei. Et lite sentrum med
noen små forretningsgårder vokste fram ved
Sætrekrysset, det sentrum som i dag er utbygget.
Per i dag er det 3 virksomheter, noen med opp

rinnelse fra tidligere Dyno Industrier, som opererer
på Engene, Orica, Chemring Nobel og Dynea.
I 2013 brant den gamle hovedbygningen til Sætre
Bruk ned, hvilket medførte start av den store
utbyggingen av et nytt sentrumsområde, med for
retninger og leiligheter. I 2020 sto første bygge
trinn ferdig med 80 leiligheter. Neste byggetrinn
med 39 nye enheter er nylig ferdigstilt.
Bedret mobilitet vil gi næringsutvikling i
eksisterende og nye bransjer. Derfor jobbes det
med elbåt-forbindelse.

Hurum & Røyken taxi har en bilpark på ca. 30 biler.
Vi har vanlige biler for 1 – 4 passasjerer, mellomstore biler for
5 – 8 passasjerer og maxitaxier med plass til inntil 16 passasjerer.
Av disse er 7 biler utstyrt for å frakte passasjerer i rullestol.
Vi har en bred kundegruppe og kjører alt fra kunder til og fra jobb, festival-transport,
pakke og budservice, idrettsbarn og ungdom til og fra ulike aktivitets-tilbud,
skole-elever, pasient-transport m.m.
Tlf. 02850 • E-post: taxi@02850.no • www.hurumogroykentaxi.no
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SÆTRE

Chemring Nobel

Chemring Nobel er med sine 140 ansatte og en stolt historie som
strekker seg tilbake til 1876, en typisk hjørnestensbedrift plassert i Sætre.

P

å 1960-tallet ble produksjon av krutt,
nitroglyserin og dynamitt avviklet og
det ble etablert ny produksjon for
avanserte høyeksplosiver og energirike materialer.
Virksomheten har siden den gangen hatt en jevn
vekst og posisjonert seg internasjonalt med en
eksport på over 90%. Produktene anvendes først
og fremst innenfor forsvar, men også olje & gass,
bilindustri, aerospace og initieringssystemer, og
eksporteres til alle verdens kontinenter.
På grunn av produktenes karakter er Chemring
Nobel definert som en storulykkebedrift og det
følger strenge krav til sikkerhetsavstander i
forhold til lokalmiljøet. Fokus på sikkerhet er en
forutsetning og virksomheten har ikke opplevd
ulykker med alvorlige personskader de seneste
50 årene.

nivåer (operatører, fagteknikere, ingeniører og
forskere).

Veksten har vært betydelig over de seneste
årene og bedriften legger vekt på rekruttering fra
nærområder med behov innenfor mange fagfelt
(kjemi, sikkerhet og miljø) og ulike utdannelses

Med sine spesialiserte nisjeprodukter har virksom
heten også en samfunnskritisk funksjon i forhold
til forsvar og beredskap. Et ansvar de ansatte er
seg bevisst.

Din lokale næringslivspartner
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Antall innbyggere
Avstand Tofte–Oslo
Avstand Tofte–Asker
Samferdselstilbud
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TOFTE

4 062
62 km
47 km
Buss

Talentfulle Tofte

Tofte er et gammelt industristed som vokste fram ved etablering av Tofte
Cellulosefabrikk i 1897 og Hurum Fabrikker i 1906.

D

e to fabrikkene førte til en stor befolkningsvekst, og et sterkt arbeidersamfunn
vokste frem. Tofte og Sagene ble først
betraktet som to separate tettsteder, men vokste
etter kort tid sammen til ett tettsted, dagens Tofte.
I 1983 kom det inn nye eiere med blant annet
Norske Skog, som etablerte Tofte industrier.
Norske Skog solgte cellulosefabrikken på Tofte
til det svenske selskapet Södra Cell i 2000. Da
driften ble avviklet i 2013, ble eiendommen solgt
til Statkraft, som nå ønsker å etablere ny industri
for produksjon av biodiesel, basert på resttrevirke.
Dette er et internasjonalt nybrottsarbeid, og det
etableres nå et testanlegg. Lindum Oredalen
– tidligere avfallsdeponi – utreder muligheten for
en restrukturering av området med fokus på blant
annet materialgjenvinning og energiutnyttelse.
Hurum helsehus, mellom Tofte og Filtvet, står
ferdig i løpet av 2021, og blir et «plusshus-bygg»,
som skal produsere mer energi enn det forbruker.

Filtvet og Tofte har de senere år nærmest
vokst sammen til ett tettsted. Filtvet har siden
middelalderen vært et strandsted, hvor det har
blitt drevet lossing av varer og eksport av trelast
og is til de store byene i Europa. Filtvet har vært
et populært feriested for Oslos befolkning, og
Filtvet fyr og Villa Malla er fremdeles attraktive
turmål. Stedet har i dag båtanløp i sommerhal
våret med avgang fra Aker brygge. Tofteområdet
er et populært hytteområde, med om lag 1540
hytter og sommerhus.
Det er et pågående arbeid med områdeplan
for fremtidens Tofte, for å tilrettelegge både for
industriutviklingen, generell næringsutvikling og
stedsutvikling. Arbeidet omfatter tilrettelegging
for nye boliger, næring, turisme og utvidelse av
småbåthavn. Med utbygging av Hurum brygge
med inntil 500 boenheter og sentrumsplan blir
Tofte et fremtidsrettet tettsted.

Utforsk med oss
Concedo ASA er et oljeselskap som fokuserer på
leteaktiviteter på norsk sokkel. Selskapet har et spesielt
sterkt kombinert ledelses- og teknisk
leteteam med lang erfaring.
Torvveien 1, 1383 Asker • Tlf. 400 06 255 • E-post: post@concedo.no • www.concedo.no
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Fremtidens næringspark

TOFTE
KUNDE
T. NR.

Statkraft
200732 A

Statkraft er Europas største produsent av fornybar kraft. Bakgrunnen for
etableringen på Tofte var tanken om fremtidig produksjon av avansert
biodrivstoff – for å bidra til å erstatte fossilt drivstoff med et fornybart og
bærekraftig alternativ.
LEV. ADR.

P. NR.

891741

PROSJ. L.
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D

e gamle bygningene og marinaen huser
i dag 50 virksomheter med over 100
ansatte. Green Fuel jobber med opp
start av testanlegg for produksjon av avansert
biodrivstoff og utgjør sammen med Statkraft
Biomasse – som lager fornybar energiflis –
hovedtyngden i en klynge av industri og annen
næringsvirksomhet. Det er i tillegg et bredt
spekter av bedrifter som har tilhold i nærings
parken, fra maritim virksomhet via bygg, anlegg
og elektro til kunst, design og selskapslokaler.
Statkraft søker å utvikle området videre til en

stadig grønnere næringspark med basis i avansert
biodrivstoff og forskning, som sammen med
eksisterende og nye virksomheter kan tiltrekke
seg dyktige arbeidstakere. I regi av kommunen
utredes muligheter for variert aktivitet i området
sør for industritomten for å knytte det naturlig
sammen med Tofte sentrum.
Statkraft Tofte utbedrer i tillegg dammene i
Hurummarka, slik at disse holder dagens krav
til standard og kan utgjøre en viktig ressurs i
utviklingen av industritomten.

Arba sitt samfunnsoppdrag er å gi mennesker
mulighet til å få, beholde og utvikle seg gjennom arbeid.

Bråsetveien 3, Røyken Senter, 3440 Røyken
Tlf. 31 28 56 00
E-post: post@allianceroyken.no
www.allianceroyken.no

Arba.no • Tlf: 67 17 74 40 • E-post: firmapost@arba.no

| 35

Antall innbyggere
Avstand Holmsbu–Oslo
Avstand Holmsbu–Asker
Samferdselstilbud
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HOLMSBU

Herlige Holmsbu

Holmsbu har en lang historie med handel og ble ladested (tettsted) like
før 1850. I perioden 1730 og fram til det, hadde familien Blom «regjert»
som kjøpmenn og handelsmenn og skipet tømmer ut fra Holmsbu – noe
som ga mange bønder og skogbrukere på Hurum en god økonomi.

P

å slutten av 1800-tallet, begynte badegjestene å komme til Holmsbu, Støa og
Rødtangen med rutebåter. De bodde på
gjestgiverier, hotell og i private hus som ble leiet
ut for sommeren. Holmsbu var Hurums største
tettsted og Hurums «hovedstad» helt til industrien
kom til Tofte i 1897. Det var mange butikker,
skjenkesteder og boliger på og rundt Torget.
Flere bygninger brant i 1950, men ble senere
gjenoppbygget.
Også i dag har Holmsbu et yrende og
blomstrende næringsliv hele året. Holmsbu er
kjent som den vakre perlen, der det på s ommeren
kryr av tilreisende, dagsturister, og hyttebeboere.
I Asker kommune er det 4000 hytter, hvorav ca.
1500 ligger i Holmsbu. Fantastiske strender, den
flytende badstue KOK, Holmsbu billedgalleri,
kyststien og Holmsbu kirke er noen av de m
 ange

attraksjonene tettstedet har å by på. Det er flere
helårsåpne restaurant- og serveringssteder,
butikker, iskiosker og gartneri. Alle disse er
små og store arbeidsplasser i Holmsbu. Med
et gjenåpnet Holmsbu Badehotell og Holmsbu
Resort samt flere campingplasser er det mange
muligheter for overnatting.
Sentralt i Holmsbu er de to havnene Holmsbu
og Rødtangen, som er to attraktive havner og nå
med mulighet for lading av elbåt i Holmsbu fra
sommeren 2021. I Holmsbu Næringspark er det
25 bedrifter innen håndverk, båt, bil, teknologi og
byggevarehandel. Flere gårder som Bergsmyrene,
HolmsbuHjort og Biffgården tilbyr kortreist mat
og mulighet for å handle direkte fra gården.
Holmsbu er mer enn reiseliv og turisme, det er
et blomstrende næringsliv med mange kortreiste
arbeidsplasser.

291
61 km
41 km
Buss

foto :

Jostein Heidenstrøm
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HOLMSBU

Holmsbu Næringspark
– der bedrifter utvikles

Sentralt plassert i Skaholtveien på RV281 mellom Sætre og Tofte ligger
Holmsbu Næringspark, stedet der bedrifter utvikles og trives. Med kun
3 kilometer til vakre Holmsbu er det mulighet for hyggelige lunsjmøter,
overnatting og handling.

H

olmsbu Næringspark har i dag 25 leietakere i mange bransjer. Holmsbu
Næringspark er en del av familie
selskapet Torstvedt, som i 2024 er 100 år.
Etter mange års produksjon av trelast og drift
av byggevarehus – senere Maxbo, ble nærings
parken etablert i 2008. Her er det et yrende liv,
der alle leietakerne samarbeider på tvers om
tjenester, kundeleveranser og transport.
Av leietakere kan bl.a. nevnes Airbus Defence and
Space, Maxbo, Holmsbu Båt & Motor, Hånd
verkeriet, Engan trapper og Gylling Produksjon.
Bedrifter som alle er ledende i deres bransjer.
Det er i dag plass til lagring av 200 båter, og det
planlegges en ny båthall grunnet økt etterspørsel.
100 mål og plass til nye leietakere
Totalt er området som næringsparken er lokalisert
i, på ca. 100 mål. Det er et fullservicetilbud på

området med eget drivstoffanlegg, adgangs
kontroll, kameraovervåking, opparbeidende
tomter, enkel adkomst, tre egne basestasjoner
for mobil og fibertilknytning fra Telenor. Holmsbu
Næringspark har ferdige opparbeidede tomter,
som raskt kan utvikles etter behov. Vi utvikler
arealer og bygg i samarbeid med leietakerne for å
ivareta behovene deres på best mulig måte.
Med lokalt næringsliv og utvikling i fokus
Holmsbu Næringspark er opptatt av et sterkt,
bærekraftig og konkurransedyktig lokalt nærings
liv med kortreiste arbeidsplasser. Vi er opptatt
av samarbeid og å kunne identifisere nye sam
arbeidsmodeller og -muligheter som effektiviserer
og forenkler hverdagen til våre leietakere. Vi er
lokalisert på et mindre sted, og skreddersøm
av arealer, samarbeid, høy grad av fleksibilitet
og rask utvikling er kjernetjenester i Holmsbu
Næringspark sitt tilbud.
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Gårdene langs fjorden
Gårdene langs fjorden er en forening stiftet av ni gårder som ligger langs
Oslofjordens vestbredde, fra Holmen til Filtvet i Asker kommune.

G

årdene er ulike, og vi ser derfor at vi
sammen kan tilby et stort spekter av
muligheter og opplevelser. Vi samar
beider for å kunne tilby skreddersydde arenaer
og løsninger for arrangementer i alle fasonger til
bedriftskunder og privatkunder – hele året. Besøk
gårdenes respektive hjemmesider og ta direkte
kontakt med vertskapet.

Vi som er med, er Grønsand Gjestegård,
Sundbysand, Håøya Naturverksted, Wærpen
Gård, Syverstad Gård, Hurum Hjort, Eplegården,
Søndre Vettre Gård og Bryggerhuset på Frøtvedt.

Hurum Hjort
Vi holder til i naturskjønne omgivelser på Solberg gård på
Filtvet sør i Asker. Våren 2014 startet arbeidet med å sette
opp store, naturlige innhegninger med skog, fjell, eng og
vanndammer.
– Hjorteflokken vår er en tillitsfull flokk som kommer oss
i møte når vi lokker på dem. Og vi er stolte av en god

 yrevelferd for flokken vår, og produserer alt foret selv,
d
forteller Tone Sørensen og Anders Sæthre.
Egenproduserte hjortekarbonader og spekepølser de selv
har utviklet, er noe av de flotte lokalmatvarene du finner i
gårdsbutikken.

as k e r n æ r i n g s f o r e n i n g
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FioriBlomster
FioriBlomster dyrker økologiske snittblomster og
spiselige blomster til miljøbevisste kunder som vil ha
årstidens vakreste, giftfrie og lokalt dyrkede blomster i
Asker! Det handler om fremtiden, miljøet, blomstene og
biene! – Ingenting gir meg mer glede enn å være ute i
åkeren med blomstene, forteller gründeren Siw Bjelland.
Hun byr på et frodig mangfold av økologiske snitt
blomster og spiselige blomster. De er kortreiste, øko
logiske og bievennlige. Og mange forskjellige blomster
er spiselige, og de kan tilpasses ethvert kjøkken. I tillegg
er de en fryd for øye og gane. En smak av Asker!

Syverstad Gård
Sentralt plassert i Asker finner du Syverstad Gård, og
her er både selskapslokale, gårdsbutikk og yoga, i nær
tilknytning til offentlig kommunikasjon og overnatting.
I 2018 stod det 300 år gamle fjøset på gården ferdig
nyrenovert og klart til å ta imot gjester. Her er det rom
for bryllup, selskap, firmaarrangementer og kurs, og ikke
minst Ashtanga yoga med Gyda som dedikert lærer.
I gårdsbutikken finner du flere ulike ting fra produk
sjonen på gården. Mel fra korn på jordene utenfor,
epler fra eplehagen, honning fra biene som summer
i blomsterbedet og lam/fårekjøtt og lammeskinn fra
gammalnorsk spelsau, som beiter rett utenfor, samt
produkter fra andre lokale eller små hyggelige aktører
også.

Hyggen Gård
Epler på flaske – den nye vinen. Gården ligger lunt til
i sydhellingen ned mot Drammensfjorden. Det er 6.
generasjon med Merete Hyggen og ektefelle Oddbjørn
Viken som driver gården. Her foregår en storsatsing
inspirert av de «beste i klassen» – epleprodusentene i
Sør-Tyrol. Innen 5–8 år planlegger eplebøndene å ha
plantet om lag 30 000 nye epletrær. Da er det verdt
å ta turen til Hyggen for å oppleve epleblomstringen
rundt 17. mai. Her er det gunstige klimatiske forhold for
epleproduksjon. Dette gir en aroma og smaksrikdom
i eplene, og en eplemost i verdensklasse. HYGGEN
eplemost fås kjøpt fra gårdsutsalget på Hyggen Gård
og er selvbetjent og åpent hele året.
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Handlingsplan og nettverk
for reiselivet
Asker kommune har vedtatt en handlingsplan for opplevelsesnæringene
basert på kystkultur, historie og reiseliv.

P

lanen skal gjennomføres i nært samarbeid
med Asker Næringsforening, som har
tatt initiativet til å danne et nettverk for
reiseliv og opplevelser. I de nærmeste årene skal
det satses systematisk på å utvikle opplevelses
næringen og Asker som reiselivsdestinasjon for
egne innbyggere og turister.
Med en 173 kilometer kystlinje, varierte områder
med skog og mark er Asker et av de beste friluftsog rekreasjonsområdene på Østlandet.
Kombinasjonen av øyer, bukter, svaberg og
strender gjør kommunen til et eldorado for båtfolk
og badende. Kyststien kan følges langs hele
kysten og det åpner for variert friluftsliv i sjø
kanten.
Marka frister med merkede stier over store deler
av kommunen, hvor du kan ferdes både sommer
som vinter. Det er også rike muligheter for jakt og
fiske.

Mange karakteristiske tettsteder ligger langs
kysten, og mange plasser har verdier knyttet
til kulturminner og kulturhistorie. Her finnes
aktivitetsgårder med tilbud for både barn og
voksne, kortreist mat, hoteller, campingplasser,
gallerier, museum, kirker, shopping og historie
fra vikingtiden. Serveringsstedene spenner fra
middelhavsstemning til tradisjonell lokal mat.
Mangfoldet av aktivitetsmuligheter er stort med
det kysten kan tilby.
Opplevelsesnæring er identifisert som den hurtigst
voksende reiselivstrenden i globalt perspektiv.
Næringen beveger seg fra forutsigbarhet, strandliv
og hotell til et reiseliv preget av opplevelser og
aktivitet. Den enkelte gjest velger selv hva ferien
skal inneholde, og stadig flere ønsker å bli kjent
med stedet og dets innbyggere, og ikke bare
dra fordelen av et behagelig klima eller visuelle
kvaliteter. Opplevelsesturisten er turisten som
ønsker natur, aktivitet, kultur og matopplevelser, og
dekker derfor også begrepet kulturturisme.
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A world of
opportunities
Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and
innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project’s entire life cycle.
Our Asker-office is located at Hagaløkkveien 28. The office has an impressive track record, having delivered numerous high quality
field development projects, including large Johan Sverdrup projects like the drilling platform and the P2 process platform for Equinor.
The office also has its own study department, conducting feasibility studies, concept studies and Front End Engineering Design.

www.aibel.com
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Historiske opplevelser i Asker
Asker museum har en stor og spennende samling av hus og gjenstander.
Hagen er frodig og barokkinspirert med dyreskulpturer av Anne
Grimdalen. Fusdallåven huser Kafé Gunhild, museumsbutikk, utstillingssal
med skiftende utstillinger og administrasjon. Hjertet i Asker museum er
kunstnerhjemmene til Tilla og Otto Valstad, og Hulda og Arne Garborg.
Dyr, planter, natur, samlinger og utstillinger i skjønn forening gjør et besøk
til en opplevelse året rundt.

S

lemmestad ligger midt i Oslofeltet og er en
skattkiste for alle som er interessert i
steiner og fossiler. På Geologisenteret
er ulike bergarter og mineraler fra Slemmestad
utstilt. Her er fantastiske fossiler og spesielt
trilobitter og blekksprut som er fra 540 til 420
millioner år gamle. Det er først og fremst utendørs
i Slemmestad at man kan gå på fossiljakt.
Geologisenteret har laget guidehefter med kart
som supplerer informasjons-skiltene man finner
underveis. Dette hentes på Geologisenteret eller
fra deres nettside.
Holmsbu Billedgalleri ble bygget til minne
om Holmsbumalerne Oluf Wold Torne, Thor
vald Erichsen og Henrik Sørensen. Sven Oluf
Sørensen, sønn av Henrik Sørensen, hadde
ideen til galleriet som presenterer kunstnernes
samlinger. Skogen rundt galleriet er urørt, og
bygningen er kledd med rød Hurumgranitt fra
selve byggetomten. Adkomststien opp gjennom

den tette skogen gir en stemningsskapende
introduksjon til bygningen, som slutter seg til
klippeformasjonen øverst oppe. Salene er har
naturlig overlys som gir ro og konsentrasjon
omkring bildene. Bygningen og det omgivende
naturområdet er fredet av Riksantikvaren.
Oslofjordmuseet i Vollen byr på utstillinger og
aktiviteter knyttet til fritidsbruken av Oslofjorden.
Her finnes et utvalg av fritidsbåter gjennom
tidene og historiske påhengsmotorer. Her kan
man lære om marin forsøpling og vannrensing,
og barna kan bygge sin egen strikkbåt og teste
de i et innendørs basseng. Museet har også
en egen havn med besøksplasser for folk som
ønsker å besøke museet via sjøveien, en egen
Holmsbupram til utlån for publikum, samt en
flytende båtutstilling av fritidsbåter. Det er benker
på havna, slik at man kan sitte og nyte utsikten
utover Maudbukta og innover til Oslo.
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Fordi vi er akkurat passe store
er vi tettere på kundene våre
Advokatfirmaet Frøysaa & Bjørkgård er et alternativ til de større firmaene,
og passer særlig godt for SMB-bedrifter og privatpersoner i vår region.

V

i er opptatt av å kjenne både bedriften og
menneskene som står bak. På den måten
får vi raskere forståelse, slik at vi kan
være mer effektive på å levere tjenester som
dekker det reelle behovet det er verdt å investere
advokatressurser på. Det gjør at vi lykkes med å
levere advokattjenester som bidrar til merverdi,
ikke bare ut fra vår juridiske fagkompetanse,
men også ut fra praktisk forståelse av hver enkelt
kundes individuelle behov. Det er på den måten vi
også for mange får rollen som «husadvokat».
Hos oss innledes de fleste oppdrag ved at en
av våre erfarne advokater tar en innledende

k ostnadsfri gjennomgang, slik at vi kan gi deg en
anbefaling som bygger på reell forståelse av din
sak og situasjon.
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Asker Fotball
Asker Fotball skal opp i Toppfotballen med en spillerutviklingsmodell som
får frem flere lokale spillere. Et A-lag som presterer og skaper begeistring,
samhold og identitet i nye Asker kommune.

V

i er en referanseklubb på Samfunnsansvar
med aktiviteter for personer i sårbare
grupper som Gatelag og Asker United.
Akademiet for 200 jenter og gutter i alderen
6–13 år og aktive lokalsamfunn på Borgen,
inspirerer til idrettsglede.
Asker Fotball har et regionalt fotballsamarbeid
med klubber i Asker kommune.
Kortreiste spillerutviklingsarenaer og bedre
breddefotball skal begrense frafallet i jente- og
guttefotballen.
Klubben har et godt utviklet bedriftsnettverk med
et sponsorprogram der virksomheten sitt samar
beid med Asker Fotball skal lønne seg økonomisk.
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Frisk Asker
Frisk Asker Hockey er regjerende norgesmester og seriemester i
ishockey, og klubben forvalter et av Norges råeste B2B-nettverk med
slagordet: «Regionens Nettverk N
 ummer 1».

K

lubbens visjon er «Gleden ved å lykkes
sammen», og v erdiene er «Proff, Raus
og Samspilt». Nedslagsfeltet er Øst
landsregionen med hovedfokus på området
Drammen–Oslo. Partnernettverket består av mer
enn 110 samarbeidspartnere.
Frisk Asker fasiliterer aktive og spennende
møteplasser, og bidrar til økt relasjonsbygging
som skaper fremtidige r esultater for samarbei
dspartnerne. Klubben har ingen e
 ksklusivitet, da
vi er opptatt av å bidra til å skape gode relasjoner
mellom mennesker. I 2022 flytter klubben inn
i ny arena på Risenga, og her vil næringslivet i
regionen få tilgang til en helt ny møteplass, hvor
kundepleie, forretningsmuligheter og hospitality

vil være i hovedfokus. Frisk Asker har også et
særskilt fokus på samfunnsansvar og bredde, og
søker derfor etter samarbeid med næringslivet
hvor felles verdier og langsiktige mål er i fokus.
Meritter:
Seriemester:
1973/1974, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978,
2007/2008 og 2020/2021
Norgesmester:
1975, 1979, 2002 og 2019
Champions Hockey League:
2019 og 2021
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NÆRINGSUTVIKLING

NÆRINGSUTVIKLING

Næringssjef Asbjørn Flo og ordfører Lene Conradi er opptatt av å legge forholdene
til rette for at Asker kommune skal bli ledende i landet på næringsutvikling.

Næringssjef Asbjørn Flo og ordfører Lene Conradi er opptatt av å legge forholdene
til rette for at Asker kommune skal bli ledende i landet på næringsutvikling.

Asker kommune: vil bli ledende
i landet
på næringsutvikling
Asker
kommune:
vil bli ledende
i landet på næringsutvikling

I Asker ligger mye til rette for utvikling og drift av små og store bedrifter, men Asker kommune
sikter enda høyere. Nå vil de bli ledende i landet på næringsutvikling

Tekst: ligger
Aina Skoland
- Foto:
Glosli og drift av små og store bedrifter, men Asker kommune
I Asker
mye til
retteVibeke
for utvikling
sikter enda høyere. Nå vil de bli ledende i landet på næringsutvikling
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blant annet at mange små og mellomstore
forutsigbarhet og gode ordninger, må vi
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der vi ser at det ligger uutnyttet potensiale.
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landsbygd og tettsteder, god boligstandard
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utdannet befolkning og et godt omdømme
medier for å nettopp fremme yrkesfagene.
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variasjon i næringslivet. Alt dette til sammen
de beste i landet, avslutter Flo.
Blant annet jobber vi i disse dager med
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setter derfor i gang en større satsing for å
variasjon i næringslivet. Alt dette til sammen
de beste i landet, avslutter Flo.
løfte fram reiseliv og opplevelser for både
gir oss et svært godt utgangspunkt for
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for å få dette
og at det
plan,
og topp trevilje
på regionalt
plan,til,
forteller
absolutt
er
et
realistisk
mål.
næringssjef i Asker kommune, Asbjørn Flo.
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