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§  1 REGULERINGSFORMÅL   
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankart datert 
20.03.2015. 

Området reguleres til følgende formål (PBL. § 12-5): 

Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse 

o Boligbebyggelse – uspesifisert    (B#) 

o Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse   (BF#)  

o Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse   (BK#) 

o Boligbebyggelse – blokkbebyggelse    (BB#) 

- Sentrumsformål       (S#) 

- Undervisning       (U#) 

- Forsamlingslokale       (FL#) 

- Idrettsanlegg       (IA#) 

- Kombinert bebyggelse og anleggsformål 

(idrett, barnehage, undervisning)    (KBA#) 

- Bolig/forretning/kontor      (B/F/K#) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   (S#) 

- Kjøreveg        (KV#) 

- Fortau       (ikke angitt på kart) 

- Gatetun        (GT#) 

- Gang-/sykkelveg       (ikke angitt på kart) 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg    (ikke angitt på kart) 

- Parkering        (PP#) 

Grønnstruktur 

- Grønnstruktur       (G#) 

- Turdrag        (TD#) 

- Turveg        (TV#) 

- Park       (P#) 

- Turveg over veg      (TOV#) 

Hensynssoner (PBL. § 12-6) 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.  

- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

- Ras- og skredfare (kvikkleire) 
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- Frisiktsone 

c) Sone med angitte særlige hensyn  

- Bevaring kulturmiljø 

Bestemmelsesområder (PBL.  § 12-7) 

De ulike formålene og hensynssonene er vist på plankartet. 

§  2 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

§ 2.1 Felles bestemmelser for bebyggelse og anlegg 

§ 2.1.1 Formål 
Områdene skal nyttes til bebyggelse og anlegg, med underformål som angitt på plankartet.  

§ 2.1.2 Plankrav 
Det er stilt krav om detaljreguleringsplan for områdene – j.fr. § 7. 

§ 2.1.3 Eierform 
1. For offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran 

formålsbetegnelsen: o_ = offentlig formål. Felles eierform er merket f_ = felles formål. 

2. For byggeområdene: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, og veganlegg: KV13, KV14, KV15, S1, 
KV16, Kv17, GT1 kan det gjennomføres jordskifte i henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, 
jf. § 5 andre ledd.  

 

§ 2.1.4 Utnyttingsgrad 
Utnyttingsgrad beregnes i henholdsvis m

2
 BRA for offentlige byggeområder og % -BYA for øvrige 

byggeområder for hvert delområde som vist på plankartet. Innenfor det enkelte område kan 
utnyttingsgrad nyanseres og nærmere beregningsregler angis ved detaljregulering.  

§ 2.1.5 Byggehøyder   

Maksimale byggehøyder skal være som angitt nedenfor. 

Innenfor det enkelte område kan byggehøyder nyanseres ved detaljregulering. 

Område 2 og 3 

Maksimal høyde for gesims er 4,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå 

Maksimal høyde for møne er 7,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå 

Område 6 og 15  

Maksimal høyde for gesims er 7,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå 

Maksimal høyde for møne er 11,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå 

Område 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28 og 29 

Maksimal byggehøyde er 12,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå 

Område 8, 9, 10, 19, 20, 21 og 22 

Maksimal byggehøyde er 16,0 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå.  

Innenfor områdene 19, 20, 21 og 22 kan deler av bebyggelsen tillates oppført med byggehøyder 
inntil 22 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Slike deler av bebyggelsen skal ikke utgjøre 
mer en 25 % av den totale % -BYA innen det enkelte kvartal. 

Innenfor områdene 8, 9 og 10 kan deler av bebyggelsen tillates oppført med byggehøyder inntil 
19 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Slike deler av bebyggelsen skal ikke utgjøre mer 
en 25 % av den totale % -BYA innen det enkelte kvartal. 
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§ 2.1.6 Bygningsplassering 
Byggelinjer og byggegrenser er vist på plankartet.  

Alle bygninger og anlegg, inkludert garasje, carport, bod, parkeringsplass skal plasseres innenfor 
avsatt byggegrense i plankartet. 

Bygninger og anlegg skal plasseres i byggelinje der dette er vist. 

Byggelinje skal også gjelde for eventuelle svalganger og verandaer. 

§ 2.1.7  Krav til utforming av fasader rettet mot Fv120 
Første etasje i bebyggelsen skal ligge i gateplan og forretnings- og næringsvirksomhet langs 
Fv120 skal være utadrettet mot Fv120 og ha hovedinngang mot denne veien. Tette fasader uten 
vinduer, eller tildekkede vinduer, i første etasje tillates ikke. 

§ 2.1.8 Estetiske krav 
Bygninger skal framstå slik at de ivaretar det helhetlige plangrep med bevisst holdning og 
begrunnelse for dimensjonering av uterommene. Innenfor hovedprinsippet om et helhetlig 
bygningsmiljø skal det gis rom for at enkelte bygninger innenfor planområdet også kan fremstå 
som signalbygg. Dette skal forbeholdes bygg som rommer spesielle funksjoner og virksomheter. 

Bygningsvolumer skal være klare og enkle, bestående av enkle geometriske former som sammen 
danner tette bygningsmiljø, tunløsninger, gater og plasser. 

Det settes krav til dokumentasjon ved fasadeoppriss og tverrsnitt av planlagt- og ny bebyggelse 
og utemiljø i detaljplan, hvor helhetlige tilpassede løsningene fremgår. Vinduer skal ikke settes 
som horisontale sammenhengende vindusbånd. I dokumentasjonen skal det tas stilling til 
tekniske anlegg på tak i forhold til estetisk virkning og fastsatte høydekrav. Heis- og trappebygg 
skal være vendt vekk fra gate/veg/park eller torg. 

For områdene 8,9,10,19,20,21 og 22 er det et krav at alle bygninger skal fremstå med et 
individuelt preg, og ikke fremstå identisk med andre bygg i det samme område. 

Utforming av bygninger og ubebygd areal skal dokumenteres ved tegninger som følger 
detaljreguleringen. Forholdet til omkringliggende bebyggelse skal fremgå av dokumentasjonen.  

§ 2.1.9 Materialbruk 
I bygninger skal det brukes et eller flere av følgende materialer: 

Yttervegger og andre synlige vertikale konstruksjoner: 

- Tre 

- Tegl 

- Lettbetongblokker 

- Betong 

- Stein 

- Glass 

Tak: 

- Teglpanner 

- Betongtakstein 

- Skifer 

- Korrugerte stålplater 

- Stålplater med taksteinprofil 

- Båndtekking 

- Glass 
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Utvendige vinduer, glassfelt, dører, porter og liknende: 

- Tre i karm og rammer 

- Aluminium i karm og rammer 

Bruk av ubehandlet betong skal være begrenset. 

Utvendig fasadekledning av stål eller aluminium som korrugerte plater eller fasadekassetter skal 
kun brukes i forbindelse md eksisterende bygninger som har slik type kledning fra før. 

§ 2.1.10 Utvendige farger  
Bygningers fasader skal farge settes med «jordfarger» som hovedfarge. Det vil si farger som 
nevnt nedenfor eller valører av disse fargene. Farger som harmonerer med denne fargeskalaen 
kan også nyttes. 

«Jordfarger» defineres her som: 

- Brunsort NCS 8501 G90Y 

- Brun NCS 8010 Y30R 

- Lys engelsk rød NCS 5040 Y80R 

- Gul lys oker NCS 4050 Y30R 

- Gul mørk oker NCS 5040 Y60R 

- Grønn jord NCS 7010 G30Y 

- Grå NCS 3500 / NCS 6500 

Sort, hvitt og ulike kontrastfarger kan brukes til ytterdører og i forbindelse med mindre 
bygningselementer og detaljer som av estetiske årsaker er ønskelig å fremheve. 

Materialer som tre, tegl og betong kan også brukes ubehandlet eller med en overflatebehandling 
som fremhever materialets naturlige farge. 

I område 8,9,10,19,20,21 og 22 tillates ikke lys engelsk rød, gul lys oker eller mørk oker som 
hovedfarge.  Meget lyse valører av disse fargene, dvs. farger med under 40 % kulørthet, kan 
imidlertid tillates. 

§ 2.1.11 Skilt og reklame 
Plassering og utforming av skilt og reklame skal dokumenteres ved tegninger som følger søknad 
om tillatelse til tiltak.  

Det tillates ikke skilt montert på møner, tak, gesimser og takutstikk. 

Det tillates ikke tilfeldig flyttbare reklameskilt på fortau, gangarealer, plasser, gater, veger m.m. 

Dersom skilt eller reklame skal belyses, skal det skje enten direkte med spot eller indirekte med 
bakgrunnsbelysning. 

Detaljplan for Fv. 120 skal inneholde en skiltplan. 

§ 2.1.12 Utomhusplan 
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved utomhusplan som 
framlegges ved søknad om tillatelse til tiltak. 

Det skal settes av anvendelige arealer til uteopphold for aktuelle brukergrupper etter gjeldende 
formål. 

Arealene skal ha god beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke bestå 
av smale striper. Utearealene skal ta hensyn til universell utforming ved ferdselsområder 
inngangspartier og hvor det kan forventes opphold og rekreasjon. Tiltaket skal konkretisere bruk 
av konkrete fysiske løsninger som taktile ledelinjer, materialbruk, fargevalg lyssetting. Bruk av 
møblering, beplantning. Alargene- planter tillates ikke ved inngangspartier og møtepunkter. 

§ 2.1.13 Energikrav 
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All ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilfredsstille Tek 10 energiklasse B Gul eller 
tilvarende nivå i senere forskrift. 

§ 2.1.14 Avfallshåndtering 
All ny bebyggelse innenfor planområdet skal planlegges og utformes slik at avfallshåndtering 
ivaretar hensyn til kjørende, syklende, gående trafikanter og unngå brann, støy eller lukt plager. 
Tilstrekkelig kjøreareal med snuhammer for lastebil skal settes av ved bebyggelse på over 3 
etasjer. 

§ 2.1.15 Støy 
Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanleggingen T-1521, eller senere vedtatte 
forskrifter, vedtekter og retningslinjer gjøres gjeldende for byggeområder innenfor planen. Ved 
utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal det foreligge dokumentasjon som viser at støyhensyn 
er ivaretatt i samsvar med dette. Til grunn for eventuelle avbøtende tiltak skal det foreligge en 
støyfaglig utredning som skal ligge ved søknad om tillatelse. Støytiltakene skal være ferdigstilt før 
midlertidig brukstillatelse gis. 

§ 2.1.16 Tilgjengelighet 
Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal det foreligge dokumentasjon som viser at tiltaket 
ivaretar hensyn i samsvar med gjeldende lov- og forskriftskrav vedrørende universell utforming. 
Andelen bebyggelse som skal være universelt utformet skal være i tråd med de til enhver tid 
gjeldene bestemmelser for dette i Gjerdrums kommuneplan. 

§ 2.1.17 Parkering 
Boenheter innenfor områdene 8-10 og 19-23 skal minimum ha 1,5 parkeringsplasser per 
boenhet. Av disse skal maksimalt 0,25 parkeringsplass plasseres på terreng.  

Minimum 5 % av parkeringsplassene i alle byggeområder skal være tilrettelagt for 
forflytningshemmede. 

Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for områder innenfor planens avgrensning skal det 
angis maksimumsnormer for parkeringsplasser tilknyttet forretnings-, kontor- og 
næringsvirksomhet, samt minimumsnormer for sykkelparkering. 

Innenfor områdene 8-10 og 19-22 tillates ikke parkering plassert nærmere enn 8 meter fra 
byggelinje mot Fv120. Dersom arealet mellom parkering og byggelinje mot Fv120 ikke er bebygd, 
skal arealet beplantes og gis et grønt preg. 

For planområdet skal følgende parkeringsdekning med parkeringsplass for hver 1000 m2 BRA 
legges til grunn: 
Kontor/arbeidsplassintensive virksomheter:  maksimum 10 minimum 8 
Kjøpesenter (detaljhandel):   maksimum 17 minimum 15 
Utsalg av plasskrevende varegrupper:    maksimum 14 minimum 12 
Øvrig sentrums-/kombinertformål:   maksimum 10 minimum 5 

Parkeringsdekningen skal løses innenfor planområdet men kan være uavhengig av tiltakets 
plassering og eiendomsforhold. 

§  3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 3.1 Felles bestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 3.1.1 Formål 
Områdene skal nyttes til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål som angitt 
på plankartet. 

§ 3.1.2 Eierform 
For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran 
formålsbetegnelsen: 

o_ = offentlig formål 
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f_ = fellesareal for flere eiendommer (privat eierform) 

På små formålsflater for samferdselsanlegg er tekst utelatt på plankartet av praktiske grunner. 

Eierform for vegers sidearealer som fortau, gang-/sykkelveg og annen veggrunn skal følge 
vegens eierform også der det av praktiske årsaker er utelatt teksting.  

Deltakere i fellesareal 

a) GT1 er felles gågate for områdene 20 og 21. 

b) KV7 er felles kjørevei for område 10 og eiendommer med atkomst via Ingelstun. For 
område 10 skal KV7 kun tas i bruk til atkomstvei for boliger. Nærmere definering av 
eierforhold for KV7 forutsettes gjort ved detaljregulering av kvartal 10. Atkomst til område 
10 for nærings-, forretnings- og handelsvirksomhet skal skje fra Fv120.  

c) KV8 er felles kjørevei for områdene 15, 16 og 18, samt eiendommer med innkjøring via 
Askhøgda. 

d) KV13, KV14, KV15, KV16 og KV17 er felles kjørevei for områdene 19-26. 

e) KV11 er felles kjørevei for områdene 8-10. For område 10 skal KV11 kun tas i bruk til 
nyttekjøretøy og varelevering. Ved detaljregulering kan det eventuelt fastsettes at 
kvartalets andel skal tillegges nærmere bestemte eiendommer eller delområder i 
kvartalet. 

f) KV 12 er felles kjørevei for områdene 8-10.  For område 10 skal KV12 kun tas i bruk til 
nyttekjøring og varelevering.  Ved detaljregulering kan det eventuelt fastsettes at 
kvartalets andel skal tillegges nærmere bestemte eiendommer eller delområder i 
kvartalet. KV 12 skal være ferdig opparbeidet før nye forretninger og kontordel kan tas i 
bruk av område 10.  

Utforming av KV 12, ved en eventuell utbygging av vegen, skal vurderes og tas hensyn til 
ved utarbeidelse av detaljplaner for områdene 8,9 og 10. 

§ 3.1.3 Tekniske planer 
Anlegg som kommunen skal overta og ha vedlikehold av skal utføres i henhold til planer som på 
forhånd er godkjent av kommunen. Tilsvarende skal vegtegninger for S1, S2, KV1, KV2 og KV3 
være utarbeidet etter Statens vegvesens håndbok R700 (tidl. 139) samt godkjennes av Statens 
vegvesen. Statens vegvesen skal også godkjenne vegtegninger for eventuell fremtidig endring av 
status/strekning for fv. 427. Tegningsgrunnlaget skal være utformet i henhold til vegnormalene fra 
Statens vegvesen 017 og 018, eller senere vegnormaler. 

§ 3.1.4 Vegstandard 
Veg med tilhørende avkjørsler, kryss snuplass, vendehammer, parkering, fortau skal være 
utformet etter Statens vegvesens til enhver tid gjeldende vegnormaler på søknadstidspunktet. 

§ 3.1.5 Vegers stigningsforhold 
Veganlegg skal stigning ikke være over 8 % innenfor planområdet. 

Fv120 (S1) og fv. 428 (S2) skal stigning ikke være over 4 %. 

§ 3.1.6 Avkjøringsforhold 
Avkjørsler er vist på plankartet enten som del av vegens geometri eller med symbol (pil). 

Avkjørsel vist med symbol viser kun hvilken veg / retning avkjørselen skjer fra. Utforming og 
endelig plassering fastsettes i detaljreguleringsplan eller i byggesak. 

§ 3.1.8  Materialbruk 
Kantstein og belegningsstein skal være av naturstein. 

For samferdselsanlegg som ikke har offentlig eierform aksepteres betongstein som alternativ. 

Betongstein aksepteres også som alternativ i: 

- Brådalsgutua 

- Myragutua 
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- o_Kjøreveg 2 (KV2) 

- Rundkjøringen i sydvestre ende av Brådalsgutua 

§ 3.1.9 Farger 
Uteromsmøblering som benker, søppelkasser, sykkelstativer, belysningsmaster, armaturer og 
liknende skal ha en av følgende farger: 

- Sort RAL 9017 

- Grå RAL 7024 

- Grønn RAL 6012 

§ 3.1.10 Utførelse av terrengbehandling 
Terreng som er berørt av utbygging skal gis parkmessig sluttbehandling. 

§ 3.1.11 Skilt og reklame 
Kun offentlig godkjente skilt etter skiltplan tillates i områder regulert til samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur. 

§  4 GRØNNSTRUKTUR  

§ 4.1 FELLES BESTEMMELSER FOR GRØNNSTRUKTUR 
§ 4.1.1 Formål 

Områdene skal nyttes til formål grønnstruktur, med underformål som angitt på plankartet. 

§ 4.1.2 Eierform 
For offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran formålsbetegnelsen: 

o_ = offentlig formål. Felles/ privat eieform er angitt med formålsbetegnelsen: f_ = felles/privat 
formål. 

§ 4.1.3 Bevaring av vegetasjon og terreng 
Inngrep i vegetasjon ut over alminnelig skjøtsel er ikke tillatt og eksisterende vegetasjon skal i 
størst mulig grad bevares.  

Dette gjelder ikke fremmede arter eller arter oppført på Artsdatabankens svarteliste. 

Sår i terrenget skal unngås, og skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng. 

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon 
som grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. 

§ 4.1.4 Vann 
Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i 
grønnstrukturen. 

Eksisterende bekkedrag skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt 
å styrke områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering som 
på forhånd er godkjent av kommunen. 

§ 4.1.5 Bygg og anlegg 
I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av 

- Gangstier 

- Benker  

- Belysning 

I områder regulert til grønnstruktur tillates ikke oppføring av 

- Bygninger 
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- Gjerder  

- Lekeapparater 

- Reklame  

§ 4.1.6 Skilt og reklame 
Informasjonsskilt knyttet til arealformålet tillates. Annen skilting eller reklame tillates ikke i 
områder regulert til grønnstruktur. 

§ 4.2 Grønnstruktur 
§ 4.2.1  Funksjoner/bruk 

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold.  

Områdene kan nyttes til rekreasjon og lek. 

For G1 kan nødvendig sikringstiltak tillates i området i forhold til å sikre nytt- og eksisterende 
boligområde samt bygging av ny tjenestetilbud på felt 4. Områdets kvaliteter skal i så fall avveis i 
forhold til området som skal sikres, og reetablering skal vurderes. 

§ 4.3 Turdrag 
§ 4.3.1  Funksjoner/bruk 

Hovedfunksjon for turdragene er tilrettelegging for friluftsliv og at de skal være åpen for allmen 
ferdsel. 

I turdrag nr. 1 er hovedfunksjonen tilrettelegging for skiløpere. 

I turdrag nr. 2 er hovedfunksjonen tilrettelegging for både gående og syklende. 

§ 4.4 Turveg 
§ 4.4.1  Funksjoner/bruk 

Området skal nyttes til turveg. 

§ 4.5 Park 
§ 4.5.1  Funksjoner/bruk 

Området skal nyttes til offentlig park. Ved utforming og etablering av park på P1 skal hensyn til 
barn og unge vektlegges spesielt. Ivaretakelse av hensynet til barn og unge skal dokumenteres 
før opparbeidelse av området. 

§ 4.6 Grønnstruktur kombinert med andre formål 
§ 4.6.1  Funksjoner/bruk 

Området skal nyttes planfri kryssing av turdrag over offentlig trafikkformål (kjøreveg, gang-
/sykkelveg og annen veggrunn). Kryssing kan etableres i form av bru eller kulvert. 

§  5 HENSYNSSONER  

§ 5.1 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER  
§ 5.1.1 Høgspenningsanlegg 

Fareområde rundt høyspenningsanlegg er vist på plankartet med skravur. 
Bygninger skal ikke plasseres i fareområdet. 

§ 5.2 SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN  
§ 5.2.1 Bevaring av kulturmiljø 

Formål 



 

 

  Reviderte reguleringsbestemmelser for Ask sentrum 20.03.15   Side 10 av 13 
 

Hensynssonen «bevaring kulturmiljø» er vist med skravur på plankartet. Hensikten med dette er å 
bevare områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med 
omkringliggende miljø.  

Riving av bestående bebyggelse. Gjenoppføring. 

Den bestående bebyggelse i området tillates ikke revet. En skadet bygning eller deler av denne 
kan nektes revet dersom det etter kommunens skjønn ikke ansees som urimelig å pålegge eieren 
å sette i stand bygningen. 

Dersom et skadet bygg erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår at eventuell ny 
bygning skal gjenoppføres på samme sted med samme kote, takvinkel og møneretning som det 
opprinnelige bygg med eksteriør i henhold til punktet om ombygging (nedenfor), dersom det etter 
kommunens skjønn er nødvendig for å bevare stedets opprinnelige karakter og miljøkvaliteter. 

Ombygging av bestående bebyggelse 

Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør 
med hensyn til størrelse, form, detaljering, materialbruk og farger blir opprettholdt.  

Ved utbedring, reparasjon, evt. gjenoppføring, skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad 
tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng.   

Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, bygningskonstruksjoner og andre deler 
av bygningsmiljøet, skal alle inngrep som medfører utskiftning av materialer på forhånd 
forelegges kommunen til behandling.  

På- og tilbygg 

Eksisterende bygninger bør i prinsippet ikke på- eller tilbygges. Unntak kan gis når tilføyelsen ikke 
vil endre bygningens hovedfasade(r) eller hovedform/volum, eller vil gå vesentlig ut over noen av 
de verdier som planen skal sikre.  

Nybygg 

Nybygg kan oppføres i planområdet under forutsetning av at områdets miljø- og verneverdi ikke 
reduseres. Nybygg skal gis en plassering og utforming mht. størrelse, form, materialer, 
detaljering, farger og lignende som harmonerer med den eksisterende verneverdige struktur og 
bebyggelse i området.  

Hager, vegetasjon og utomhusanlegg 

Eksisterende utomhusanlegg skal bevares eller kreves tilbakeført, og kan ikke fjernes uten 
kommunens godkjenning. Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget 
og skal harmonere med stedets karakter. 

Skilt og reklame 

Tekniske innretninger, herunder også skilt og reklame, kan ikke settes opp uten at kommunen har 
gitt samtykke. Særlig skjemmende tiltak av denne art er ikke tillatt. Slike innretninger skal gis en 
diskret utforming, ha en plassering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets 
karakter og tradisjon. 

§ 5.2.2 Rasfare (kvikkleire) 
Ved innsending av detaljplan innenfor planområdet skal det utføres supplerende 
grunnundersøkelser, prøvetaking og laboratorieundersøkelser. Søker skal gjennomføre analyser 
med eventuelle konkrete forslag til stabiliserende tiltak. Analysene skal inneholde beregninger 
basert på dagens situasjon og planlagt bebyggelse og terrengarbeid.  

Detaljplanen og senere rammesøknad/søknadspliktige tiltak skal innholdet dokumentasjon på: 

 Konklusjon på tilstrekkelig stabilitet overfor tiltaket. Skredfare skal vurderes både i og utenfor 
tiltaksområdet, med konsekvens for tiltaket og omgivelsene ut over tiltaket. 

 Sikkerhetsklassifisering etter gjeldende teknisk forskrift, og tiltaksbeskrivelse i forhold til 
klassifiseringen 
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 Før byggetillatelse gis skal det i byggesaken dokumenteres nødvendig prosjektering og eventuell 
tilleggsinformasjon, som er basert på konklusjonene fra den geotekniske rapporten. 

  

Sikringssone: 
I detaljplan skal eventuelle sikringsområder som fremkommer av geoteknisk rapport avsettes i 
plankartet som hensynssone og ha fastsatt rekkefølgekrav ved utbygging for hvert enkelt 
byggefelt/område. Tilsvarende skal eventuelt skredutsatt område avmerkes som hensynssone 
med rekkefølgekrav på sikringstiltak. 

 
Dokumentasjonenes innhold: 
Detaljregulering og byggesaker skal være i henhold gjeldende teknisk forskrift og retningslinjene 
fra NVE 2/2011«flaum og skredfare i arealplaner», veileder fra NVE 7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred». Senere veiledere og forskrifter legges til grunn for søknadspliktige tiltak i forhold 
til søknadstidspunkt. 
  

 

§ 5.2.3 Frisiktsoner 
Frisiktsoner markert på plankartet skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 m over 
hovedvegens nivå. 

§ 5.3 Bestemmelsesområder 

#1 Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet ID172668 er undersøkt ved registrering, og det 
er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 

#2 Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet ID172670 er undersøkt ved registrering, og det 
er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 

#3 Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet ID172671 er undersøkt ved registrering, og det 
er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen 

§  6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

§6.1 Tekniske anlegg og samfunnstjenester 

Før byggetillatelse for ny bebyggelse gis skal tekniske anlegg og samfunnstjenester være 
tilstrekkelig sikret i henhold til bestemmelsene nedenfor. 

§ 6.2 Utbyggingstempo 

Utbyggingstempo styres etter forutsetninger for befolkningsvekst og retningslinjer for boligbygging 
fastsatt av kommunestyret. Retningslinjene innebærer at skole- og barnehagekapasitet skal 
vurderes før detaljregulering kan igangsettes innfor planområdet. 
 

KV 1, KV2 og KV3 skal være ferdig opparbeidet til kjøreveg før det kan gis igangsettingstillatelse 
for tiltak etter pbl. § 20 -1, for mer enn 300 nye boliger innenfor planområdet. Tilsvarende 
begrenses igangsettingstillatelse av ny forretningsreal inntil 4000m

2
, og kontorareal inntil 2000m

2
 

i BRA. 

§ 6.3 Transport og vegnett 

Før byggetillatelse gis skal samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i henhold til områdeplan for 
Ask sentrum være etablert eller sikret.  

Kommunen gir ikke igangsettingstillatelse på tiltak etter pbl. § 20-1 for ny bebyggelse eller 
vesentlig utvidelse i område 4(U1 undervisning) før KV 1, KV2 og KV3 er ferdig opparbeidet. 
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Kommunen gir ikke igangsettingstillatelse på tiltak etter pbl. § 20-1 (herunder 
biloppstillingsplasser) for feltene langs Fv. 120 (S1) og Fv. 428 (S2): for feltene 8, 9, 10, 19, 20, 
21, 22, 23 før detaljregulering med tekniske vegtegninger etter vegvesenets håndbok R700 eller 
senere håndbok før sluttbehandling og godkjenning.  
 
Lengdeprofil skal dokumentere at stigningsforhold på veganlegget fv. 120 (S1) og fv. 428 (S2) er i 
henhold til § 3.1.5 i bestemmelsene. 
Det tillates ikke bygging inntil 10 meter fra byggelinje mot fylkesvei 120 (S1) og Fv. 428 (S2) før 
detaljplan er sluttbehandlet og godkjent. Tilsvarende gjelder for utbygging som krever fysiske 
endringer av vegutformingen (i forbindelse med kapasitetsbegrensninger) på og langs Fv.120. i 
forhold til tålt kapasitetsøkning. Tålt kapasitetsøkning skal dokumenteres ved trafikkanalyse i 
detaljreguleringen jamfør til kravene i § 7.2.4 i bestemmelsene. 
 

Før opparbeidelse av P1 skal detaljregulering for bussterminal (i felt S1) være vedtatt. 
Midlertidige tiltak tillates hvis tiltakene ikke vanskeligjør fremtidig planløsning for bussterminalen. 

§ 6.4 Grønnstruktur 
Før byggetillatelse gis for bebyggelse som grenser til turdrag og turveger, park eller lekeareal skal 
den aktuelle grønnstrukturen være sikret. 

§ 6.5 Grunnundersøkelser 

For hver byggesak og detaljregulering skal det uføres grunnundersøkelser og geotekniske 
rapporterer med oppfølgende prosjektering i tråd med bestemmelsene § 5.2.2 beskrevet over.  

 

 

§  7 BESTEMMELSER OM UTFYLLENDE PLANER  

§ 7.1 Krav om detaljregulering 

Arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 20-1 samt fradeling til slike formål, kan 
ikke finne sted før området inngår i godkjent detaljregulering. 

Plankravet gjelder ikke for tiltak etter pbl. §§ 20-2, 20-3 og 20-4.  

§ 7.2 Retningslinjer for detaljregulering 

§ 7.2.1 Planavgrensning 
Detaljregulering utarbeides for ett eller flere områder / kvartaler innenfor områdeplanen. 

Detaljregulering kan også utarbeides kun for del av et område i områdeplanen. 

Tilstøtende samferdselsanlegg og infrastruktur innlemmes i planområdet i den grad og med det 
omfang som er hensiktsmessig. 

Utnyttelsesgraden for Detaljreguleringer innfor områdeplanen skal angis med tillatt bruksareal (%- 
BRA) 

§ 7.2.2 Geotekniske undersøkelser 
Fareområdet skal avgrenses på plankart med hensynssone og eventuell sikkerhetssone, og 
tallfestes med sikkerhetsklassifisering etter gjeldende teknisk forskrift. Hensynssonene og 
sikkerhetssonene skal sikres med rekkefølgekrav i bestemmelsene for reguleringsplanen.  

§ 7.2.3 Overvann 
Løsninger på overvannshåndtering skal sikre at avrenning etter utbygging ikke overstiger 
hastigheten på avrenningen fra området før utbygging. Plan for overvannshåndtering må 
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utarbeides som en del av detaljreguleringsplanen eller ved rammesøknad. Grønne tak skal 
vurderes der overvannshåndtering med magasinering/drenering ikke er tilstrekkelig. 

§ 7.2.4 Trafikale virkninger 
Utredning som viser de trafikale virkninger av utbyggingen innen detaljplanens område sett i 
forhold til realisering av vegnettet i områdeplanen. Kapasitetsberegninger for eksisterende og 
fremtidig situasjon skal vurderes i trafikk utredningene. Transportkildefordeling og parkering skal 
utredes i forhold til aktuelle tiltak og arealformål. 

§ 7.2.5 Avfallshåndtering 
I detaljplanen skal plassering for avfallsløsning være avklart med fagmyndighet i kommunen før 
godkjenning av detaljplanen. 

 

§ 7.2.6 Retningslinjer i kommuneplanen 
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal også være gjeldende for detaljregulering 
innenfor dette planområdet der områdeplanen. Det vises her særlig til kommuneplanens §§ 1.1, 
1.2, 1.3 og 1.4. 

§ 7.2.7 Torg 
Som en del av utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for område 10, 20 og 21 skal nødvendige 
funksjonskrav og estetisk utforming og hensyn til torgområdet ivaretas i forhold til inngangsparti 
aktivitet og utforming av bygg/tiltak.  

§ 8 FORDELING AV AREALVERDIER OG KOSTNADER 
 

Eiendommer innenfor kvadraturen benevnt med sentrumsområdene: S1, S2, S3, S4, 

S5 og boligområdene: B1, B2, B3, med vegarealene KV 13, KV 14, KV 15, KV16, 

KV 17, grøntområde TV1, som ikke er i samsvar områdeplanen skal fordeles i 

henhold til jordskifteloven § 2 bokstav h, jf. 5 andre ledd. Fordelingen omfattes av 

kostnader til etablering/opparbeidelse, verditap ved arealavståelse og framtidige 

vedlikeholdskostnader. 

  

Øvrig fordeling av kostnader/plikter skal ivaretas ved utbyggingsavtaler ved senere 

detaljplaner innenfor områdeplanen til Ask sentrum. 
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1. BAKGRUNN 
Hensikt med planen 
Områdeplanen for Ask sentrum er utarbeidet på bakgrunn av innspill og 
medvirkning fra publikum og berørte over flere år. Hovedfundamentet til planen 
ligger i plansmien for Ask sentrum avholdt i februar 2011. Her ble premissene 
og intensjonene for utviklingen av kommunesenteret lagt, med meget aktiv 
involvering av befolkningen.  
 
Plansmien utgjorde et direkte innspill til kommuneplanens arealdel. 
Hovedgrepene i områdeplanen er i direkte samsvar med kommuneplanen og 
intensjonene fra plansmien går som en rød tråd via overordnet plan til 
områdeplanen. 
 
Bakgrunnen for dette planarbeidet er således anbefalingene fra plansmien og 
videre føringer og vedtak knyttet til arbeidet med kommuneplanen 2012 – 2024:  
 

Kommunen vil legge til rette for at Ask utvikles som et 
kompakt tettsted og kommunesenter med respekt for stedets 
historie og karakter. Kontakten mellom tettstedet og 
kulturlandskapet opprettholdes og styrkes. Tettstedet skal 
inneholde boliger, næringsarealer og et økt handelstilbud. I 
tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud i 
bygdesenteret. Dimensjonering og plassering av ny 
bebyggelse skal skje i samsvar med plankart som ble utviklet i 
plansmien februar 2011. 

 
Gjerdrum kommunen får stadige henvendelser om utvikling av 
sentrumsnære arealer. Flere av utviklerne ønsker å komme 
raskt i gang med sine prosjekter. En sentrumsplan for Ask bør 
imidlertid være på plass for å sikre en helhetlig utvikling av 
sentrumsarealene. Det innebærer at en ny sentrumsplan bør 
vedtas så raskt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig. 
 
Realisering av plansmien og oppfølging av kommuneplanen 
innebærer at Gjerdrum barneskole skal flyttes i 2016. 
Finansiering av denne skolen skal til en viss grad baseres på 
salg av kommunale sentrumseiendommer. Utvikling av disse 
eiendommene forutsetter at en ny områdeplan for sentrum 
først er vedtatt. 
 

Områdeplanen utgjør en reguleringsplan etter plan- og 
bygningslovens § 12-2. Planen legger føringer for en omfattende 
utvikling av Ask sentrum i samsvar med de overordnede føringene i 
kommuneplanen og plansmie fra 2011. 
 
Planforslaget er innsendt av tegn_3, på vegne av Gjerdrum kommune som 
forslagsstiller.  
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2. PLANPROSESSEN 
Kunngjøring om igangsatt regulering 
Varsel om planoppstart ble annonsert 15.06.2012. Innspill til varsel om 
planoppstart og høring av planprogram, samt tiltakshavers kommentarer til 
disse er vedlagt planbeskrivelsen. 
 
Planprogram 
Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 28.november 2012 og har lagt 
premissene for arbeidet med områdeplan for Ask sentrum, herunder også 
utredningsbehov. I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
konsekvensutredes. Kravet følger av forskrift om konsekvensutredning under § 
4 og vedlegg II punkt 3 Utvikling av by- og tettstedsområder. Følgende tema 
skal i henhold til planprogrammet utredes etter § 4 i forskriften: 

- Kulturmiljø og kulturminner 
- Omdisponering av landbruksjord  
- Områder med registrert fare for ras (kvikkleire) 
- Tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester 

 
I tillegg er følgende tema utredet i planarbeidet: 

- Virkninger iht. naturmangfoldloven 
- Trafikale konsekvenser 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse 
- Støy 
- Skole/idrett 
- Skole- og barnehagekapasitet 
- Energi 
- Overvannshåndtering 

 
Konsekvensene av planforslaget er redegjort for i vedlagte delutredninger og 
sammenfattet i planbeskrivelsens kapittel 6 Konsekvenser av planforslaget. 
 

1.gangs behandling av planforslaget 
Områdeplanen ble 1.gangsbehandlet i planutvalget 19.6.2013 og da vedtatt 
lagt ut til offentlig ettersyn. 
 

Offentlig ettersyn 
Områdeplan var utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.6-20.9.2013. 
Innkomne merknader ved offentlig ettersyn er oppsummert og kommentert og 
vedlagt planforslaget. Samråds- og medvirkningsprosessen er nærmere 
redegjort for i kapittel 7. 
 
Foreliggende planforslag er bearbeidet og oppdatert basert på merknader ved 
offentlig ettersyn og politiske føringer i etterkant av dette. Planavgrensningen er 
også noe justert. Det presiseres at i det i enkelte av utredningene er 
planavgrensningen ved varsling av tiltaket som er lagt til grunn. Det kan derfor 
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være variasjoner i framstillingen av planavgrensningen i illustrasjonene i 
planbeskrivelsen. 
 

2.gangs behandling av planforslaget 
Planforslaget er etter offentlig ettersyn og 2.gangs behandling justert for å 
imøtegå aktuelle innsigelser og innspill fra berørte aktører og myndigheter. 
Herværende planforslag omfatter disse endringene. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
Overordnete føringer 
Kommuneplan 2012-2024 (strategisk måldel) 
Områdeplanen følger opp alle målsettingene i kommuneplanens strategiske 
måldel: 
 
Kommunen vil legge til rette for at Ask utvikles som et kompakt tettsted og 
kommunesenter med respekt for stedets historie og karakter. Kontakten mellom 
tettstedet og kulturlandskapet opprettholdes og styrkes.  
 
Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer og et økt handelstilbud. I 
tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud i bygdesenteret. 
Dimensjonering og plassering av ny bebyggelse skal skje i samsvar med 
plankart som ble utviklet i plansmien februar 2011.  
 
Bygdesenteret og vegen: Fylkesveg 120 er lokalveg for innbyggerne i 
Gjerdrum, gjennomfartsåre for trafikk til Nannestad og Gardermoen og 
sentrumsgate for Ask tettsted. For at vegen skal kunne ivareta alle disse 
funksjoner, vil kommunen påvirke utbyggere og Statens vegvesen til å 
transformere dagens veg til en sentrumsgate basert på prinsippene om felles 
byggelinje og ”shared space”. Kommuneplankartet vil fortsatt inneholde en 
østlig omkjøringstrasé som kan bygges dersom behovet oppstår. Denne 
traséen vil være den naturlige avgrensing av Ask sentrum mot øst og ønskes 
derfor trukket nærmere kommunesenteret.  
 
Bygdesenteret og marka: Kommuneplanen legger til rette for at innbyggere i 
Ask sentrum kan gå til fots, sykle eller gå på ski fra boliger i tettstedet og ut i 
marka. Idretts- og friarealene i idrettsparken vil kunne være arena for ulike 
idrettsstevner som bruker løypenettet i marka.  
 
Arealeffektive Ask: Plansmien anbefaler å utvikle kvadraturer med maksimal 
byggehøyde på 3-4 etasjer på østsiden av fylkesvegen. Denne 
utbyggingsformen er arealeffektiv når det gjelder antall personer per daa, 
samtidig med at man i større grad kan oppleve å ha skjermede utearealer enn 
tilfellet er ved tradisjonelle utbyggingsfelter for eneboliger. For å oppnå økt 
arealeffektivitet, er det en forutsetning at mer parkering skjer i 
parkeringskjellere / parkeringshus enn tilfellet er i dag.  
 
Handelssenteret Ask: Gjerdrum kommune har meget stor handelslekkasje 
ved at innbyggere med sterk kjøpekraft i stor grad foretar sine innkjøp i 
nabokommunene Skedsmo og Ullensaker. Dette resulterer i et magert 
handelstilbud i kommunesenteret, samtidig med at det genererer økt biltrafikk. 
Konklusjonen etter plansmien er at man ønsker å legge til rette for et mangfold 
av butikker, men ønsker ikke et kjøpesenter som legger omkringliggende 
arealer øde.  
 
Næringssenteret Ask: Næringslivet er opptatt av mulighetene for å drive 
næring i kommunen. I Ask ligger forholdene til rette for mindre 
publikumsrettede virksomheter og næring som i mindre grad er avhengig av 
store varestrømmer. Økte tomteverdier i sentrum vil gi incentiver for 
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Videre er det gitt følgende retningslinjer for Ask sentrum: 
Ved utarbeidelse av områdeplanen skal det vektlegges god stedsanalyse som 
peker på løsninger med hensyn til: 

 bevaringsverdig bebyggelse 
 god utforming av bygg og eksteriør 
 sikre gode trafikkløsninger med vekt på myke trafikanter 
 energibesparende og miljøvennlige helhetlige løsninger 
 universell utforming som løsninger for publikumsområder og bebyggelse 
 helhetlig løsning for avfallshåndtering 

 
Unntak fra bestemmelsen i § 2 kan gis for utbygging av områder med godkjent 
reguleringsplan og som samsvarer med anbefalingene fra plansmien og som 
ivaretar bestemmelser og retningslinjer for § 2. For detaljerte reguleringsplaner 
som utarbeides før ny områdeplan er vedtatt skal følgende vektlegges: 

 Geotekniske undersøkelser som skal ta høyde for de samlede virkninger 
av utbygging av Ask sentrum knyttet til grunnforhold og risiko for ras. 

 En utredning som viser de samlede virkninger og med anbefalinger for 
overvannshåndtering som følge av utbygging av Ask sentrum. 

 En utredning, i samarbeid med Statens vegvesen, som viser de samlede 
trafikale virkninger, med anbefaling av nødvendige tiltak, som følge av 
utbygging av Ask sentrum. 

 Avfallssug skal utredes. 
 Løsninger for fremtidig energitilknytting til fjernvarmeanlegg skal utredes. 

 
Kommuneplanen legger opp til en rekke ulike formål innenfor sentrum, 
herunder sentrumsformål, boligformål, offentlige formål, undervisning, 
grøntstruktur og annet byggeformål. Den konkrete fordelingen av disse formål 
vil kunne være gjenstand for mindre avvik i områdeplanen, men de overordnete 
føringene og rammene fra kommuneplan og plansmie skal følges.  
 
De vesentligste endringene fra kommuneplanen er knyttet til skole- og 
idrettsområdene vest i sentrum. Avsatte skoletomt (O1) er etter 
områdeplanprosessen ikke lenger aktuell og opprettholdes som LNF-område. 
Idrettsarealet og den kombinerte grønnstrukturen får justerte avgrensninger og 
område AB1 erstattes med områder for henholdsvis fjernvarme, avfallsanlegg 
og turveg.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging  
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunns-
økonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det 
skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det 
skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av 
kommunegrensene.  
 
Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik 
at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, 
og slik at transportbehovet kan reduseres. Det bør legges vekt på å få til 
løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv 
samordning mellom ulike transportmåter.  
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Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- 
og friluftsområder. En bør søke å samle og begrense naturinngrepene mest 
mulig. Langs eksisterende hovedveg og banenett skal det legges vekt på 
hensynet til å opprettholde et differensiert transportsystem og fremtidig behov 
for utvidelser av veg- og banenettet.  
 
Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av 
utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområder. Utformingen av 
utbyggingen bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold og de 
estetiske kvalitetene i bebygde områder. 
 
Planprosessen har som mål å styrke Ask som fullverdig kommunesenter med 
handel, service og boliger. All utbygging i henhold til planen vil skje langs 
etablerte kollektivakser og styrke kundegrunnlaget for etablerte og nye 
kollektive transporttilbud.  
 
Statlige planretningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
Viktige nasjonale mål er å:  

a. Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle 
kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om 
barn og unges behov.  

b. Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og 
muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt 
oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn.  

 
Kommunen skal:  

a. Vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og 
byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. 

b. Foreta en samlet vurdering av barn og unges oppvekstmiljø for å 
innarbeide mål og tiltak i kommuneplanarbeidet.  

c. Utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang og 
kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal 
sikres i planer der barn og unge er berørt. 

d. Organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som 
berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis 
anledning til å delta. 

 
Planprosessen er forankret i anbefalingene fra plansmien og kommuneplanen 
for 2012 -2024. Representanter for barn og unge var sterkt involvert i disse 
prosesser. Barn og unges representant har videre vært medlem av den 
kommunale referansegruppen ved utarbeidelse av områdeplanen.  
 
Hensynet til jordvern  
Det er fastsatt en nasjonal målsetting om å halvere omdisponeringen av de 
mest verdifulle jordressursene. Kommunene sitter i stor grad med ansvaret og 
nøkkelen til utviklingen på dette området. Planlegging etter plan- og 
bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for forvaltning av slike arealer.  
 
Jordvern og miljøvennlig by- og tettstedsutvikling har ofte sammenfallende 
interesser. Ekspansjon av by- og tettstedsgrenser er lite ønskelig og ofte heller 
ikke nødvendig. Kommunene må kunne dokumentere at potensialet for 
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fortetting og ny bruk av gamle industriområder, transportarealer og andre ”grå” 
områder er utnyttet før en vurderer å fravike viktige jordvernhensyn. 
 
Kommuneplanens arealdel har vektlagt jordvern når nye utbyggingsområder er 
lagt inn på plankartet. Boligprogrammet prioriterer sentrumsnære arealer, når 
det gjelder oppstart for planarbeid / utbygging, som minimerer konfliktene 
mellom utbygging og jordvern.  
 
Naturmangfoldsloven  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 
og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 
skade på naturmangfoldet.  
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på 
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder 
slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet. Planområdet inneholder viktige grøntdrag og bekkeløp som vil 
bli ivaretatt og integrert i et overordnet plangrep. Disse områdene reguleres til 
grøntområder på plankartet.  
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Reguleringsendring for Åsen boligområde, 
Gjerdrum kommune ikke angitt 21.09.1995 Mindre del av planen erstattes 

Plansmie 
Som tidligere omtalt ble det i forbindelse med utarbeidelse av ny kommuneplan 
for Gjerdrum kommune invitert til en bred medvirkningsprosess. Tidlig fikk 
kommunen tilbakemeldinger om at sentrumsutvikling var et tema kommunen 
burde ta tak i, og både innbyggere, næringsdrivende og lag og foreninger har 
engasjert seg. På grunn av det store engasjementet rundt sentrumsutvikling, 
besluttet kommunestyret at det skulle gjennomføres en bred 
medvirkningsprosess knyttet til dette, og ei plansmie ble iverksatt. 
 
Plansmia ble arrangert av Gjerdrum kommune, i samarbeid med planleggere 
og arkitekter fra tegn_3, samt Knut Selberg fra Selberg Arkitekter AS. Plansmia 
resulterte i en rapport og et langsiktig, helhetlig plangrep som ble fremmet 
gjennom plansmia, ved navn ”Ask 2040”. ”Ask 2040” identifiserer overordnete 
og strategiske arealmessige tiltak av langsiktig art, for gjennomføringen av et 
helhetlig grep for Ask sentrum.  
 
Plangrepet er forankret hos befolkningen gjennom plansmias intensive 
medvirkningsprosess. Politisk og administrativ forankring er sikret gjennom 
aktiv involvering av ei styringsgruppe for plansmia, samt kommuneplanutvalget. 
”Ask 2040” er folkets plan for hvordan utviklingen trinnvis kan finne sted.  
Plansmia resulterte i disse anbefalinger: 
 
Planforutsetninger: Gjerdrum vil gjennomgå en vesentlig befolkningsvekst i 
tiårene som kommer. Det er behov for å fremme langsiktige grep som tar høyde 
for en slik utvikling og som kan bidra til at Ask skal fremstå som et 
velfungerende sentrum som betjener lokalbefolkningen og fremmer stedets 
eksisterende kvaliteter. 
 
Mål: Det har vært en vesentlig målsetting i arbeidsprosessen å søke å utvikle 
Ask sitt landsbypreg, noe som er en vesentlig del av stedets identitet. 
 
Tetthet og form: Ask har et definert landsbypreg som det har vært en 
forutsetning å videreføre i konseptet Ask 2040. Samtidig er det ønskelig å 
styrke sentrum som nav i kommunen, både handelsmessig, befolkningsmessig 
og administrativt. Dette stiller krav til økt utnyttelse av sentrumsarealene og en 
høyere bebyggelsestetthet. 
 
Sentrumsutvikling: Ask er et tettsted med landsbypreg og denne identiteten har 
innbyggerne gitt klare signaler om at de ønsker å bevare. Utvikling må derfor 
skje i moderat takt og i et småbypreg. Det er ikke ønskelig med kjøpesenter. 
 
Avgrensning av sentrum: Sentrum defineres klart og avgrenses med 
sentrumsportaler. Fv120 omformes fra veg til gate mellom sentrumsportalene. 
Gaten ses som en ressurs og livsnerve. Med riktig utforming vil gaten kunne 
utvikles til en viktig møteplass med mye folkeliv. Sanering av avkjørsler bør 
unngås da mange avkjørsler demper hastigheten. 
 
Park og kultur: Eksisterende bussoppstillingsplass flyttes og dagens 
oppstillingsplass gjøres om til park og bygdetun i sammenheng med kulturhuset 
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og Asktunet. Verneverdig bebyggelse langs Fv120 kan med fordel flyttes inn i 
denne parken, som vil fremstå som et kulturtun. 
 
Gjerdrum barneskole flyttes nord for ungdomsskolen og dagens areal 
transformeres til sentrumsutvikling. Det oppnås da et samlet skole- og 
idrettsområde med mulighet for sambruk og effektivisering av ressursbruk. 
 
Kvartalsstruktur etableres øst for Fv120, med blandingsfunksjoner. Kvartalene 
kan utvides over tid, uten å være avhengig av hverandre, og gis ulke preg og 
funksjoner. 
 
Idrett/grønt: Idrettsarealet utvides for å sikre rom for nye anlegg, eksempelvis 
stadion, flerbrukshall, svømmehall. I dette området bør det også legges til rette 
for uformelle aktiviteter.  
 
Kobling mot friområder i vest sikres slik at det kan etableres skiløyper helt fra 
sentrum til marka. Ravinedraget vest for sentrum sikres, med gjennomgående 
tursti og det etableres et sammenhengende turveisystem.  
 
Befolkningens innspill til plansmia har blitt særlig vektlagt i arbeidet med 
områdeplanen for Ask sentrum og det er søkt å implementere anbefalingene i 
det juridiske planmaterialet så langt som mulig. Samlet sett tilsier dette at 
områdeplanen er solid forankret hos kommunens befolkning.  
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
Beliggenhet 
Ask er det største tettstedet og administrasjonssenteret i Gjerdrum kommune 
og er lokalisert i vekstregionen Øvre Romerike, mellom Oslo og Gardermoen.  
 

 
Avstandskart 
 
Ask ligger i krysningspunktet mellom tre fylkesveier; Fv120, som er den 
viktigste transportåren gjennom Gjerdrum, Fv427 vestover, og Fv428 østover. 
 
Bebyggelsen i Ask er i hovedsak organisert langs disse hovedveiene, og Ask 
sentrum har gjennom dette fått et lineært preg. De senere år har sentrum vokst 
noe vestover i forbindelse med ny utvikling langs Nystulia. De sørlige delene av 
Ask sentrum inngår ikke i denne planen. 
 

Arealbruk 
Ask har et landsbypreg og sentrumsområdet er omringet av landbruksarealer. 
Bebyggelsen i Ask sentrum er i hovedsak konsentrert rundt de tre fylkesveiene, 
hvorav Fv120 representerer hovedaksen.  
 
Langs Fv120 er større handelsvirksomheter lokalisert, herunder både 
detaljhandel og handelsvirksomheter med plasskrevende varer. Øst for Fv120 
er offentlige funksjoner, som Gjerdrum barneskole og herredshuset, samt 
kulturfunksjoner lokalisert. Det er enkelte større boligkomplekser i Ask sentrum, 
men utover dette kan boligene betegnes å ligge i sentrums randsone. Langs 
Fv427 Brådalsgutua er ny ungdomsskole etablert og sør for denne ligger 
idrettsområdet bestående av fotballbaner og en flerbrukshall. 
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Ask er omringet av et langstrakt kulturlandskap og dette strekker seg helt inn til 
sentrum på flere steder. Øst for Ask stiger terrenget inn i marka som utgjør del 
av Romeriksåsen. Mellom sentrum og marka er det etablert golfbane. 
 

 
Dagens arealbruk i Ask sentrum 
 
Bebyggelse 
Ask vokste frem som tettsted rundt veikrysset mellom veiene til Nannestad og 
Kløfta på 1900-tallet og er i dag bygdesenteret i Gjerdrum med herredshus, 
butikker, skole og en tettbebyggelse som har vokst opp etter krigen. Det var 
omleggingen av hovedveien forbi Ask i 1890-årene som skapte muligheter for 
denne utviklingen. Lenger tilbake i tida lå gårdene øst i bygda mer sentralt til, 
for der gikk den gamle hovedveien. Da jernbanen kom i 1854 hadde Østbygda 
også den korteste veien til Kløfta stasjon.  
 
Gårdsnavnene Ask, Hønsi og Løken viser at det har vært bosetting her fra langt 
tilbake i forhistorisk tid.  
 
Ask er i dag et pressområde som er under sterk forvandling. Fv120 er den 
viktigste ferdselsåren gjennom Ask. Veien er til dels en gjennomfartsåre, men 
er i stor grad knyttet til lokal bruk, ved at innbyggere i de omkringliggende 
boligområdene gjør sine ærend i forretninger, kontorer og institusjoner her. 
Veiens funksjon som ”nervesystem” for tilliggende funksjoner/arealbruk er 
derfor helt sentral.  
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Ask sentrum 2012. (Foto: Kai Krog Halse) 

 
Landbruksbebyggelse 
Gårdsbebyggelsen inneholder flere verneverdige enkelthus (se avsnittet 
Kulturminner). De gamle gårdstunene utgjør viktige historiske referansepunkter 
til utviklingen av Ask som sentrum i kommunen. Fortsatt har de gamle gårdene 
vesentlige kvaliteter, noe som bidrar til å gi Ask identitet som kommunesenter i 
en jordbrukskommune.  
 
Et karakteristisk trekk ved stedet er at gårdstun med eldre godt bevarte 
bygninger ligger side om side med større, moderne nærings- og kontorbygg. 
 
Boligbebyggelse og annen eksisterende bebyggelse 
Boligene i sentrum er av to typer; den tradisjonelle eneboligen og nyere boliger 
i rekkehus og leilighetsbygg. Leilighetene over Coop-butikken og Askheim er 
eksempler på nyere boformer i Ask. Ingelstun, sør for sentrum, er også et 
eksempel på en stadig vanligere variant av sentrumsnære boliger. Disse 
representerer en vesentlig høyere utnyttelse av tomtene enn enkelte av 
eneboligene langs Fv120. 
 
Det er etterspørsel etter mindre boliger og leiligheter i Ask og Gjerdrum. Dette 
skyldes blant annet den generelle samfunnsutviklingen og det at boliger i 
Gjerdrum stort sett har vært ensbetydende med eneboliger. Det er ønskelig at 
sentrumsområder, med kort avstand til handel og kollektivtilbud utbygges 
tettere enn andre områder. 
 
Bebyggelsen i Ask ligger i hovedsak orientert etter Fv120, forholdsvis godt 
tilbaketrukket fra vegen. Selv om husene ligger langs vegen, ligger de fortsatt 
for spredt til at de danner husrekker. Herredshuset, kulturhuset, Maxbo og 
Coop er eksempler på enkeltbygg med egne arealer rundt byggene, fritt 
orientert i forhold til hverandre. 
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De fleste byggene er i to etasjer, noen få er i tre etasjer og Askheim og Coop-
bygget er i fire etasjer. Det er eksempler på forskjellige takformer, herunder 
blant annet saltak, valmet tak og flatt tak.  
 

 
Coop-bygget, med høy sokkeletasje og totalt fire etasjer, med Iversenbygget i forkant. (Foto: 
tegn_3) 
 
Gjerdrum ungdomsskole ble åpnet til skolestart i 2009. Skolen er et utpreget 
signalbygg i Ask sentrum. Bygget er tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter AS og 
ble i 2010 tildelt Statens byggeskikkspris. 
 

 
Gjerdrum ungdomsskole. (Foto: Kai Krog Halse) 
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Offentlig og privat servicetilbud 
 
Skole 
Gjerdrum kommune har for øyeblikket tre skoler, Veståsen barneskole, 
Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole, hvorav de to siste er 
lokalisert innenfor planområdet. Gjerdrum barneskole foreslås gjennom 
områdeplanen flyttet. 
 
Det opereres ikke med skolekretser i Gjerdrum kommune, slik at det er 
barneskolenes samlede kapasitet som legges til grunn for kapasitetsberegning. 
Dette innebærer at kommunen også har en stor grad av fleksibilitet når det 
kommer til skolekapasitet, da man avhengig av demografisk fordeling kan 
fordele kull på flere skoler. 
 
Barnehage 
Det er ingen barnehager innenfor planområdet, men like utenfor planområdet i 
nordøst ligger Menighetens korttidsbarnehage. Dette er en liten barnehage, 
drevet av Den norske kirke, som har til sammen 25 plasser. 
 
Sør for planområdet, i tilgrensning til Gjerdrum bo- og behandlingssenter, er 
Gjerdrum barnehage nylig etablert. Barnehagen har 6 avdelinger med til 
sammen 96 plasser. 
 

 
Eksisterende skoler og barnehager i Ask 
 
Trafikale forhold 
 
Dagens situasjon 
Fv120 er den dominerende trafikkåren i Ask sentrum. Ved siden av å ha en 
avgjørende lokal funksjon har veien også en regional rolle som en akse mellom 
Nannestad og Skedsmokorset. I forbindelse med utbyggingen av Gardermoen 
ble det gjennomført en mild form for miljøprioritert gjennomkjøring gjennom 
Ask, med sammenhengende gang- og sykkelvei langs vestsiden av veien, 
beplantning, kanalisering, regulering av inn/utkjøring til parkering og butikker, 



Planbeskrivelse – Områdeplan Ask sentrum 

21 

 

 

sideforskyving av veien og anleggelse av bussterminal. Dette var det første 
miljøgateprosjektet i Akershus. Fv120 fungerer i dag som sentrumsgate og 
viktige funksjoner i Gjerdrum kommune er lokalisert langs med denne.  
 
Sentrumsfunksjonen ved Fv120 er avgrenset av rundkjøring i sør, men mangler 
et definert endepunkt i nord. Innkjøringen til Myragutua kan tolkes som den 
opplevde nordlige avgrensning av Ask sentrum. De tyngste sentrums-
funksjonene ligger langs de nordlige deler av denne strekningen.  
 
Fra Ingelstun og sørover preges arealene langs Fv120 av henholdsvis boliger 
og landbruksareal, samt sykehjemmet i sørvest. Disse arealene har en god 
struktur med tydelige avkjørsler fra veien som er tilpasset fylkesvegens 
funksjon som sentrumsgate gjennom boligområder. Nord for Ingelstun oppleves 
trafikksituasjonen som mer ustrukturert og uryddig da det her er etablert en 
rekke mindre avkjørsler på begge sider av veien og sidegatene i liten grad 
kommuniserer med hverandre, verken langs med vegen eller på tvers. Det 
ligger et potensiale i sentrumsutviklingen ved å tydeliggjøre trafikksituasjonen 
langs Fv120 mellom Myragutua og Ingelstun.  
 
Sentrumsbildet i Ask er lineært og følger Fv120s nord/sørgående akse. Fra 
Fv120 strekker enkelte større armer seg ut til omkringliggende områder, 
herunder Fv428 mot øst og Fv427 mot vest. Særlig sistnevnte betjener større 
boligområder vest for sentrum og har en viktig funksjon som forbindelse mellom 
boligbebyggelse og kommunesenteret.  
 

 
Fv120 strekker seg gjennom sentrum (midt i bildet). Fv428 (øverst i bildet) fortsetter østover 
mot Ullensaker. (Foto: Kai Krog Halse) 
 
Trafikkbilde og trafikktall 
Statens vegvesen har trafikktall for alle fylkesveger og dataene for Gjerdrum 
underbygger det ovennevnte faktum at Fv120 er den dominerende 
transportåren i kommunen. 
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Fv120 går gjennom Gjerdrum fra Skedsmo til Nannestad. Trafikkdata for 
stekningen fra og med Ask og sørover viser en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 6500. 
Videre nordover mot Nannestad synker ÅDT mot 3000, noe som innebærer at 
over 50 % av trafikken i Ask har Gjerdrum som start- eller endepunkt. 
 
Fv427 fra Ask mot Grønlund og Bekkeberga har også ÅDT 4200. Videre nord 
og øst mot Vestby synker ÅDT til 1000. Fv428 fra Ask mot Ullensaker har ÅDT 
2011 fram til krysset mot FV455.  
 

Vegstrekning ÅDT 
Fv 120 Ask -> sør 6 500 
Fv 427 Ask - Bekkeberga 4 200 
Fv 120 Ask -> nord 3 700 
Fv 120 ved kommunegrense Nannestad 3 000 
Fv 428 Ask -> øst 2 011 
Fv 427 Ask - Vestby 1 000 

Trafikkdata per 2010 (Kilde: Statens vegvesen) 
 
Videre trafikkvekst vil ha sammenheng med innbyggertall, velstandsnivå, 
kollektivdekning, arbeidsplasslokalisering m.v. I konsekvenskapitlet (kap.6) er 
det redegjort for forventet trafikal utvikling som følge av realisering av 
områdeplanen. 
 
Trafikksikkerhet 
Gjerdrum kommune har vedtatt trafikksikkerhetsplan for 2011-2018. Denne 
omfatter hele kommunen, men gir nyttig informasjon også om 
ulykkessituasjonen i Ask sentrum. Det er ingen ulykkespunkter eller 
ulykkesstrekninger i Gjerdrum ut fra Statens vegvesens definisjoner. Dog er 
Fv120 en av fire ulykkesutsatte områder i kommunen med 10 ulykker innenfor 
åtte år innenfor en strekning på 1 km. Dette har vært ulykker med lette skader, 
og følgelig lav alvorlighetsgrad, men de synliggjør en utfordring ved det 
komplekse trafikkbildet i Ask sentrum hvor Fv120 både er en gjennomfartsåre 
og en sentrumsvei med mange avkjørsler. Dette kan øke faren for ulykker som 
følge av påkjøring bakfra, samt kryssulykker.  
 
Gjennom plansmien ble dette forholdet belyst og en viktig årsaksforklaring 
antas å være sentrumsveiens uttrykk kontra dens bruk. Fv120 gir for bilister på 
veien inntrykk av å være en gjennomfartsåre, og selv om fartsgrensen er lav 
(40 km/t), så innbyr den fysiske opparbeidelsen av veien til noe større fart. 
Avkjørslene til Fv120 gjennom sentrum er ikke fremhevet og fremstår noe 
utydelige og uten et klart hierarki. Dette kan medføre en lavere grad av 
oppmerksomhet og hensyn til vikeplikten. 
 
I arbeidet med områdeplanen for Ask sentrum har det vært viktig å se spesifikt 
på utformingen av Fv120 og ikke minst dens sidearealer med sikte på å oppnå 
en større balanse mellom hovedvei og avkjørsler. Omgjøring av Fv120 fra vei til 
gate gjennom sentrum anses i så måte å være et viktig trafikksikkerhetstiltak så 
vel som sentrumstiltak. 
 
Dagens barneskole ligger øst for Fv120, samtidig som flertallet av elevene bor 
vest for Fv120 og Ask sentrum. Dette bidrar til at trafikkgenerering på tvers av 
Fv120, både av motorisert trafikk og av myke trafikanter. For skoleelever som 
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ankommer skolen til fots eller med sykkel er det en ulempe at de må krysse 
Fv120 og dette er med på å utfordre trafikksikkerheten i sentrum. Den planlagte 
flyttingen av barneskolen vest for sentrum vil bidra til å fremme en mer 
trafikksikker skolevei for elever på barneskolen. 
 
Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet i Ask består av regionale bussruter, betjent av Ruter. Følgende 
ruter kjører gjennom Ask i dag: 
 
Linje Strekning Periode 
331 Kløvberget-Ask-Skedsmokorset-Olavsgaard-Oslo Mandag-søndag 
332 Eltonåsen-Ask-Skedsmokorset-Oslo Mandag-fredag 
336 Kopperud-Ask-Oslo Mandag-fredag 
846 Ask-Kløfta Mandag-fredag 
847 Nitteberg-Ask Mandag-fredag 
848 Nannestad-Hagamoen-Ask-Skedsmokorset-Lillestrøm Mandag-fredag 
Regionale bussruter i Ask. (Kilde: Ruter) 
 
Bussene stopper alle på kollektivterminalen i sentrum, og dette punktet utgjør 
et viktig kommunikasjonsnav i Ask sentrum.  
 

 
Bussholdeplasser i og rundt Ask sentrum. 
 
Vann og avløp 
 
Vann- og avløpsnett 
Eksisterende ledningsnett for vann og avløp er hovedsakelig fra 1960-/1970-
tallet. Det meste av spillvannsledninger er av PVC-plast med dårlige kummer, 
og mye er modent for utskifting både på grunn av alder og kapasitet. Nytt 
kloakkrenseanlegg skal bygges i Sørumsand, og mye av spillvannsanlegget på 
Ask må saneres.  
 
Alle hovedvannsledninger er av plastrør (PVC NT10) og mye av dette er at bra 
kvalitet. I takt med videre utbygging vil det måtte foretas vurdering av om 
dimensjoneringen er tilstrekkelig.  
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Gjerdrum kommune er i gang med ny områdeplan for VA som vil omhandle 
disse forholdene. 
 
Overvannshåndtering 
Ask er avkloakkert med separatsystem og overvannssystemet er fram til i dag 
basert på raskest mulig bortleding av overvann til nærmeste resipient (bekk). 
 
I dagens løsning er overvann ført rett til lokal bekk uten ytterligere tiltak. Med 
økende andel tette flater pga. urbanisering har det blitt økende vannmengder i 
Brådalsbekken og Tistilbekken. Dette fører med seg økende graving, 
sedimenttransport og uønskede forurensningsstoffer. Dette renner så videre i 
rør (DN 1000) som krysser under Fv120 sør for planområdet.  
 
Renovasjon 
Avfallet fra husholdningene og næringslivet i Gjerdrum kommune hentes av 
Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF), som også betjener kunder fra 
kommunene Enebakk, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum 
(150 000 innbyggere totalt). Avfallet kjøres så til ROAFs anlegg på Bøler. Her 
ligger det en gjenvinningsstasjon samt et stort deponianlegg. Deponiet er 
utstyrt med sigevannsrensing og metangassoppsamling. Metangassen som 
samles opp blir forbrent og energien utnyttes til varme- og 
elektrisitetsproduksjon. En del av gassen blir også faklet av, for å redusere 
metangassutslippene til atmosfæren. 
 
Landskap og naturforhold 
Det er utarbeidet egen utredning for grønnstruktur og naturmangfold som 
redegjør for forholdene i dette avsnittet. Utredningen er vedlagt planforslaget og 
i det følgende er funnene oppsummert. 
 
Naturgeografi 
Naturgeografisk ligger Ask sentrum til i overgangen mellom boreal og sørboreal 
vegetasjonssone. Det meste av området hører til vegetasjonssonen 
overgangsseksjon. Området ligger i landskapsregionen Leirjordsbygdene på 
Østlandet. Hele planområdet ligger på leirgrunn under marin grense. 
 
Topografi 
Topografisk består planområdet av slake bakkeplanerte ravinepartier i de 
sentrale områdene. De bakkeplanerte og ubebygde sentrale delene av 
planområdet brukes hovedsakelig til kornproduksjon. I vest er det hovedsakelig 
åpen mark som heller svakt mot dyrket mark. I de nordvestlige delene, hvor 
ravineformasjonene er rimelig intakte, er det hovedsakelig løvskog. 
 
Skog og beitemark 
I de vestlige delene, hvor ravineformasjonene er noe intakte, er det 
hovedsakelig løvskog. I nordvest er det noen områder med granplantefelt. 
Gråor, selje og rogn dominerer tresjiktet i løvskogen. Tidligere har hele 
skogarealet trolig vært mer åpent og vært brukt til beite for husdyr i området. 
Enkelte små områder har preg av beitebruk. Skogen per 2012 er altså første 
eller andre generasjon skog etter et langt tidsrom uten skog. På deler av 
området, hvor det nå er ung løvskog, har granskogen vært hogd ut for noen år 
tilbake. 
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Vann og vassdrag 
Tistilbekken renner fra Ingelstunområdet og sørover. Bekken er tidligere 
registrert av BioFokus (i 2003), og da ble en del typiske arter knyttet til bekker i 
leirlandskap stedvis registrert. BioFokus anbefalte at det ble satt av arealer til 
kantsone ved videre utbygging i området, samt at eksisterende områder hvor er 
små dammer i bekkeløpet bør bevares og evt. videreutvikles noe for å skape 
grobunn for mer flytebladsvegetasjon. Dette er til en viss grad gjennomført med 
bevaring av et grønt belte nedenfor Maxbo og Coop, men resten av elveleie er 
nærmest rasert pga. pågående byggeaktivitet på Ingelstun. Bekken nedenfor 
byggeområdet er svært påvirket av det pågående arbeidet. 
 
Biologisk mangfold 
Planområdet er vurdert i forhold til naturmangfoldsloven. Det er ikke registrert 
vesentlige biologiske verdier innenfor planområdet, men flere områder like sør 
for planens avgrensning.  
 
Grønnstruktur 
Foruten det omfattende kulturlandskapet som omgir Ask, består 
grønnstrukturen i og rundt planområdet av vegetasjonsbelter fortrinnsvis i 
tilknytning til raviner og bekkedrag. Det er i dag få grønne forbindelser på tvers 
av sentrumsområdet. 
 

 
Grønnstruktur i Ask. Piler viser aktuelle grønne forbindelser, hvorav rød pil illustrerer særlig 
viktig forbindelse. 
 

Kulturminner 
Gjerdrum er først og fremst en jordbruksbygd og det er jordbrukets kultivering 
av landskapet som har lagt premissene for hovedlinjene i dagens landskap. I 
kulturlandskapet finner vi fornminner som gravhauger, røyser, veier, tufter o.a. 
og nyere tids kulturminner som gårdsmiljø med bebyggelse, gjerder, gårdsveier, 
hager, åkre og beitemark, slåtteeng og vegetasjonsbelter.  
 
Steinalderbosetting ble etablert i området for ca. 5000 år siden. Den lå langs 
forhistoriske strender, ved innsjøer og langs vassdragene. Jordbruket ble fast 
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etablert på egnete steder i kommunen i løpet av sen-neolitikum og tidlig 
bronsealder. Skafthulløksene man kjenner fra kommunen er de eneste synlige 
levningene etter denne nybrottstiden. I løpet av bronsealder ble fedrift og 
åkerbruk hovednæringer. Det er i Gjerdrum funnet en rekke løsfunn, som 
stammer fra yngre steinalder ca 2000 år f.Kr., blant annet flere økser. 
 
Hovedsakelig er funn og kulturminner fra før-reformatorisk tid, gravrøyser og 
boplasser, knyttet til åkerbruk og fedrift. De fleste feltene med gravhauger og 
gravrøyser er knyttet til området Torshov/Sandum. På Vardfjellet er det tre felt 
med røyser på grunnen til Flatner store og Rud. 
 
Dagens bebyggelsesstruktur oppsto først i vikingetid/middelalder og 
hovedtrekkene i dagens kulturlandskap har sin rot i vikingtidens og 
middelalderens gårdslandskap. Gårdstun og innmark på høyderyggene i 
leirjordsbeltet, beitemark og utmark i ravinedalene er et karakteristisk trekk ved 
kulturlandskapet i Gjerdrum. Det meste av tilgjengelig jord har fra langt tilbake 
vært dyrket opp til åker og eng. Siden gården ble etablert som driftsenhet og 
eiendomsenhet har gårdstunet utgjort kjernen i gårdslandskapet. Gjerdrum har 
vært og er et utpreget jordbrukssamfunn. Samlede tungrupper og tett 
gårdsbebyggelse er fremdeles et karakteristisk trekk på Romerike, så også i 
Gjerdrum.  
 
Deler av landskapet i Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum er unikt. Langs 
vassdragene ligger landets største sammenhengende ravineområde. Svært 
mye av Gjerdrums identitet ligger i det landskapet som omkranser Leira og 
Gjermåa. Området henger sammen med bevaringsverdig kulturlandskap videre 
østover på Ullensaker-siden av elva. 
 
I kulturlandskapet er det gårdstun med bygninger og hage, hagemark, veier, 
gjerder, åker, eng, beitemark og vegetasjon som skaper sammenhengende 
landskapsrom og kulturmiljøer.  
 
Arkeologiske undersøkelser av planområdet er gjennomført av Akershus 
fylkeskommune høsten 2013. Det ble i denne forbindelse avdekket tre mindre 
kokegropslokaliteter. Disse er fredet i medhold av lov om kulturminner. Etter å 
ha gjennomført undersøkelsen har fylkeskommunen avklart at det ikke stilles 
vilkår til ytterligere arkeologisk undersøkelse av kokegropene. Rapport fra 
arkeologiske undersøkelser er vedlagt planen.  
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Oppistu’n Ask gbnr. 42/6 
Ligger i tilknytning til Store-Ask, utenfor områdeplanens avgresning. Her er 1 
bygg SEFRAK-registrert. 
 
Nystun Ask vestre gbnr. 42/11 
Ligger i tilknytning til Store-Ask, utenfor områdeplanens avgrensning. Her er 
totalt 2 bygg SEFRAK-registrert. 
 

 
Registrerte kulturmiljøer og nyere tids kulturminner i tilknytning til Ask sentrum. Kulturlandskap i 
gult, kulturmiljøer i oransje og verneverdige enkeltbygninger i rødt. NB: Rød bygning i øst, 
Bøndenes hus er nå revet. 
 

Grunnforhold 
Ask ligger i et område med tykke havavsetninger (leire og kvikkleire) hvilket har 
gjort det nødvendig å utføre geotekniske undersøkelser og 
laboratoriumsanalyse for å få en vurdering av geotekniske parametre.  
 
Befaring og tolkning av karta viser at terrenget domineres av rullende landskap 
som kan passe med morene som har blitt drapert med leire etter at 
innlandsisen har trukket seg tilbake og havet dekket området. Området er 
forholdsvis flatt, men preget av raviner og menneskelige aktiviteter. Området er 
klassifisert som skredfarlig ifølge www.skrednett.no. Terrenghelning og 
høydeforskjeller tilsier også at det kan være skredfare.  
 
Det foreligger data fra geoteknisk rapport (Løvlien Georåd, 2007) som viser 
tørrskorpeleire over bløt til middels fast leire som er kvikk over fjell. Bratte 
skråninger med variabel (økt) belastning og variabel grunnvannsnivå kan være 
grunn til skred og ras.  
I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Ask er det utført nye 
geotekniske undersøkelser av området. Disse dokumenterer kvikkleirefunnene 
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og angir tiltak før utbygging av byggeområdene. Etter offentlig ettersyn og 
basert på merknader fra NVE er de geotekniske undersøkelser utvidet og 
omfatter nå også vurderinger av global- og lokalstabilitet. Hovedfunnene fra de 
geotekniske undersøkelsene er gjengitt i konsekvenskapitlet og rapportene er i 
sin helhet vedlagt planbeskrivelsen. 
 

 
Kart over løsmasser mellom Oslo og Ask. Hele planområdet ligger på tykk havavsetning (Kilde: 
NGU) 
 

 
Registrerte kvikkleiresoner i og rundt Ask. (Kilde: NGU)  
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Støyanalysen viser tydelig hvordan det i dag er Brådalsgutua og Fv120 som er 
de vesentlige støykildene i Ask sentrum. Utover veitrafikk er det ingen vesentlig 
støykilder i Ask sentrum. 
 
Klima og energi 
Energi- og klimaplanen for Gjerdrum kommune gir anbefalinger for vurdering av 
fremtidig energiforsyning i Ask sentrum:  
 

I Gjerdrum kommune er det landbruk og trafikk som bidrar med de 
største klimagassutslippene, mens husholdningene er den største 
forbrukeren av stasjonær energi. Planen fokuserer på energiforbruket, 
og hvordan dette kan legges om slik at utslippene av klimagasser 
reduseres. Et viktig tiltak i denne sammenhengen vil være å se videre på 
mulighetene for et fjernvarmenett i Ask sentrum. I forbindelse med 
bygging av ny ungdomsskole i Ask har rådgivende ingeniører påpekt et 
potensial for forsyning av biovarme til skolen og omkringliggende 
bygninger. Kommunen ser dette som en interessant mulighet for 
fjernvarme, og kommunestyret har fattet et vedtak om tilrettelegging av 
fremtidig forsyning av fjernvarme til den nye ungdomsskolen. Det er 
også ønskelig å inkludere fremtidige private utbygninger på tilstøtende 
tomter. 

 
For å betjene en vesentlig økt energibehov i Ask spesielt og i Gjerdrum generelt 
må det enten etableres lokal energiproduksjon eller så må kraftnettet til 
Gjerdrum forsterkes. 
 
I Gjerdrum er infrastrukturen for elektrisitet godt utbygd. Likeledes er det enkelt 
å få kjøpt fyringsolje og ved, men det finnes ikke infrastruktur for fjernvarme 
eller gass. 
 
I lokal energiutredning for Gjerdrum kommune fra 2006 er det ikke oppgitt at 
det finnes flaskehalser i elektrisitetsnettet. På sikt vil det bli aktuelt med en 
forsterkning av linjen fra Ask til Garder og trafostasjonen i Ask, men tidspunktet 
for når dette vil skje er ikke fastsatt.  
 
Gjerdrum kommune har relativt lave klimautslipp per innbygger (3,5 tonn per år 
i 2005). En videre fortetting i Ask sentrum vil være et sentralt tiltak for å fremme 
reduserte utslipp gjennom redusert transportbehov. Dog skal det presiseres at 
en viktig årsak til at Gjerdrum har relativt lave utslipp per innbygger skyldes at 
Gjerdrum er en typisk pendlerkommune. Mange av kommunens innbyggere 
arbeider utenfor kommunen, og vil derfor ha deler av utslippene i andre 
kommuner. 
 
Mesteparten av klimagassutslippene i Gjerdrum kommune kommer fra to kilder: 
veitrafikk og landbruk. Innenfor veitrafikken er utslippene økende, og det vil 
følgelig være en målsetting å fremme økt kollektivbruk og reduserte avstander 
mellom ulike funksjoner, i samsvar med statlige planretningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Planavgrensning 
Planens avgrensning er justert noe i forhold til planforslaget som forelå ved 
1.gangsbehandling. Justeringene er knyttet til endring av linjeføring på 
forlengelsen av Nystulia (KV2) i vest samt rundkjøringen i krysset mellom 
Fv120 og KV5 (Myragutua). Nystulia er ved justering av planen gitt en 
optimalisert linjeføring som medfører reduserte terrenginngrep, men samtidig at 
veien på enkelte partier er flyttet noen meter vestover. Planområdet er gjennom 
disse endringene utvidet noe.   
 

 
Illustrasjonen viser endringene fra planavgrensning ved planforslag til offentlig ettersyn (rød 
linje) til foreliggende planforslag (grønn linje). 

 

Plangrep 
Hovedmålet med områdeplanen for Ask sentrum er å legge til rette for en 
omfattende sentrumsutvikling gjennom fortetting og etablering av nye boliger, 
bearbeiding av Fv120 fra vei til gate, flytting av barneskole, utvidelse av 
idrettsparken og opparbeidelse av nye veisystem. 
 
Samlet sett åpner planen for inntil 1 200 nye boliger i tilknytning til Ask sentrum 
og representerer således en bevisst styrking av Gjerdrums kommunesenter i 
samsvar med nasjonale målsettinger om samordnet areal- og 
transportplanlegging. 
 
Gjerdrum er en kommune i vekst og det er en kommunal målsetting at større 
deler av befolkningsveksten skjer i Ask sentrum. Områdeplanen skal 
tilrettelegge for at denne befolkningsveksten skjer i et sentrumsområde som har 
stadig større kvaliteter for myke trafikanter og tilbyr et variert servicetilbud i 
grønne omgivelser. Sentrum skal utvikles kompakt, for gjennom dette å styrke 
Asks landsbypreg hvor man får et tydelig skille mellom kulturlandskapet og det 
bebygde sentrum. 
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Videre er det, i tråd med plansmia, lagt til rette for utviklingen av to sentrale 
byrom i sentrum. Området der eksisterende bussparkering nord for 
herredshuset ligger er tenkt utviklet som en kulturpark og potensielt 
seremonirom. I sør, mellom Kjøpmannsstredet vest for Fv120 og 
kvartalsstrukturen øst for Fv120 legges det til rette for et kommersielt 
handelstorg som har et mer urbant uttrykk. Det er en visuell akse mellom 
parken og torget som forsterkes gjennom foreslåtte byggelinjer for bebyggelsen 
øst for Fv120, og tanken er å oppnå en kommunikasjon mellom disse to 
byrommene som bidrar til å tydeliggjøre at det er her sentrums hovedtyngde 
ligger. 
 

 
3D-modell over fremtidige Ask sentrum. 
 
I de kommende avsnitt er det redegjort nærmere for konseptene for sentrale 
deltema/-områder innenfor planen. 
 
Sentrumsgate 
Asks lineære sentrumsstruktur har sin opprinnelse i Fv120 som strekker seg 
gjennom sentrum fra nord til sør. Fv120 har tidligere vært gjenstand for 
opprustning til miljøgate, og det er denne utformingen veien har i dag. Dagens 
veisnitt, med grøntbuffer mellom vei og gang/sykkelvei, gir en tydelig 
avgrensning mellom veiarealer og gående/syklende. Dette gir veien en 
korridoreffekt som bidrar til opplevelsen av Fv120 som en transportkorridor for 
gjennomgangstrafikk framfor å være en vei som betjener sidearealene i 
sentrum. 
 
Det er ønskelig, ut fra målet om å fremme livet i gatene og stedsattraktiviteten 
til Ask sentrum, å endre Fv120s karakter på en slik måte at den på en mer 
formålstjenlig måte kommuniserer med bebyggelsen langs veien. En av 
hovedintensjonene med områdeplanen for Ask sentrum er derfor å omgjøre 
Fv120 fra vei til gate. Planen forsøker gjennom dette å svare på spørsmålet 
som ble stilt i plansmia: «Kan vegen ses på som en ressurs og glidelås i stedet 
for trafikkfarlig barriere?». 
 
Omgjøring av Fv120 fra vei til gate innebærer følgende tiltak: 

- Eksisterende linjeføring videreføres for å underlette gjennomføring av 
nye tiltak. Med andre ord vil dagens veibane ligge urørt og endringene 
skjer på sidearealene til veien. 

- Gateparkering innføres på de sentrale delene av Fv120 gjennom Ask 
sentrum. 
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- Et grønt preg bevares, gjennom trær og eventuelt vegetasjonskasser, 
mens gressarealene mellom vei og gang/sykkelvei erstattes av 
henholdsvis gateparkering og utvidelse av fortauet fram til gaten.  

- Ny rundkjøring med kobling til Myragutua og Askhøgda etableres i nord. 
I plansmia ble det også foreslått ny rundkjøring med kobling til 
Gjeriveien, men denne er ikke videreført i planen da en slik rundkjøring 
vil bli for arealkrevende i sentrum. 

- Torg etableres på hver side av veien der Kjøpmannsstredet og Rimi 
ligger i dag. Veibanen og sidearealene får forbi torget et endret uttrykk 
som synliggjør at man passerer et aktivt handelssentrum.  

 
Detaljutformingen av Fv120 er gjenstand for ytterligere detaljering i den videre 
planlegging og prosjektering av området. Områdeplanen sikrer arealene 
nødvendig for at overordnete tiltak skal kunne realiseres. 
 

 

Torg etableres på hver side av Fv120 ved Kjøpmannsstredet og eksisterende RIMI, med ny 
kvartalsbebyggelse i øst (til høyre i bildet). 
 
Kvartalsstruktur 
Et sentralt element i planen er flyttingen av eksisterende barneskole fra dagens 
beliggenhet øst for Herredshuset til ny tomt vest for sentrum, i tilknytning til 
eksisterende ungdomsskole. Byggingen av ny skole skal finansieres gjennom 
utvikling og omdisponering av dagens skoletomt til bolig- og sentrumsutvikling. 
Selve flyttingen av skolen frigjør i seg selv et vesentlig areal øst for Fv120 som 
muliggjør en utvikling av sentrum østover, i tråd med ønsket om å fremme en 
sentrumsutvikling også på tvers av Fv120, ikke bare langs med. 
 
Dette området foreslås utviklet i form av en kvartalsstruktur, bestående av fire 
kvartaler i nord/sørgående retning, og to kvartaler i øst/vestgående retning. 
Som for alle nye byggeområder i områdeplanen stilles det for 
kvartalsbebyggelsen krav til videre detaljplanlegging, noe som innebærer at 
områdene kan utvikles med et variert og markedstilpasset preg. Områdeplanen 
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legger først og fremst føringer i form av struktur og volum, da de overordnete 
prinsippene for kvartalsstrukturen anses som avgjørende for å sikre områdets 
lesbarhet og funksjonalitet ved realisering. 
 
Kvartalene nærmest Fv120 foreslås etablert som sentrumsformål, hvor man får 
forretnings- og/eller næringsvirksomhet som retter seg mot gateløpet utenfor og 
med boliger i etasjene over. Det åpnes likevel for at det også kan etableres 
kontorer og forretninger i flere etasjer, dette låses ikke i områdeplanen men 
avklares i videre detaljplaner. For de østligste kvartalene foreslås rene 
boligområder med konsentrert bebyggelse. 
 
Forretninger i første etasje langs Fv120 vil generere økt liv og handel i sentrum. 
Den nye tverrforbindelsen i kvartalsstrukturen som leder mot torget foreslås 
opparbeidet som gågate, og også her vil det være naturlig å legge til rette for 
publikumsrettede funksjoner i form av handel og service. Tverrforbindelsene i 
kvartalsstrukturen bidrar videre til å sikre viktige siktakser mellom sentrum og 
kulturlandskapet utenfor. 
 
Kvartalene skal ha en høy utnyttelse og bidra til utviklingen av et kompakt 
sentrum. Bebyggelsen vil i utgangspunktet være i 3-4 etasjer med tydelige 
byggelinjer mot hhv Fv120 og Fv428, og med høyest bebyggelse mot Fv120. 
Det åpnes også for enkeltbygg på fem eller seks etasjer i kvartalene nærmest 
Fv120. Kvartalene nærmest Fv120 skal i størst mulig grad henvende seg mot 
Fv120 og et urbant preg skal etterstrebes. Dette innebærer også at første 
etasje i byggene skal aktiviseres og ha en ekstrovert karakter.  
 
For de østlige kvartalene med ren boligbebyggelse vil det kunne være større 
variasjon i typologi, i utgangspunktet med høy utnyttelse. Deler av denne 
bebyggelsen vil naturlig kunne henvende seg østover mot det åpne 
kulturlandskapet øst for Ask. Disse arealene representerer en tydelig overgang 
av fra åpne landbruksarealer til det bebygde sentrum, i tråd med intensjonen 
om å tydeliggjøre Asks landsbypreg. 
 

 

Kvartalsbebyggelse etableres øst for Fv120. Kvartalene kan gis ulike preg i form, volum og 
uttrykk, og illustrasjonen viser kun én aktuell mulighet. 
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Sambruk skole/idrett 
Et større område vest for sentrum og sør for Brådalsgutua avsettes til et 
sammenhengende areal for undervisningsformål og idrett. I dag er Gjerdrum 
ungdomsskole, en flerbrukshall og en kunstgressbane lokalisert innenfor det 
aktuelle området. Gjennom områdeplanen foreslås ny barneskole etablert vest 
for ungdomsskolen, mens idrettsparken utvides sørover mot Nystulia. Samlet 
sett vil dette danne et stort tun som omkretser skolenes uteområder og gir 
trafikksikre arealer for barn og unge med gode sambruksmuligheter. 
 
Området avgrenses i sørøst av ny skiløype som begynner og slutter i sentrum 
og leder skigåere ut til marka i vest. Skiløypa krysser Nystulia planfritt og 
representerer hele året et turdrag som gir unike frilufts- og 
rekreasjonsmuligheter for beboere i og rundt Ask. Skiløypa er knyttet sammen 
med den øvrige grønnstrukturen vest for sentrum. 
 
Barne- og ungdomsskolen vil med dette forslaget få felles atkomstløsninger og 
parkeringsløsninger. Eksisterende parkeringsplass til ungdomsskolen vil 
benyttes også til ansattparkering for barneskolen, mens egen HC-parkering kan 
anlegges nære barneskolens inngang. Eksisterende bussholdeplass og kiss-
and-driveløsning langs Brådalsgutua vil kunne forlenges vestover for også å 
betjene barneskolen. 
 
Utenom skiløypa, som utgjør ca 9 daa og reguleres til turdrag, er ca 50 daa 
avsatt til idrettsformål (område 5) eller idrett kombinert med annet formål 
(områdene 3, 28 og 29). Organiseringen av idrettsområdet kan løses på ulike 
måter, og låses ikke i denne planen. Areal som er avsatt gir i tillegg til 
eksisterende funksjoner rom til å etablere minimum: 

- En ny stor kunstgressbane 
- En ny liten kunstgressbane 
- Løpebaner 
- Garderobeanlegg/klubbhus/tribuner 
- Svømmehall 
- Ny flerbrukshall 

 
Videre legger områdeplanen til rette for at det kan etableres barnehage i 
tilknytning til skiløypa og idrettsanleggene. Behovet for ny barnehage i Ask vil 
øke i det planen åpner for en omfattende befolkningsvekst i sentrum.  
 
Det samlede skole- og idrettsområdet representerer et særegent element i 
utviklingen av Ask som kommunesenter. Her blir viktige kvaliteter for barn og 
unge ivaretatt i nærhet av sentrumsområdet, og skole- og idrettsarealet blir i 
seg sentrale elementer i sentrumsbildet. Idrettshallene vil nås enkelt til fots fra 
kollektivterminalen og områdets samlede logistikk muliggjør miljøvennlig ferdsel 
til og fra arealene, men også internt i området. Området vil få en unik kobling ut 
til marka i form av skiløypa som muliggjør enkel atkomst fra sentrum og ut til 
skogsområdene. 
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Et samlet område for skoler og idrett utvikles i tilknytning til dagens ungdomsskole og 
idrettsanlegg. Skiløype føres direkte fra sentrum og ut i marka. Nye barneskole og nye 
idrettsanlegg er her kun illustrert med en mulig plassering, disse vil være gjenstand for 
endringer i forbindelse med videre detaljplanlegging og prosjektering. 
 
 
Bolig 
Områdeplanen tilrettelegger for en boligutvikling i Ask i samsvar med 
kommunens boligprogram. I dette ligger etablering av inntil 1 200 nye 
boenheter innenfor planområdet. Omtrent halvparten av de nye boligene vil bli 
etablert øst for Fv120, i den nye kvartalsbebyggelsen. For at dette tallet skal 
kunne realiseres, i samsvar med boligprogrammet, er det lagt til grunn av 75% 
av områdene 20, 21, 22 og 23 benyttes til boligformål. Ved bebyggelse i fire 
etasjer innebærer dette at første etasje benyttes til nærings- og 
forretningsformål, mens de tre øvrige etasjene benyttes til boligformål.  
 
Videre vil drøyt 200 boliger kunne etableres umiddelbart vest for Fv120, mens 
øvrig ny bebyggelse skjer i forlengelse av eksisterende boligbebyggelse langs 
Nystulia samt i tilknytning til ny rundkjøring ved Brådalsgutua x Fjellveien x 
Nystulia. 
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Totalt åpner planen for ca. 1 200 nye boenheter i Ask sentrum. Nøyaktig antall vil være 
avhengig av videre planlegging og størrelsen på boenhetene. 
 
Samlet sett representerer planen en meget omfattende sentrumsutvikling av 
Ask som vil medføre at befolkningstallet i sentrum vil vokse markant. Dette 
bidrar til å styrke grunnlaget til Ask som et vitalt og aktivt sentrum, og 
kommunesenteret vil utvikles fra å være hovedsakelig et handelssted og 
administrasjonssentrum til også å bli et viktig bosted. 
 
Nytt veisystem 
Foruten endringene som gjøres langs Fv120 og gatestrukturen i kvartalene øst 
for denne, legger områdeplanen opp til etablering av to nye, viktige 
veiforbindelser i Ask sentrum. Disse prinsippene for nytt overordnet veisystem 
er allerede å finne i eksisterende reguleringsplan for Ask sentrum og er således 
å betrakte som videreføringer av denne som er videreutviklet gjennom 
plansmia og deretter områdeplanen.  
 
Nystulia forlenges fram til Fjellveien og bidrar gjennom dette til å skape et 
ringveisystem i Ask som både reduserer sårbarheten på veisystemet, samt 
leder større deler av gjennomfartstrafikken utenom de viktigste 
sentrumsområdene. 
 
Mellom Nystulia og Fv120 fremføres ny forbindelsesgate som vil fungere som 
betjener ny bebyggelse i områdene 11, 12, 13, 28 og 29. Denne gaten har et 
noe mer lokalt preg enn Nystulia og vil følgelig ha fortau på hver side, i 
motsetning til Nystulia hvor det oppføres atskilt gang/sykkelvei. 
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Arealbruk 
Planområde 
Planens avgrensning omfatter 439 daa.  
 
Reguleringsformål 
Områdeplanen omfatter følgende reguleringsformål: 
 

Bebyggelse og anlegg 
- Boligbebyggelse 

o Boligbebyggelse – uspesifisert (B#) 
o Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF#)  
o Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK#) 
o Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB#) 

- Sentrumsformål  (S#) 
- Undervisning (U#) 
- Forsamlingslokale (FL#) 
- Idrettsanlegg (IA#) 
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål (idrett, barnehage, 

undervisning) (KBA#) 
- Bolig/forretning/kontor (B/F/K#) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S#) 
- Kjøreveg (KV#) 
- Fortau (ikke angitt på kart) 
- Gatetun (GT#) 
- Gang-/sykkelveg (ikke angitt på kart) 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (ikke angitt på kart) 
- Parkering (PP#) 

Grønnstruktur 
- Grønnstruktur (G#) 
- Turdrag (TD#) 
- Turveg (TV#) 
- Park (P#) 
- Turveg over veg (TOV#) 

Hensynssoner (PBL.. § 12-6) 
a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller 
miljørisiko.  
- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
- Ras- og skredfare (kvikkleire) 
- Frisiktsone 

c) Sone med angitte særlige hensyn  
- Bevaring kulturmiljø 

Bestemmelsesområder (PBL..  § 12-7) 
 

De ulike formålene og hensynssonene er vist på plankartet. 
 
Plankrav 
Det stilles krav til detaljregulering for alle byggeområder innenfor planen. 
Plankravet gjelder ikke for tiltak etter pbl §§ 20-2, 20-3 og 20-4.  
Når plankravet ikke gjelder for tiltak etter pbl §§ 20-2, 20-3 og 20-4 innebærer 
det at det for eksempel ikke er plankrav for alminnelige driftsbygninger i 
landbruket, mindre tiltak på bebygd eiendom og en del mindre tiltak. 
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Områder/kvartaler 
I det følgende er det redegjort for planlagte formål og tiltak innenfor områdene 
og kvartalene som på plankartet er nummerert. Beskrevet faktisk arealbruk 
avviker til dels fra regulert arealbruk i dag. 
 
Område 1 
Området benyttes i dag til landbruk. 
 
Det tilrettelegges for utvikling av konsentrert småhusbebyggelse i inntil tre 
etasjer. Grad av utnytting er maks. %-BYA=40% noe som tilsier inntil ca 65 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
120 m2. 
 
Området skal ha avkjørsel mot Brådalsgutua og/eller KV2.  
 
Hensynet til støy fra tilstøtende veier må vektlegges ved videre 
detaljplanlegging. Det bør videre søkes en god overgang mot den frittliggende 
småhusbebyggelsen i område 2, med fokus på nedtrapping av bebyggelsen 
mot eksisterende eneboligbebyggelse, og unngå at nye bygninger reduserer 
bokvalitetene til eksisterende boliger på nabotomter.  
 
Område 2 
Området består i dag av frittliggende småhusbebyggelse og noe mindre 
næringsvirksomhet.  
 
Det foreslås ikke etablert ny bebyggelse i dette området. Eventuell ny 
bebyggelse skal videreføre eksisterende struktur og typologi, noe som 
innebærer frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Område 3 
Området består i dag av landsbruksareal. 
 
Innenfor området foreslås opparbeidet fotballbaner som kan benyttes både av 
idretten og av barneskolen og ungdomsskolen. Tomten gir rom for minimum én 
stor fotballbane (11’er-fotball) og én liten fotballbane (7’er-fotball). Det vil også 
være mulig å ta området i bruk til andre typer baner/lekeareal til idrett og skole. 
 
Ved behov kan det anlegges atkomst til område fra KV2. 
 
Område 4 
Området består i dag av ungdomsskole, samt noe idrettsareal og 
landbruksareal. 
 
Innenfor området foreslås ny barneskole dimensjonert for 450 elever etablert. 
Barneskolen anbefales plassert i tomtens nordvestre hjørne, slik at det kan 
oppnås skjermede uterom til skolene i sørøst. Ny barneskole skal ha en 
plassering og utforming som gjør at ungdomsskolens eksisterende kvaliteter 
ikke forringes. Ny barneskole bør oppføres i to etasjer. 
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Det skal opparbeides uteoppholdsarealer for barneskolen og for 
ungdomsskolen som gir de ulike alderstrinnene tilpassete lekeområder og 
samtidig tilrettelegge for områder for sambruk mellom de to skolene. 
 
Det stilles krav til detaljert reguleringsplan for videre utvikling av området. 
 
Eksisterende parkeringsplass til ungdomsskolen skal som utgangspunkt 
betjene også barneskolen. Eksisterende bussholdeplass og hente-
/bringeløsning langs Brådalsgutua foreslås utvidet vestover slik at den også 
betjener barneskolen. 
 
Område 5 
Området benyttes i dag i hovedsak til idrettsformål, herunder også parkering til 
dette.  
 
Formålsbruken videreføres og området rommer innplassering av ny 
flerbrukshall (fortrinnsvis i tilknytning til eksisterende) og/eller svømmehall, nytt 
garderobeanlegg og klubbhus. Dimensjoneringen av disse vil skje gjennom 
videre detaljplanlegging og prosjektering. Det vil da også være mulig å slå flere 
av funksjonene sammen i hele bygningsmasser framfor løsrevete.  
 
Det stilles krav til detaljert reguleringsplan for videre utvikling av området. 
 
Område 6 
Området består i dag av frittliggende småhusbebyggelse.  
 
Det foreslås ikke etablert ny bebyggelse i dette området. Eventuell ny 
bebyggelse skal videreføre eksisterende struktur og typologi, noe som 
innebærer frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Område 7 
Området domineres av boligkomplekset Askheim.  
 
Området kan fortettes med noe konsentrert boligbebyggelse i sør, i samsvar 
med eksisterende vedtatt bebyggelsesplan for området. Dette utgjør ca 6 
boenheter. Det kombinerte formålet bolig/forretning/kontor videreføres fra 
eksisterende plan og muliggjør innplassering av nærings- eller 
forretningsvirksomhet i deler av eksisterende bebyggelse om ønskelig, 
eksempelvis i første etasje mot Fv120. 
 
 
Område 8 
Området domineres i dag av tre hovedbygninger, Maxbo-bygget, Smia og 
Bankbygget.  
 
Området foreslås utviklet med en kombinasjon av boliger, forretninger og 
kontor, hvor boligene i hovedsak ligger i vest og næringsvirksomhet ligger 
nærmere Fv120. Området får avkjørsler mot KV4 og KV11.  
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60% noe som tilsier inntil ca 110 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
80 m2, i samsvar med boligprogrammet. For inntil 25 % av området tillates 
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bebyggelse inntil 5 etasjer, mens det for øvrige deler av området tillates 
bebyggelse inntil 4 etasjer. 
 
Område 9 
Området består i dag av Iversenbygget og Coop-bygget. 
 
Eksisterende formålsbruk med en kombinasjon av boliger, forretninger og 
kontor videreføres. Det anbefales i forbindelse med videre detaljplanlegging av 
området å vurdere flytting av Iversenbygget til den nye kulturparken, P1. 
Dersom dette skjer bør det etableres ny bebyggelse mellom Coop-bygget og 
Fv120 som bidrar til at område 9, i større grad enn i dag, henvender seg mot 
sentrumsgaten og kommuniserer med gaten på bakkeplan. For inntil 25 % av 
området tillates bebyggelse inntil 5 etasjer, mens det for øvrige deler av 
området tillates bebyggelse inntil 4 etasjer. 
 
Område 10 
Området består i dag av næringsvirksomhet i og rundt Kjøpmannsstredet, samt 
boligbebyggelse langs KV7, Ingelstun.  
 
Boligbebyggelsen langs Ingelstun anbefales videreført. For de øvrige delene av 
området foreslås ny etablering av handelsvirksomhet som henvender seg mot 
torg langs Fv120. Det er avgjørende at denne virksomheten ikke blir introvert, 
men bidrar til å skape liv på torget og aktivitet i gaten utenfor. 
 
Mot grønnstrukturen og turdraget i vest, o_Turdrag 1, anbefales ny 
boligbebyggelse etablert, da i form av blokkbebyggelse. Det vil også være 
positivt om det søkes etablert boligbebyggelse i handelskomplekset. 
 
Mot torget og Fv120 er det fastsatt byggelinje som gjør at ny bebyggelse skal 
trekkes fram til plankartets viste avgrensning og medføre en tydelig innramming 
av torget. Virksomheter i første etasje mot torget skal være utadrettet og bidra 
til å skape økt aktivitet på torget.  
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60% noe som tilsier inntil ca 90 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
80 m2, i samsvar med boligprogrammet. For inntil 25 % av området tillates 
bebyggelse inntil 5 etasjer, mens det for øvrige deler av området tillates 
bebyggelse inntil 4 etasjer. 
 
Område 10 vil kunne ha hovedatkomst fra to veier; Fv120 og KV7, hvor 
atkomst til handel skal skje fra Fv120 og lede til parkeringskjeller og atkomst til 
boligområder skal skje fra KV7. Sekundæratkomst fra KV12 skal kun benyttes 
til vareleveranser og nyttekjøretøy.  
 
Som en del av utarbeidelsen av detaljreguleringsplan for område 10 skal det 
fremlegges dokumentasjon om at torgløsninger innfor S1 oppfyller nødvendige 
funksjonskrav og estetisk utforming.  

 
 
Område 11 
Området benyttes i dag til landbruksareal. 
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Området foreslås regulert til bolig. Boligene anbefales fortrinnsvis etablert som 
konsentrert småhusbebyggelse, men blokkbebyggelse tillates også. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=50% noe som tilsier inntil ca 50 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
120 m2, i samsvar med boligprogrammet. Dog åpnes det for noe 
blokkbebyggelse som kan medføre at antall boenheter på området øker. 
 
Området vil ha atkomst fra KV4. 
 
Område 12 
Området benyttes i dag til landbruksareal. 
 
Området foreslås regulert til bolig. Boligene anbefales fortrinnsvis etablert som 
konsentrert småhusbebyggelse, men blokkbebyggelse tillates også. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=50% noe som tilsier inntil ca 150 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
120 m2, i samsvar med boligprogrammet. Dog åpnes det for noe 
blokkbebyggelse som kan medføre at antall boenheter på området øker. 
 
Det er to frigitte kulturminner innenfor området. 
 
Området vil ha atkomst fra KV4. 
 
Område 13 
Området benyttes i dag til landbruksareal. 
 
Området foreslås regulert til kombinerte formål bolig/forretning/kontor, med vekt 
på boligformål.  
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=50% noe som tilsier inntil ca 45 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
100 m2, i samsvar med boligprogrammet 
 
Området vil ha atkomst fra KV4. 
 
Område 15 
Området består av det verneverdige tunet  Ask vestre. 
 
Innenfor området foreslås det ingen ny bebyggelse og områdets bevaringsverdi 
sikres gjennom hensynssone for bevaring. 
 
Område 16 
Området består av Gjerdrum kulturhus. 
 
Det foreslås ingen ny bebyggelse i området. Eventuelle nye tiltak skal være i 
samsvar med formålet forsamlingslokale. 
 
Område 17 
Området består i dag i hovedsak av landbruksareal.  
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Området foreslås utviklet med blokkbebyggelse.  
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60% og bebyggelse i inntil tre etasjer, noe 
som tilsier inntil ca 80 nye boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig 
størrelse på boenhetene på 80 m2, i samsvar med boligprogrammet. 
 
Det er ett frigitt kulturminneområde innenfor område 17.  
 
Området vil ha atkomst fra S2, Gjerivegen. 
 
Område 18 
Området består i dag av hotell samt nedlagt kolonialbutikk.  
 
Området foreslås regulert til sentrumsformål. Det anbefales innenfor området å 
tilrettelegge for forretningsvirksomhet og hotell, eventuelt i kombinasjon med 
boliger. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra KV8, Asktorvet og/eller KV4, Gjerivegen. 
 
Område 19 
Området omfatter i dag Gjerdrum herredshus og deler av Gjerdrum barneskole. 
 
Området foreslås regulert til sentrumsformål. Gjerdrum herredshus videreføres. 
Mot KV14 i øst anbefales etabler boligbebyggelse kombinert med nærings-
/forretningsvirksomhet. 
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier. 
Fremtidig parkeringsløsning for nye tiltak bør i hovedsak etableres under 
bakkeplan. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60%, noe som tilsier inntil ca 30 nye 
boenheter (så fremt herredshuset består) med utgangspunkt i en 
gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 80 m2, i samsvar med 
boligprogrammet. For inntil 25 % av området tillates bebyggelse inntil 6 etasjer, 
mens det for øvrige deler av området tillates bebyggelse inntil 4 etasjer. 
 
Område 20 
Området omfatter i dag deler av Rimi-tomta, samt deler av Gjerdrum 
barneskole. 
 
Området foreslås regulert til sentrumsformål. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60%, noe som tilsier inntil ca 90 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
80 m2, i samsvar med boligprogrammet. Det er da lagt til grunn at 75% av 
bebyggelsen benyttes til boligformål. For inntil 25 % av området tillates 
bebyggelse inntil 6 etasjer, mens det for øvrige deler av området tillates 
bebyggelse inntil 4 etasjer. 
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier, samt 
gågate i sør, GT1. Første etasje i bebyggelsen langs Fv120 skal ha en 
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ekstrovert karakter og aktiviseres mot gaten. Fremtidig parkeringsløsning for 
nye tiltak bør i hovedsak etableres under bakkeplan. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra KV13 og KV14. 
 
Område 21 
Området omfatter i dag deler av Rimi-tomta, noe øvrig næringsbebyggelse med 
tilhørende boenheter, deler av Gjerdrum barneskole og noe landbruksareal. 
 
Området foreslås regulert til sentrumsformål. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60%, noe som tilsier inntil ca 80 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
80 m2, i samsvar med boligprogrammet. Det er da lagt til grunn at 75 % av 
bebyggelsen benyttes til boligformål. For inntil 25 % av området tillates 
bebyggelse inntil 6 etasjer, mens det for øvrige deler av området tillates 
bebyggelse inntil 4 etasjer. 
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier, gågate 
i nord, GT1, og torg i vest. Første etasje i bebyggelsen langs Fv120 skal ha en 
ekstrovert karakter og aktiviseres mot gaten. Fremtidig parkeringsløsning for 
nye tiltak bør i hovedsak etableres under bakkeplan. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra KV14 og KV16. 
 
Område 22 
Området omfatter landbruksareal, samt et boligbygg. 
 
Området foreslås regulert til sentrumsformål. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60%, noe som tilsier inntil ca 60 nye 
boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig størrelse på boenhetene på 
80 m2, i samsvar med boligprogrammet. Det er da lagt til grunn at 75 % av 
bebyggelsen benyttes til boligformål. For inntil 25 % av området tillates 
bebyggelse inntil 5 etasjer, mens det for øvrige deler av området tillates 
bebyggelse inntil 4 etasjer. 
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier. Første 
etasje i bebyggelsen langs Fv120 skal ha en ekstrovert karakter og aktiviseres 
mot gaten. Fremtidig parkeringsløsning for nye tiltak bør i hovedsak etableres 
under bakkeplan. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra KV14, KV16 og KV17. 
 
Område 23 
Området omfatter Bøndernes hus, noe næringsareal og deler av Gjerdrum 
barneskole. 
 
Området foreslås regulert til sentrumsformål. 
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Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60% og bebyggelse i inntil tre etasjer, noe 
som tilsier inntil ca 80 nye boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig 
størrelse på boenhetene på 80 m2, i samsvar med boligprogrammet.  
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier. Mot 
kulturlandskapet i øst opereres det kun med byggegrense. Fremtidig 
parkeringsløsning for nye tiltak bør i hovedsak etableres under bakkeplan. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra S2, Gjerivegen, KV14 og KV15. 
 
Område 24 
Området omfatter deler av arealet til dagens Gjerdrum barneskole. 
 
Området foreslås regulert til boliger og det åpnes opp for fortrinnsvis 
blokkbebyggelse, men med muligheter for konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60% og bebyggelse i inntil tre etasjer, noe 
som tilsier inntil ca 80 nye boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig 
størrelse på boenhetene på 80 m2, i samsvar med boligprogrammet. Dette vil 
avhenge av andelen blokkbebyggelse versus småhusbebyggelse. 
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier. Mot 
kulturlandskapet i øst opereres det kun med byggegrense. Fremtidig 
parkeringsløsning for nye tiltak bør i hovedsak etableres under bakkeplan. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra KV14 og KV15. 
 
Område 25 
Området omfatter deler av arealet til dagens Gjerdrum barneskole, noe 
landsbruksareal og gårdsbebyggelse. 
 
Området foreslås regulert til boliger og det åpnes opp for fortrinnsvis 
blokkbebyggelse, men med muligheter for konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60% og bebyggelse i inntil tre etasjer, noe 
som tilsier inntil ca 40 nye boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig 
størrelse på boenhetene på 80 m2, i samsvar med boligprogrammet. Dette vil 
avhenge av andelen blokkbebyggelse versus småhusbebyggelse. 
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier og 
turveg i sør, TV1. Mot kulturlandskapet i øst opereres det kun med 
byggegrense. Fremtidig parkeringsløsning for nye tiltak bør i hovedsak 
etableres under bakkeplan. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra KV14 og KV15. 
 
Område 26 
Området omfatter landbruksareal, samt et boligbygg. 
 
Området foreslås regulert til boliger og det åpnes opp for fortrinnsvis 
blokkbebyggelse, men med muligheter for konsentrert småhusbebyggelse. 
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Det er lagt til grunn maks. %-BYA=60% og bebyggelse i inntil tre etasjer, noe 
som tilsier inntil ca 40 nye boenheter med utgangspunkt i en gjennomsnittlig 
størrelse på boenhetene på 80 m2, i samsvar med boligprogrammet. Dette vil 
avhenge av andelen blokkbebyggelse versus småhusbebyggelse. 
 
Ny bebyggelse skal forholde seg til byggelinjer mot alle tilstøtende veier og 
turveg i nord, TV1. Mot kulturlandskapet i øst opereres det kun med 
byggegrense. Fremtidig parkeringsløsning for nye tiltak bør i hovedsak 
etableres under bakkeplan. 
 
Området vil kunne ha atkomst fra KV14 og KV17. 
 
Område 28 
Området benyttes i dag til landbruksareal. 
 
Innenfor området tillates etablert henholdsvis barnehage (i utgangspunktet 
fireavdelings) og/eller idrettsanlegg.  
 
Området vil ha atkomst fra KV4. 
 
Område 29 
Området benyttes i dag til idrettsanlegg og landbruksareal. 
 
Innenfor området tillates etablert henholdsvis barnehage (i utgangspunktet 
fireavdelings) og/eller idrettsanlegg.  
 
Området vil ha atkomst fra KV4. 

Næring 
Innenfor flere av de ovennevnte områdene tilrettelegges det for en vesentlig 
utvikling av næringsarealer, til både forretningsvirksomhet, kontorvirksomhet og 
annen næring. Byggeområdenes størrelse kombinert med 
reguleringsbestemmelsenes fleksibilitet med hensyn til bruk og utforming 
muliggjør etableringen av et bredt spekter næringslokaler, noe som har vært 
etterspurt i Ask. Større og mer plasskrevende næring er ikke prioritert 
innplassert innenfor sentrumsområdet.  
 
Samlet sett legger planen til rette for en økt variasjon med hensyn til 
næringslokaler hvor fokuset er på publikumsrettede servicefunksjoner, samt 
små og mellomstore næringsvirksomheter. Publikumsrettet næring anbefales 
så langt som mulig etablert på bakkeplan med direkte kommunikasjon med 
gatene utenfor. 
 
Estetikk 
Områdeplanen fokuserer på de overordnete strukturene som legges til grunn 
for utviklingen av Ask sentrum. Med hensyn til estetikk innebærer dette at 
områdeplanen i størst grad kan styre nye bebyggelses samlete uttrykk, men i 
mindre grad detaljløsninger på det enkelte prosjekt. De estetiske 
bestemmelsene og retningslinjene i områdeplanen er basert på de estetiske 
retningslinjer fra eksisterende reguleringsplan for Ask sentrum fra 2001 og 
videreutviklet og tilpasset områdeplanens nivå. 
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Byggegrenser og byggelinjer i områdeplan for Ask sentrum. Byggegrenser er markert med blått 
og byggelinjer er markert med rødt. 
 
Volum 
Det er i utgangspunktet angitt grad av utnytting og maksimalt tillatt byggehøyde 
for hvert delområde innenfor områdeplanen. Ved maksimal utnyttelse 
innebærer dette at sentrum i all hovedsak utvikles med bebyggelse i tre til fire 
etasjer, men med enkeltbygninger inntil fem eller seks etasjer, og med en høy 
tetthet som gir et urbant preg. 
 
Bestemmelsene åpner for at flere delområder kan reguleres sammen og at det 
da vil være den samlede graden av utnytting som vil være avgjørende. Ved 
utvikling av flere delområder samtidig vil man da kunne operere med ulik tetthet 
på ulike områder, så fremt den samlede grad av utnytting er i samsvar med 
bestemmelsene.  
 
Etasjetallene for ny kvartalsbebyggelse er i utgangspunktet et resultat av 
plansmien i 2011 og er videre forankret i kommuneplanens arealdel. Gjennom 
disse prosessene er det analysert og dokumentert hvordan slike høyder vil 
være forenlig med ønsket om å videreutvikle landsbypreget i Ask, samtidig som 
tettstedet får et kompakt preg i samsvar med rikspolitiske retningslinjer om 
samordnet areal og transportplanlegging og hensynet til jordvern. Videre har 
det vært politisk ønske om å åpne for enkeltbygg inntil 6 etasjer i 
kvartalsstrukturen langs med Fv120. Det vil si at det i foreliggende planforslag 
åpnes for noe høyere utbygging enn angitt i plansmia. 
 
Farger 
Fargepalletten som er angitt i reguleringsbestemmelsene er videreført fra 
gjeldende estetiske retningslinjer for Ask sentrum, men er i områdeplanen 
utvidet til å gjelde flere materialer enn tre. 
 
Å ha en enhetlig fargebruk i sentrum bidrar til å styrke opplevelsen av Ask som 
et samlet tettsted hvor utviklingen er basert på lokale tradisjoner og identitet. 
Enhetlig fargebruk bidrar samtidig til at det er mulig å være mer fleksibel med 
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hensyn til arkitektonisk uttrykk på ny bebyggelse. Varierte bygningsuttrykk vil 
ved hjelp av en felles palett fremstå som godt integrerte i det øvrige 
sentrumsbildet. 
 
Materialer 
På samme måte som farger vil materialvalg prege uttrykket til bebyggelsen. 
Også her vil det å ha en enhetlig materialbruk gi rom for økt variasjon i selve 
bygningskonstruksjonen og dens fysiske utforming. 
 
Utformingskrav til skilt og reklame 
Områdeplanen presiserer føringene i eksisterende estetiske retningslinjer for 
Ask når det gjelder utforming av skilt og reklame. Det er en målsetting å unngå 
skjemmende installasjoner som forringer sentrumsområdets kvaliteter og går 
på akkord med byggenes arkitektoniske kvaliteter. 
 
Kun offentlig godkjente skilt etter skiltplan tillates i områder regulert til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 
Krav til utarbeidelse av utomhusplan 
Før igangsettingstillatelser innenfor planområdet gis stilles det krav til 
utarbeidelse av utomhusplan som redegjør og dokumenterer for hvordan 
utearealer tenkes utformet. Det vil for disse arealene legges til grunn at et grønt 
preg vektlegges, universell utforming oppnås og viktige 
kommunikasjonsforbindelser og grønne akser ivaretas og styrkes. 
 
Samferdselsanlegg 
Områdeplanen tilrettelegger for en vesentlig opparbeidelse av nye 
samferdselsanlegg. I det følgende er det redegjort for intensjonene innenfor de 
viktigste sonene i planen med hensyn til samferdsel. 
 
Fv120 
Fylkesveien ønskes gjennom områdeplanen transformert fra gjennomfartsåre til 
sentrumsgate. Dette gjøres uten å foreta vesentlig endringer på selve 
veilegemet, men i stedet bearbeide gatens sidearealer. Unntaket er i 
kryssløsning mot Fv427 Myragutua hvor det etableres rundkjøring. 
 
Rundkjøringen vil gi bedre trafikkflyt i møtet mellom de to fylkesveiene. Videre 
er grepet viktig for å markere en tydelig overgang mellom fylkesveiens rurale 
sone i nord, og sentrumssonen i sør gjennom Ask. Rundkjøringen fungerer 
gjennom dette som en sentrumsportal i samsvar med intensjonene fra 
plansmia. Det er mulig å legge til rette for en fjerde arm i rundkjøringen med 
forbindelse til Askhøgda, da det er sikret areal til dette i planen. 
 
Rundkjøring er i planprosessen også vurdert i krysset Fv120 x KV4, men det er 
her i stedet valgt en mer arealeffektiv løsning med T-kryss og trafikkøy. 
Rundkjøring i dette arealet ville medført vesentlig økte avstander for myke 
trafikanter gjennom krysset og videre tap av potensielle utbyggingsarealer. 
Trafikkmengdene i krysset er ved makstimen 800 kjøretøy i timen. Da 
bussholdeplass anlegges langs Fv120 øst for krysset gir dette arealet mulighet 
for forbikjøring i perioder hvor det er risiko for trafikkopphoping i krysset. Ut fra 
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samlede hensyn til trafikkflyt, trafikksikkerhet og arealbruk vurderes denne 
løsningen som mest egnet i dette krysset. 
 
Som nevnt ønskes fylkesvegens sidearealer bearbeidet for på den måten å 
bedre kommunikasjonen på tvers av veien og øke forbindelsen mellom 
bebyggelse, fortau og vei. For sidearealene til veien som ligger sør for krysset 
Fv120 x Fv428 Gjeriveien avsettes det  areal for gateparkering. Dette gjelder 
langs hele veien sørover fram til planavgrensning, med unntak av over torget. 
En slik løsning er på lik linje med øvrige detaljløsninger innenfor S1 gjenstand 
for godkjenning fra Statens vegvesen. 
 
 

 
Gateplan som viser rytmen i kantparkeringen. 
 
Gatesnittet for Fv120 gjennom sentrum vil bestå av 6,5 meter kjørebane i 
sentrum. Deretter 3,0 meter gateparkering på hver side. Mellom 
parkeringslommer vil fortauet trekkes ut til veilivet. Utenfor gateparkering er 
intensjonen at det anlegges 2,0 meter rabatt for trær. For de deler av rabatten 
hvor det ikke plasseres trær vil fortauet trekkes ut til kantsteinen ved 
gateparkering. Nærmest bebyggelsen blir det minimum 3,0 meter fortau som 
utvides med møblert sone inntil bygningskroppen der arealene tillater dette. 
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Gatesnitt Fv120 med illustrerte bygningshøyder på hver side av veien. 
 
Det er en målsetting av Fv120 med sidearealer skal fremstå som en grønn og 
aktiv kommunikasjonsakse gjennom sentrum, hvor det innbys til liv og bruk av 
fortauene. Gateparkeringen bidrar til å redusere farten på Fv120 gjennom 
sentrum og hever derigjennom trafikksikkerheten også for myke trafikanter. 
 

 
Fremtidig Fv120 fra Herredshuset mot torget i sør. 
 
Torg 
Mellom område 10 og område 21 foreslås anlagt et torg som definerer Asks 
nye handelssentrum. Torget er på plankartet delt i to, med en del på hver side 
av veien. Gjennom byggelinjer på hver side av torget dannes et rom som bidrar 
til at kvadratet i sin helhet oppfattes som ett torg. 
 
Fv120 vil ha eksisterende linjeføring forbi dette arealet og det gjøres ikke 
endringer i veiens horisontale profil. For å markere at denne sonen vil være et 
krysningspunkt for myke trafikanter anbefales det at det tas i bruk alternativ 
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veidekke/belegg/materialer enn asfalt som synliggjør for de kjørende 
trafikantene at farten bør senkes. 
 
Områdeplanen detaljerer ikke utformingen av torget, men det vil her være viktig 
å opparbeide torget som et utendørs oppholdsrom med kvaliteter for alle deler 
av befolkningen. Herunder blant annet gatemøblering, beplantning, kafeer og 
butikker som henvender seg ut mot torget og også benytter deler av torget til 
sin virksomhet.  
 
Fra torgets nordøstre hjørne leder en gågate folk til kvartalsstrukturen i 
bakkant. Også gågaten skal gis de samme kvalitetene som torget og fungere 
som en forlengelse av sistnevnte. 
 

 
Torget sett fra vest. Gågate inn i kvartalsstrukturen vises øverst i bildet. Romdannelsen som 
oppstår gjennom bruk av byggelinjer fremkommer tydelig. 
 

Torget sett mot nord. Fv120 har eget belegg forbi torget. 
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Kollektivterminal 
I samsvar med plansmien skal eksisterende areal for bussparkering fjernes. 
Løsningen for ny kollektivterminal er vurdert i forbindelse med områdeplanen 
og tre alternative plasseringer er analysert: 

- Bussholdeplasser langs Fv120 
- Kollektivterminal i kvartal 20 
- Kollektivterminal ved eksisterende plassering, men med redusert 

arealomfang 
 
I dialog med Ruter ble det avklart at de to førstnevnte alternativene ikke var 
aktuelle av hensyn til logistikk og arealbruk.  
 
Eksisterende kollektivterminal foreslås derfor transformert, hvor hoveddelen av 
området omgjøres til park (se egen beskrivelse av parken nedenfor) og 
resterende del fungerer som oppgradert kollektivterminal. I forhold til dagens 
situasjon opprettholdes hovedrabatten, hvor busskur i dag er etablert, mellom 
Fv120 og bussholdeplassen, samt en rabatt mellom bussoppstillingsplassene 
på østsiden av hovedrabatten. På vestsiden trekkes hovedrabatten noe inn og 
det etableres holdeplassareal til to busser. Hovedrabatten vil fungere som 
terminalområde og venteareal for passasjerer.  
 

 
Ny kollektivterminal hvor deler av eksisterende opprettholdes, og hvor to bussholdeplasser 
etableres for busser i nordgående retning. 
 
Den nye løsningen gir økt fleksibilitet ved kollektivterminalen og bedre trafikkflyt 
og fanger på en hensiktsmessig måte opp bussruter i både nord- og sørgående 
retning. Kollektivterminalen er dimensjonert for å håndtere inntil seks busser 
samtidig. Sporingsanalyse av kollektivterminalen er vedlagt planbeskrivelsen. 
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Dagens bussterminal reduseres i størrelse og får en ny utforming som gjør kollektivterminalen 
effektiv med hensyn til å betjene busser i begge retninger. Røde piler viser ruter for sørgående 
busstrafikk, blå piler viser ruter for nordgående busstrafikk. 
 
Nystulia 
I samsvar med kommuneplanens arealdel, plansmie og gjeldende regulering 
videreføres Nystulia (KV2 og KV3) fram til kryss mot Fjellveien og Fv427 
Brådalsgutua. Krysset utformes som rundkjøring med fire armer, hvorav den 
siste tilknytter Brådalsvegen. I sør møter KV4 Nystulia i form av T-kryss. 
 
Nystulia vil hovedsakelig ligge lavt i landskapet, men vil krysse ravinedrag og 
kupert terreng som tilsier behov for noe utslag langs veien.  
 
KV2 og KV3 er prosjektert 6,9 meter bred og er dimensjonert og klassifisert 
som Sa2 samlevei etter kommunens veinorm. Veien vil i stor grad fungere som 
en transportkorridor, med antatt fartsgrense 50km/t. Veien vil ha avkjørsler til 
fremtidig fjernvarmeanlegg (område 27) samt område 1. 
 
Langs veiens østside foreslås det anlagt atskilt gang-/sykkelvei som utgjør del 
av et samlet nett for myke trafikanter i Ask sentrum og videre opp Fjellveien. 
 
Ny skiløype fra idrettsparken til Åsen skal krysse Nystulia i bro. Dette området 
anbefales detaljert sammen med kryss KV3 x KV4 for å optimalisere aktuell 
løsning. 
 
Nystulia vil utgjøre den vestlige avgrensning av Ask sentrum. 
 
Detaljutformingen av Nystulia er optimalisert etter offentlig ettersyn av 
områdeplanen og dens linjeføring er nå smidigere enn ved opprinnelig forslag. 
Videre er rundkjøringen mot Fjellveien skjøvet ca 10 meter vest for bedre å 
passe med eksisterende veisystem og gang-/sykkelveier. 
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Forbindelse Nystulia/Fv120 
Mellom KV3, Nystulia og Fv120 forelsås etablert ny vei KV4. Veien har som 
hovedformål å betjene bebyggelsen i områdene 8, 11, 12, 13, 28 og 29 men vil 
også til dels benyttes som atkomst til sentrum for deler av trafikken fra vest. 
 
Forventet ÅDT er 2000 og veien vil ha et lokalt preg som samlevei for boliger. 
For å underbygge dette er det foreslått etablert fortau på hver side av veien og 
veien forventes å få en fartsgrense på 30 km/t. 
 
I begge ender slutter veien i T-kryss mot henholdsvis hovedveiene KV3 og 
FV120, hvorav det etableres trafikkøy i krysset mot Fv120. 
 
Kvartalsstruktur 
Kvartalsstrukturen defineres av bebyggelsens plassering mot veiene og 
gatestrukturen. Det foreslås etablert fire kvartaler i nord/sørgående retning, og 
to kvartaler i øst/vestgående retning. Mellom hvert kvartal etableres gater som 
betjener kvartalene. KV 14 blir naturlig den viktigste gaten i strukturen, da 
denne strekker seg gjennom hele området fra S2, Gjerivegen i nord til KV17 i 
sør.  
 
Mellom kvartal 20 og 21 foreslås gågate anlagt. Gågaten forbinder de indre 
deler av kvartalsstrukturen med torget og Fv120 for myke trafikanter. Langs alle 
øvrige deler av gatenettet i kvartalsstrukturen etableres fortau på begge sider 
av kjørefeltet. 
 

 
Filtrering og fordeling av trafikken gjennom kvartalsstrukturen. 
 
Det legges ikke opp til gateparkering i kvartalsstrukturen og parkering skal i 
hovedsak søkes dekket under terreng. 
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Gatenettet i kvartalsstrukturen er utformet med sikte på å oppnå økt filtrering av 
trafikken på flere gater. Dette utgjør et sentralt grep for å fremme økt liv i andre 
deler av sentrum enn kun langs Fv120. 
 

Grønnstruktur 
 
Turdrag/skiløype 
Ask har en unik beliggenhet med umiddelbar nærhet til store rekreasjons- og 
friluftsområder. Det har vært et sentralt mål ved planen å trekke forbindelser til 
disse ressursene inn i sentrum.  
 
Gjennom eget ad hoc-utvalg, som har involvert idrettslag, politikere og berørte 
parter, er det planlagt anlagt skiløype fra idrettsparken og ut til Åsen. Skiløypa 
er plassert sør for de øvrige idrettsanleggene og ved arrangementer kan 
idrettens anlegg benyttes også til ski. Skiløypa krysser Nystulia planfritt og 
ledes fram til øvre del av idrettsparken. Her er den knyttet sammen med 
turdraget som fortsetter sørover og gjennom dette oppnås en 
sammenhengende grønnstruktur sommerstid som tilbyr beboere gode 
rekreasjons- og turmuligheter utenfor inngangsdøra. 
 
Med sin nærhet til kollektivterminalen og sentrum for øvrig legges det til rette 
for at Ask blir et utfartssted for skiløpere vinterstid og turgåere sommerstid. 
 
I turdrag 1 er det rom for å kultivere deler av ravinedraget, herunder også 
etablere vannspeil som vil fungere som fordrøyningsbasseng for overvann.  
 
Park 
 

 
Parken og kollektivterminalen sett i plan. Akse for fotgjengere mellom Smia og kulturhuset. 
 
På arealet som i dag benyttes til buss- og pendlerparkering, øst for ny 
kollektivterminal, foreslås etablert park. Parken etableres for igjen å trekke det 
grønne fram i sentrum og beliggenheten er optimal i møtepunktet mellom 
viktige institusjoner i Ask. Mellom Smia og Kulturhuset trekkes en 
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forbindelsesakse som knytter disse to identitetsskapende elementene sammen. 
I kulturhusets ende av aksen ligger dessuten Asks tusenårssted. Videre 
avgrenses parken i nord av det verneverdige tunet Ask vestre. I sør ligger 
Herredshuset og kommuneadministrasjonen. Kombinert med sin nærhet til 
kollektivterminalen fremstår beliggenheten som hjertet i Ask.  
 
Det er gjennom plansmien foreslått at bevaringsverdig bebyggelse fra andre 
deler av sentrum, som for eksempel Iversenhuset, kan flyttes og reetableres i 
parken, og gjennom dette forsterke parkens funksjon som kulturpark. Parken er 
ment å være kommunens festplass og et offentlig rom til arrangementer og 
seremonier. 
 

 
Parken sett fra sør. 
 
Gjennom byggelinjer langs Fv120s østside er det sikret en direkte siktakse 
mellom parken og torget lenger sør. Siktaksen skal visuelt knytte sammen 
parken, som det kulturhistoriske rom, og torget, som det moderne handelsrom. 
 

 
Siktakse fra parken i nord til torget i sør. 
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Langs parkens vestside videreføres forbindelse for myke trafikanter på Fv120s 
østside mot rundkjøring i nord, i form av fortau. 
 
Parken skal ha et grønt preg, men vil samtidig kunne inneholde mindre 
bebyggelse og anlegg for opphold og lek. 
 
Øvrig grønnstruktur 

Områdene kan nyttes til rekreasjon og lek. 

For G1 kan nødvendig sikringstiltak tillates i området i forhold til å sikre nytt- og 
eksisterende boligområde samt bygging av ny tjenestetilbud på felt 4. 
Områdets kvaliteter skal i så fall avveis i forhold til området som skal sikres, og 
reetablering skal vurderes. 

 

Universell utforming 
Områdeplanen gjør bestemmelsene i kommuneplanen gjeldende for 
planområdet. Disse vil kunne være gjenstand for endring over tid, men 
innebærer i skrivende stund at minimum 50 % av ny boligbebyggelse skal være 
universelt utformet.  
 
Alle nye samferdselsområder for myke trafikanter skal tilfredsstille kravene til 
universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
 
Detaljløsninger som sikrer universell utforming og tilgjengelighet for alle skal 
dokumenteres på detaljplannivå. Områdeplanen legger opp til en tydelig og 
enkel struktur som gir god orienterbarhet og på det overordnete nivå gir et 
oversiktlig sentrum. Sammenhengende trafikkruter for myke trafikanter og 
tydelige soner for bebyggelse og grøntområder bidrar til å tilrettelegge for at 
Ask sentrum skal utvikles som ett universelt utformet tettsted. 
 

Faser 
Utviklingen av planområdet vil i stor grad følge kommunens boligprogram og 
rekkefølgen i denne. Det stilles i områdeplanen ikke rekkefølgekrav til hvilke 
områder som først skal etableres, men gir en fleksibilitet for at markedet, 
boligprogrammet og politiske ønsker kan påvirke rekkefølgen. 
 
Basert på foreliggende informasjon i boligprogrammet og intensjonene bak 
planen er følgende faseinndeling lagt til grunn for realisering av områdeplanen 
(det presiseres at utbyggingsrekkefølgen ikke er juridisk bindende): 
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Fase 1. 2013-2019. 
 

 
Fase 2. 2020-2024. 
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Fase 3. 2025-2029. 
 

 
Fase 4. 2030-2034. 
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6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Følgende tema er i henhold til vedtatt planprogram utredet etter § 4 i forskrift 
om konsekvensutredninger: 

 Kulturmiljø og kulturminner 
 Omdisponering av landbruksjord  
 Områder med registrert fare for ras (kvikkleire). (Omtales videre som 

geoteknisk utredning) 
 Tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester 

 
I tillegg er følgende tema utredet i planarbeidet: 

 Virkninger iht naturmangfoldloven 
 Trafikale konsekvenser 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 Støy 
 Skole/idrett 
 Skole- og barnehagekapasitet 
 Energi 
 Overvannshåndtering 

 
Kulturmiljø og kulturminner 
Det er utført kulturminneutredning for Ask sentrum i forbindelse med 
utarbeidelse av områdeplanen for Ask sentrum. Denne baserer seg på 
Gjerdrum kommunes Kulturminnevernplan for Gjerdrum, Akershus 
fylkeskommunes Fylkesdelplan for grønnstruktur Romerike og Riksantikvarens 
Veileder for kulturminner og kulturmiljøer. Utredningen ser nærmere på nyere 
tids kulturminner og kulturlandskap i tilknytning til Ask sentrum.  
 
I tillegg til dette har Akershus fylkeskommune i forbindelse med områdeplanen 
utført arkeologiske undersøkelser av planområdet som vurderer aktuelle 
automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det ble avdekket tre 
automatisk fredete kulturminner. Disse er nå klarert og sikres gjennom 
områdeplanen.  
 
Både kulturminneutredningen og rapport fra arkeologiske undersøkelser er 
vedlagt i sin helhet. 
 
Basert på registrerte verneverdier i og rundt planområdet utforsker 
kulturminneutredningen tre alternative tilnærminger til vern av kulturlandskap 
og bygninger innenfor planområdet. De ulike alternative tilnærmingsmåtene til 
vern av kulturlandskap og bygninger gir ulike konsekvenser. Planforslaget 
legger til grunn alternativ B. Dette alternativet gir lavest score i forhold til 
kulturminnehensyn. Årsaken til at dette alternativet likevel anbefales er at 
områdene som i kulturminneutredningen defineres som del av kulturlandskapet 
allerede er avsatt til byggeformål i kommuneplanens arealdel. Dette innebærer 
at arealene kan omdisponeres fra landbruksområder til byggeområder. Like fullt 
vil det være avgjørende å sikre at vesentlige kvaliteter ved kulturlandskapet 
sikres, og planen legger derfor opp til at grøntforbindelser gjennom ravinene 
bevares.  
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Områdeplanen følger opp anbefalingene i rapport fra arkeologiske 
undersøkelser. De tre funnstedene er undersøkt og frigitt og på plankartet 
markert og angitt som bestemmelsesområder. Det er knyttet bestemmelser til 
disse bestemmelsesområdene.  
 
Nyere tids kulturminner innenfor planområdet (Ask vestre) er regulert som 
hensynssone bevaring. 
 
I sum medfører områdeplanen ikke konflikt med verdifulle kulturminner, da 
både nyere tids kulturminner og automatisk fredete kulturminner er hensyntatt i 
planforslaget. 
 
Omdisponering av landbruksjord 
Alle områder innenfor områdeplanen som i dag benyttes til landbruk har til 
felles at de gjennom Gjerdrums kommuneplan ikke lenger er avsatt til LNF-
formål. Med andre ord er de allerede gjennom overordnet plan juridisk 
omdisponert til byggeområder, samferdselsformål eller grøntstruktur. I dette 
ligger at områdeplanen ikke legger opp til omdisponering av dyrket mark utover 
det som allerede er vedtatt i overordnet plan. I eksisterende reguleringsplan, 
som fortsatt gjelder, er derimot totalt 37,5 daa innenfor områdeplanens 
avgrensning regulert til landbruksformål. Disse foreslås i områdeplanen 
omdisponert til område for undervisning, idrett, fjernvarmeanlegg, 
kommunalteknisk anlegg, turdrag, samt kombinert bebyggelse.  
 
Realisering av områdeplanen medfører et faktisk, men ikke juridisk, tap av 
dyrka mark i forhold til dagens situasjon. I dag benyttes ca. 130 daa innenfor 
planområdet til landbruksareal. Av disse ligger ca 11 daa i område 17, ca 8 daa 
i område 21,22 og 26, og ca 111 daa ligger vest for sentrum i foreslåtte 
områder 3, 4, 11, 12, 13, 14, 27, 28 og 29. I tillegg er det et mindre areal nord 
for Ask vestre som foreslås omdisponert til rundkjøring og ny atkomstvei til 
Askhøgda. 
 
Opprinnelig omfattet planen også deler av jordet nord for Brådalsgutua, som i 
kommuneplanens arealdel er avsatt til ny barneskole. Da barneskolens 
lokalisering nå er endret og flyttet sør for Brådalsgutua inngår ikke lenger dette 
arealet i områdeplanen og eksisterende bruk til landbruksformål opprettholdes. 
 
En viktig målsetting med den intensive bebyggelsesutviklingen som 
områdeplanen legger opp til er å tydeliggjøre Ask som sentrum, også fysisk. 
Ask skal forsterke sin identitet som landsby og i dette ligger et ønske om å 
tydeliggjøre grensene mellom det bebygde kommunesenteret og 
kulturlandskapet rundt.  Utviklingen av et kompakt sentrum som dekker et 
omfattende fremtidig boligbehov styrker det øvrige jordvernet i kommunen og 
legger til rette for en utvikling i samsvar med statlige planretningslinjer om 
samordnet areal- og transportplanlegging.  
 
Gjennom realiseringen av planen vil Ask som sentrum få en definert 
avgrensning til landbruksområdene rundt, i all hovedsak gjennom veier som går 
i utkant av bebyggelsen og med en markant, tilpasset overgang mellom 
kvartalsbebyggelsen på platået i øst og det åpne landskapet som senker seg 
mot Romerike. Etableringen av ny barneskole på sørsiden av Brådalsgutua 
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framfor på nordsiden forsterker denne avgrensningen ytterligere, og unngår en 
situasjon hvor deler av sentrum «flyter ut» i kulturlandskapet. 
 
Samlet sett medfører realiseringen av områdeplanen et faktisk tap av 
landbruksarealer innenfor planområdet, men en potensiell styrking av 
jordvernet for områdene rundt Ask og i kommunen for øvrig. Områdeplanen 
medfører ikke en omdisponering av jord utover det som allerede er vedtatt i 
overordnet plan. 
 
Geoteknisk utredning 
Det er utført geotekniske undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av 
områdeplan for Ask sentrum. Geoteknisk vurdering utført av Reinertsen og 
Geoteknisk datarapport utført av Løvlien Georåd er vedlagt i sin helhet. I det 
følgende gjengis konklusjonen fra Geoteknisk vurdering.  
 
Ut fra fremlagt forslag til områdeplan er det Reinertsens vurdering at forekomst 
av kvikkleire ikke er et hinder for utbygging, men det vil være nødvendig med 
detaljutredninger for hvert delområde og hver byggesak. 
 
Det er etter offentlig ettersyn av områdeplanen utført supplerende 
undersøkelser av globalstabiliteten eller lokalstabiliteten for enkelte områder. 
På bakgrunn av de samlede geotekniske undersøkelser som er utført stilles det 
i reguleringsbestemmelsene krav til at det før utbygging av det enkelte felt må 
utføres og dokumenteres supplerende grunnundersøkelser, prøvetaking og 
laboratorieundersøkelser. Det forutsettes at slik analyse utføres i neste fase av 
prosjektet, det vil si i kommende detaljreguleringsplaner.  
 

 
Oversikt over kartlagte kvikkleiresoner i planområdet. (Kilde: NGU). 
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forutsetter. Med streng kontroll av nye tiltak er det lite som tilsier at et skred kan 
utløses av menneskelige inngrep, selv om det ikke helt kan utelukkes. 
 
Ved innsending av detaljplan innenfor planområdet skal det utføres 
supplerende grunnundersøkelser, prøvetaking og laboratorieundersøkelser. 
Søker skal gjennomføre analyser med eventuelle konkrete forslag til 
stabiliserende tiltak. Analysene skal inneholde beregninger basert på dagens 
situasjon og planlagt bebyggelse og terrengarbeid.  
Detaljplanen og senere rammesøknad/søknadspliktige tiltak skal innholdet 
dokumentasjon på: 

 Konklusjon på tilstrekkelig stabilitet overfor tiltaket. Skredfare skal 
vurderes både i og utenfor tiltaksområdet, med konsekvens for 
tiltaket og omgivelsene ut over tiltaket. 

 Sikkerhetsklassifisering etter gjeldende teknisk forskrift, og 
tiltaksbeskrivelse i forhold til klassifiseringen 

 Før byggetillatelse gis skal det i byggesaken dokumenteres 
nødvendig prosjektering og eventuell tilleggsinformasjon, som er 
basert på konklusjonene fra den geotekniske rapporten. 

Sikringssone: 
I detaljplan skal eventuelle sikringsområder som fremkommer av geoteknisk 
rapport avsettes i plankartet som hensynssone og ha fastsatt rekkefølgekrav 
ved utbygging for hvert enkelt byggefelt/område. Tilsvarende skal eventuelt 
skredutsatt område avmerkes som hensynssone med rekkefølgekrav på 
sikringstiltak. 
 
Dokumentasjonenes innhold: 
Detaljregulering og byggesaker skal være i henhold gjeldende teknisk forskrift  
og retningslinjene fra NVE «flaum og skredfare i arealplaner», veileder fra NVE 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» og veileder fra NVE «Kartlegging og vurdering 
av skredfare i arealplanar». Senere veiledere og forskrifter legges til grunn for 
søknadspliktige tiltak i forhold til søknadstidspunkt. 
 
 
Tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester 
Områdeplanen tilrettelegger for utvikling av et kompakt kommunesenter med 
korte kommunikasjonsveier og en tydelig struktur. Disse forhold er med på 
bedre orienterbarheten og forenkle ferdsel for brukere av området. Planen 
innebærer videre en betydelig oppgradering av forholdene for myke trafikanter, 
med ny gang-/sykkelveier, fortau og turdrag som gjør det enklere, sikrere og 
mer attraktivt å ferdes til fots og med sykkel i Ask sentrum. Disse strukturelle 
grepene innebærer konkrete tiltak for å fremme universell utforming i Ask 
sentrum. 
 
I den videre detaljplanleggingen gjøres bestemmelsene i kommuneplanen 
gjeldende. For tiden sier disse at 50% av ny bebyggelse skal ha universell 
utforming.  
 
Gjennom områdeplanen tas det grep for å skape flere allment tilgjengelige 
offentlige rom. Av disse utgjør parken i tilknytning til kollektivterminalen og 
torget i tilknytning til Fv120 sentrale sentrumsarealer som skal fungerer som 
nav for befolkningen og viktige oppholdsrom for alle. Disse offentlige rommene 
er lagt til viktige funksjoner i sentrum, hvor parken knytter sammen 



Planbeskrivelse – Områdeplan Ask sentrum 

68 

 

 

kollektivterminalen, kulturhuset og herredshuset, mens torget binder sammen 
handelsområder i sør. 
 
Det samlede området for skole og idrett utgjør et stort tun fritt for motorisert 
ferdsel, hvor særlig barn og unge kan ferdes trygt mellom de ulike funksjonene. 
Ny bebyggelse foreslås plassert i utkanten av de store aktivitetsflatene og 
bidrar gjennom dette til skjerming, så vel som orienterbarhet innenfor området. 
 
Samlet sett medfører planen en vesentlig oppgradering av tilgjengeligheten i 
Ask sentrum. 
 
Virkninger iht naturmangfoldloven 
Det er utført grøntanalyse i forbindelse med utarbeidelse av områdeplan for Ask 
sentrum. Denne svarer også på forholdene til naturmangfoldloven. 
Grøntanalysen er vedlagt i sin helhet, og i det følgende er virkningene iht 
naturmangfoldloven gjengitt. 
 
Målet i naturmangfoldlovens §§ 4-5 er at alle arter skal forekomme i livskraftige 
bestander i sine naturlige utbredelsesområder, at mangfoldet skal ivaretas, og 
at økosystemene sine funksjoner, struktur og produktivitet blir ivaretatt så langt 
dette er rimelig. 
 
Det er i kapittel 4 Beskrivelse av planområdet redegjort for at det ikke er 
identifisert vesentlige verdier med hensyn til biologisk mangfold innenfor 
området. Fokuset i områdeplanen vil således være å sikre opprettholdelsen av 
viktige grøntdrag og grønnstruktur. 
 
Videre planlegging bør så langt som mulig hensynta resterende grøntdrag, og 
eventuelt legge til rette for opparbeidelse av nye forbindelser. Områdeplanen 
legger opp til sammenhengende grønnstruktur og forbindelse til marka gjennom 
skiløpetrasé.  
 
 
Utviklingen av områdene 8 og 10 innebærer en noe mindre utstrekning av 
grønnstrukturen i ravinedraget langs Tistilbekken enn det som er registrert som 
viktig grøntdrag i grøntanalysen. Det anbefales derfor at det ved videre 
detaljplanlegging av disse områdene dokumenteres hvordan grønnstrukturen 
gjennom disse områdene kan opprettholdes med høy kvalitet og med 
tilstrekkelige, funksjonelle arealer. Det er særlig viktig at grønnstrukturen langs 
det foreslåtte turdraget reetableres og opprettholdes slik at disse områdene 
ivaretar grøntkvaliteter og sikrer grønne og velfungerende 
kommunikasjonsakser.  
 
Ved tillatelse til ny utbygging skal skader på naturmangfoldet så langt som 
mulig unngås eller avgrenses, og en skal ta utgangspunkt i lokalisering, teknikk 
og driftsmetoder som gir det beste resultatet ut fra en samlet vurdering av 
naturmiljø, samfunnsmessige resultat og økonomiske forhold (§ 12). Styring av 
eksisterende og ny byggevirksomhet vil sikre dette. 
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Trafikale konsekvenser 
Områdeplanen medfører en omfattende utvikling av Ask sentrum som naturlig 
vil generere endringer i trafikkbildet. Det er i forbindelse med områdeplanen 
utført trafikkanalyse av Reinertsen AS som belyser de forventede effektene av 
tiltaket. Trafikkanalysen er vedlagt i sin helhet og i det følgende er de vesentlige 
forholdene vedrørende de trafikale konsekvensene gjengitt. 
 

Trafikkveksten og bygging av nye veier og gater gjør at trafikkmengdene på 
Fv120 kommer til å øke med ca 27 % nordover og om lag 15 % sørover. Hadde 
ikke gate 1-3 vært planlagt, hadde den sørgående trafikken på Fv120 vært 
betydelig større og det hadde vært vanskelig å skape en sentrumsgate der alle 
trafikanter er velkomne. KV2 og KV4 er avgjørende for å kunne oppnå 
tilfredsstillende trafikkavvikling i Fv120 med den befolkningsveksten og 
utbyggingen som er planlagt. Disse veiene må derfor etableres tidlig i 
prosessen. Uten etableringen av disse veiene vil den økte trafikkproduksjonen 
som følge av utbygging medføre at kapasiteten på Fv120 gjennom Ask sentrum 
og kryssene fra sideveier blir sprengt. 

Ved å fordele sørgående trafikk gjennom KV2 og KV3 (Nystulia) og KV4 (ny 
forbindelse mellom Nystulia og Fv120), blir trafikkvolumet på Fv120 noenlunde i 
samsvar med Statens vegvesens prognoser for trafikkutviklingen av Fv120, 
som ikke tok høyde for etableringen av KV2 eller KV4. Dersom ingen ytterligere 
utvidelser eller infrastrukturendringer blir gjort tilknyttet Ask eller langs Fv120 
nord for Ask er en ÅDT på 7500 kjøretøy per dag i 2020 en rimelig prognose. 

 
Etableringen av KV2, KV3 og KV4 gjør at trafikken fra de vestlige og sentrale 
delene av Ask som skal sørover forventes å velge disse gatene i stedet for å ta 
veien gjennom de sentrale delene av Ask. Total tilsvarer denne sørgående 
trafikken ca 38% av den totale sørgående trafikken. Dette betyr at 
trafikkmengdene på Fv427 forventes å reduseres med to tredjedeler, noe som 
gir positive konsekvenser for trafikksikkerheten rundt skolene. 
 
Torget ved Fv120 endrer opplevelsen av trafikkbildet i Ask og forventes å 
resultere i lavere hastigheter. For at dette skal lykkes må torget utformes med 
passende materialer og møblering slik at alle trafikanter kan bruke torget, og for 
at det skal bli et livlig og positivt område å oppholde seg i. For å oppnå dette 
blir det viktig å ha et godt samspill med bilistene, og det vil kreve 
trafikkdempende tiltak for å skape et sikkert gatemiljø for alle trafikanter. 
 
KV4 er forventet å ha en relativt lav andel gjennomgangstrafikk og vil først og 
fremst fungere som en oppsamlingsgate for beboere og bedrifter langs gaten. 
 
Kvartalsstrukturen vil bidra til å filtrere trafikken i større grad enn i dag. Dette vil 
bidra til å avlaste Fv120 noe og medfører at kapasitetsbelastningen fordeles å 
flere kryss framfor ett. 
 
Ved at det eksisterende gatenettet i Ask sentrum blir supplert med en rekke nye 
gater og veier vil dette skapte et mer dynamisk gatesystem som gjør den 
foreslåtte utviklingen av Ask gjennomførbar. Det betyr også at Fv120 kan få en 
mer urban gatekarakter i sentrum, der alle trafikanter får bruke veien. Ved at 
KV2 og KV3 tar en vesentlig del av den sørgående trafikken blir det en 
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avlastning for Fv120, noe som er nødvendig for at Fv120 skal få et mer urbant 
preg. 
 
Det har også en positiv effekt for Fv427, ved at KV2, KV3 og KV4 vil bidra til at 
mengden trafikk forbi skolene kan reduseres til en tredjedel av eksisterende 
trafikk. Nedgangen i trafikkvolum bidrar dermed til bedre trafikksikkerhet ved 
skolene. 
 

 
Eksisterende trafikkflyt i Ask sentrum. 
 

 
Fremtidig trafikkflyt i Ask sentrum. 
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Eksisterende ÅDT i Ask sentrum. 
 

 
Fremtidig ÅDT i Ask sentrum. 
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Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet er utført i 
samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder. 
 
68 hendelser er vurdert i ROS-analysen hvorav ingen hendelser er vurdert å ha  
høy risiko innenfor planområdet. Seks hendelser har middels risiko: 

- Erosjon 
- Kvikkleireskred 
- Jord- og flomskred 
- Vei, bru, knutepunkt 
- Ulykke i av-/påkjørsler 
- Ulykke med gående/syklende 

  
ROS-analysen er vedlagt planforslaget og oppsummeringen av denne er som 
følger: 
 
Utredningstema Risikovurdering 
Erosjon Middels 
Kvikkleireskred Middels 
Jord- og flomskred Middels 
Vei, bru, knutepunkt Middels 
Ulykke i av-/påkjørsler Middels 
Ulykke med gående/syklende Middels 
Elveflom Lav 
Radongass Lav 
Automatisk fredete kulturminner Lav 
Nyere tids kulturminne/-miljø Lav 
Sykehus/-hjem, barnehage, skole, kirke, annen institusjon Lav 
Energiforsyning Lav 
Vannforsyning Lav 
Avløpshåndtering Lav 
Område for idrett/lek Lav 
Rekreasjonsområde, park Lav 
Støy og vibrasjoner (virksomhet og drift) Lav 
Støv (virksomhet og drift) Lav 
Støy og vibrasjoner (tiltaket medfører) Lav 
Støv (tiltaket medfører) Lav 

 
Støy 
Reinertsen AS har utført støyutredning etter Miljøverndepartementets veileder 
T-1442 som belyser områdeplanens konsekvenser med hensyn til støy. 
Støyutredningen er vedlagt i sin helhet.  
 
Det anbefales å plassere bygninger til støyfølsom bruk utenfor gul sone. 
Områder for utendørs opphold bør ikke ligge i gul sone. Dersom bygg 
plasseres i gul (eller rød) støysone må dessuten innendørs lydnivå og mulige 
akustiske krav til fasader beregnes. Det er i så fall nødvendig med ny 
støyutredning ved detalj- eller byggeplan. Reguleringsbestemmelsene sikrer at 
disse forhold skal ivaretas i senere planfaser. 
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Arealbehov barneskole 
Gjerdrum kommune har foreløpig kun gjort en grov vurdering av arealbehovet 
for ny skole. Denne innebærer at det skal dimensjoneres for en ny barneskole 
til ca. 450 elever. Det er tatt utgangspunkt i et innomhus arealbehov på 12 m2 
per elev. Samlet sett gir dette en grunnflate på 5400 m2.  
 
Når det gjelder kravene til utearealer finnes det per i dag ingen bestemte 
normer for dette. Sosial- og helsedirektoratet har riktignok utarbeidet en 
anbefaling med hensyn til skolers utearealer i rapport IS-1130 ”Skolens 
utearealer – Om behovet for arealnormer og virkemidler”. I denne anbefales det 
å stille krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på 
SSBs inndeling. Dette kravet lyder: 
 
”Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2. For hver 
elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2.” 
 
Videre skiller kravene mellom eksisterende og nye skoleanlegg. For nye 
skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal være samlet 
innenfor skolens uteareal. Innholdskravene baseres på funksjonskrav. 
Utearealene skal: 
- Gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet 
- Gi rom for ulike typer sosial aktivitet 
- Gi trygghet og være trivselsskapende 
- Gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet 
- Gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring 
- Gi rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokal identitet 
 
Andre krav til de fysiske omgivelsene: 
- Sikre best mulige solforhold 
- Skjerme mot de mest ubehagelige vindene 
- Unngå forurensede områder og områder med kald luft 
- Trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen 
- Universell utforming 
 
Disse kravene er ikke vedtatte normer og innebærer svært omfattende 
arealbehov utomhus, som i mange tilfeller vil være vanskelig å tilfredsstille. Like 
fullt representerer anbefalingene planleggingsprinsipper å etterstrebe i samsvar 
med tankene om en helhetlig planlegging i overensstemmelse med rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging. Anbefalingene legges til grunn for 
vurderingen av aktuelle skoletomter i Ask. 
 
Med dette utgangspunkt opereres det med følgende arealbehov for ny 
barneskole i Ask: 
- Grunnflate: 5 400 m2. (Ved bygg i to etasjer vil grunnflate være 2700 m2) 
- Uteområder: 18 750 m2.  
 
Arealbehovene for uteområdene må dog ikke forstås ensidig kvantitativt. 
18 750 m2 er et svært romslig uteområde, og vel så viktig som størrelsen vil 
kvaliteten på uteområdene være. Dette tilsier et fokus på variasjon, slik at både 
de yngste og de eldste elevene kan få tilpassede uterom til lek og opphold, og 
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videre fysisk utforming av områdene på en slik måte at uteområdene kan 
romme ulike funksjoner, herunder også sambruk med idrett og ungdomsskolen. 
Det vil være naturlig å se for seg sambruk av deler av utearealene mellom 
henholdsvis barneskolen, ungdomsskolen og idretten. Dette gir effektiv 
arealutnyttelse og anleggsbruk og er ikke et uvanlig scenario i større tettsteder 
hvor det de siste årene har blitt etablert stadig flere kombinerte barne- og 
ungdomsskoler. 
 
Arealer idrett 
Som utgangspunkt for mulighetsstudiet er det beregnet følgende anlegg for 
idretten: 
- 2 store kunstgressbaner 
- 2 flerbrukshaller (hvorav den ene eksisterer) 
- Svømmehall 
- Klubbhus/garderobeanlegg 
- Tribuner 
- Løpebaner 
- 1 liten kunstgressbane 
- Skiløype 
 
Eksisterende flerbrukshall opprettholdes i alle fire alternativer. De øvrige 
hallene og banene er gjenstand for ulik plassering i de ulike alternativene. 
Plasseringene er forslag ut fra arkitektfaglige vurderinger, men er ikke låste. 
Alternativene viser en mulig utvikling av området, men det må presiseres at 
plasseringen av anlegg vil kunne justeres og optimaliseres gjennom videre 
detaljplaner. Mulighetsstudiet har således et fokus på den overordnete 
prinsippløsningen. 
 
Skiløype inn til område er gitt samme plassering i alle fire alternativer. Dette 
anlegget er noe mer låst enn de andre da kryssing av Nystulia bør skje på den 
delen av veien hvor terrenget er brattest på hver side. Videre er det ikke 
ønskelig å trekke skiløypa lenger østover da dette vil legge beslag på arealer 
som kan benyttes til boligutvikling og andre byggeformål. 
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Alternativ 1A: Barneskole i nord, idrettspark utvikles østover 

 
 Illustrasjonsplan alternativ 1A. 
 
Beskrivelse av alternativet 
Alternativet er en direkte videreføring av arealbruksforslaget fra plansmia, hvor 
ny barneskole etableres nord for Brådalsgutua, og idrettsparken utvides rundt 
eksisterende fotballbane og østover mot ny forbindelsesvei mellom Nystulia og 
Fv120. Alternativet innebærer en generøs arealbruk hvor både barneskolen, 
ungdomskolen og idretten får rikelig med eget areal. 
 
Eksisterende areal for ungdomsskolen opprettholdes.  
 
Idrettsparken utvides med nye baner mot sør, og nye idrettshaller øst for 
eksisterende bane. Disse kan organiseres på mange vis, og etableres enten 
som løsrevede bygg eller i samlede bygningsmasser. Plasseringen av 
bebyggelsen langs med fotballbanen muliggjør å integrere tribuneanlegg i 
bebyggelsen slik at for eksempel tribuner plasseres på klubbhuset. 
 
Barne- og ungdomsskole får i dette alternativet helt separerte arealer. Nye 
avkjørsler fra Brådalsgutua til kiss-and-drive og parkering for barneskolen i nord 
vil etableres. Selve skolebygningen kan gis ulike plasseringer på tomta, men 
det vil være naturlig å legge denne mot nord for å oppnå avstand fra hovedvei, 
samt klimatisk skjerming av uteområder. 
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Konsekvensvurdering skole, alternativ 1A 
Planforutsetninger Barneskoletomten er avsatt til undervisning i vedtatt 

kommuneplan. 
Tomtens 
beskaffenhet 

Flat tomt. Benyttes i sin helhet i dag til jordbruksareal. 

Kvalitet uteområder Stor fleksibilitet mht plassering og utforming av 
uteområder. God plass. Dersom man benytter 
ravinelandskapet i vest (utenfor området som er avsatt i 
kommuneplanen) vil skolen også ha tilgang på mer 
kupert terreng som åpner for annen type lek enn på 
flatene. 

Logistikk Direkte kobling fra overordnet veinett (Brådalsgutua). 
Tomten muliggjør tydelig soneinndeling slik at 
parkeringsareal og atkomstsone kan skilles fra lek- og 
oppholdssoner. 

Trafikksikkerhet Uteområdene grenser til hovedvei. Disse vil gjennom 
avdempende tiltak kunne skjermes. For å nå 
idrettsområdet og lekeområder ved ungdomsskolen må 
skolebarna dog krysse trafikkert vei. Tilsvarende for å 
komme til sentrum. Forutsetter etablering av ny 
avkjørsel fra Brådalsgutua noe som medfører et mer 
komplisert og uoversiktlig trafikkbilde forbi de to skolene. 

Klimatiske forhold Vindutsatt område med rådende vindretning fra nord. Ny 
bebyggelse vil kunne skjerme deler av uteområdet, men 
hoveddelen av tomta vil fortsatt være vindutsatt. 
Uteområdene vil være støy- og støvutsatt fra 
Brådalsgutua. Gode solforhold hele døgnet. 

Sambruk 
ungdomsskole 

Hovedveien blir en barriere mellom skolene. Av 
trafikksikkerhetshensyn vil man ikke kunne dele buss- 
og hente/bringeløsning. 

Sambruk idrett Avstanden til idrettsarealene er stor, særlig til 
idrettshallene. Veien blir en barriere som hindrer enkel 
og trafikksikker forbindelse til idrettsarealene for 
skolebarna.  

Fleksibilitet/ 

utviklingsmuligheter

Barneskolen har gode utvidelsesmuligheter mot nord 
ved framtidig behov. Ungdomsskolen er konstruert for å 
håndtere eventuell utvidelse mot vest og alternativet 
åpner for dette. Begge skolene har god fleksibilitet mht 
utvidelse av uteområdene ved fremtidig behov. 
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Konsekvensvurdering idrett, alternativ 1A 
Tomtens 
beskaffenhet 

Nordøstlige deler av idrettsområdet er flatt, mens 
terrenget i sørøst faller noe. For etablering av de to nye 
kunstgressbanene vil det være behov for å bearbeide 
terrenget noe for enten planere ut og skape to nivåer 
eller utfylling for å få hele idrettsparken på samme nivå.  

Kvalitet 
idrettsområder 

Fotballbanen samles og dersom de etableres på samme 
nivå vil man kunne oppnå økt fleksibilitet og 
flerbruksmuligheter til for eksempel aktivitet på tvers av 
banene. Nye idrettshaller ligger hensiktsmessig plassert 
mellom henholdsvis eksisterende flerbrukshall, 
fotballbaner og skiløype noe som muliggjør felles bruk 
av garderober og tribuneanlegg. Kunstgressbanen 
nærmest ungdomsskolen og løpebaner vil kunne tas i 
bruk av skolen i skoletida og således betjene flere 
funksjoner. 

Logistikk Idrettsparkens tyngdepunkt blir sentrumsnært. Nye 
idrettshaller har en hensiktsmessig plassering mht å 
betjene idretten, men avstanden fra barneskole til 
flerbrukshall er stor. 

Fleksibilitet/ 
utviklingsmuligheter

Idrettsparken vil kunne utvides sørover langs skiløypen 
så fremt dette området ikke avsettes til byggeformål. 

 
Avhengigheter 
Alternativ 1A scorer særlig lavt med hensyn til trafikksikkerhet, da etableringen 
av ny barneskole nord for Brådalsgutua vil medføre behov for kryssing av en 
svært trafikkert vei. Da tomten ble foreslått som skoletomt i plansmien ble 
Brådalsgutua samtidig foreslått lagt om og plassert nord for skolen av nettopp 
trafikksikkhetshensyn. Ved vedtak av kommuneplanens arealdel ble foreslått 
skoletomt beholdt, men omlegging av veien utgikk. Dette endrer premissene for 
utvikling av skole på denne tomta vesentlig.  
 
I dag har Brådalsgutua en ÅDT på 4200 forbi planområdet. Etter utbygging av 
Nystulia, omkjøringsveien vest for Ask sentrum, beregnes trafikken i 
Brådalsgutua til å reduseres til en ÅDT på 1500. Det vil være en forutsetning 
med hensyn til å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet for elever på 
barneskolen at Nystulia ferdigstilles før ny skole tas i bruk på foreslått tomt i 
alternativ 1A. 
 
Ved siden av trafikksikkerhet har alternativ 1A utfordringer med hensyn til 
logistikk for barneskolen da det vil være stor avstand mellom barneskolen og 
flerbrukshall. Avstanden reduserer flerbrukshallens egnethet som gymsal og 
som fasilitet som kan benyttes til skoleundervisning. 
 
Alternativet forutsetter videre at det etableres funksjonelle parkeringsløsninger 
for idretten. Da idrettsanlegget skal vokse og nye haller plasser mot øst, vil 
dette innebære at avstanden til eksisterende parkeringsplasser er noe stor. Det 
vil være naturlig å etablere nye parkerings- og atkomstløsning fra ny 
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forbindelsesvei i øst. Dette kan gi en hensiktsmessig fordeling av trafikken over 
flere gater. 
 
Alternativ 1A innebærer at idrettsparken legger beslag på ca 19 000 m2 av g/bnr 
42/127 i øst. Dette er en sentrumsnær eiendom hvor det også planlegges 
boliger. Etablering av idrettspark på deler av denne eiendommen vil redusere 
det samlede arealet for sentrumsnære boligtomter. 
 
Arealregnskap 
Alternativ 1A innebærer at barneskolen og ungdomsskolen har separate 
uteområder, samt trafikk- og parkeringsarealer. Ungdomsskolen har sambruk 
med idretten av den lille kunstgressbanen.  
 
Arealtallene inkludert sambruk vil være: 
Uteareal barneskole 18 500 m2

Uteareal ungdomsskole 26 600 m2

Idrettsanlegg 45 400 m2

 

 
 Sambruk og arealtall, alternativ 1A. 
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Alternativ 1B: Barneskole i nord, idrettspark utvikles sørover 

 
Illustrasjonsplan alternativ 1B. 
 
Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer at ny barneskole etableres nord for Brådalsgutua, som i 
plansmia, og at idrettsparken utvides sørover til Nystulia. Alternativet innebærer 
en generøs arealbruk hvor både barneskolen, ungdomskolen og idretten får 
rikelig med eget areal. Dog er alternativ 1B noe mer kompakt enn alternativ 1A 
da avstanden mellom barneskole og idrettshaller er noe mindre. Eksisterende 
areal for ungdomsskolen opprettholdes.  
 
Idrettsparken utvides mot sør, med nye idrettshaller på den nordlige delen av 
eksisterende kunstgressbane. Disse kan organiseres på mange vis, og 
etableres enten som løsrevede bygg eller i samlede bygningsmasser. 
Plasseringen av hallene innebærer at eksisterende kunstgressbane må 
forskyves og reetableres lenger sør. Videre etableres ny kunstgressbane mot 
Nystulia. Denne vil ligge vesentlig lavere i terrenget, og her kan 
terrengforskjellene benyttes til å etablere tribuneanlegg. 
 
Alternativ 1B innebærer at man reduserer idrettens arealbehov på eiendom 
42/127 i forhold til alternativ 1A. 
 
Barne- og ungdomsskole får i dette alternativet helt separerte arealer. Nye 
avkjørsler fra Brådalsgutua til kiss-and-drive og parkering for barneskolen i nord 
vil etableres. Selve skolebygningen kan gis ulike plasseringer på tomta, men 
det vil være naturlig å legge denne mot nord for å oppnå avstand fra hovedvei, 
samt klimatisk skjerming av uteområder. 
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Egen parkeringsløsning til ny kunstgressbane i sør kan etableres med avkjørsel 
fra Nystulia. 
 
Konsekvensvurdering skole, alternativ 1B 
Planforutsetninger Barneskoletomten er avsatt til undervisning i vedtatt 

kommuneplan. 
Tomtens 
beskaffenhet 

Flat tomt. Benyttes i sin helhet i dag til jordbruksareal. 

Kvalitet uteområder Stor fleksibilitet mht plassering og utforming av 
uteområder. God plass. Dersom man benytter 
ravinelandskapet i vest (utenfor området som er avsatt i 
kommuneplanen) vil skolen også ha tilgang på mer 
kupert terreng som åpner for annen type lek enn på 
flatene. 

Logistikk Direkte kobling fra overordnet veinett (Brådalsgutua). 
Tomten muliggjør tydelig soneinndeling slik at 
parkeringsareal og atkomstsone kan skilles fra lek- og 
oppholdssoner. 

Trafikksikkerhet Uteområdene grenser til hovedvei. Disse vil gjennom 
avdempende tiltak kunne skjermes. For å nå 
idrettsområdet og lekeområder ved ungdomsskolen må 
skolebarna dog krysse trafikkert vei. Tilsvarende for å 
komme til sentrum. Forutsetter etablering av ny 
avkjørsel fra Brådalsgutua noe som medfører et mer 
komplisert og uoversiktlig trafikkbilde forbi de to skolene. 

Klimatiske forhold Vindutsatt område med rådende vindretning fra nord. Ny 
bebyggelse vil kunne skjerme deler av uteområdet, men 
hoveddelen av tomta vil fortsatt være vindutsatt. 
Uteområdene vil være støy- og støvutsatt fra 
Brådalsgutua. Gode solforhold hele døgnet. 

Sambruk 
ungdomsskole 

Hovedveien blir en barriere mellom skolene. Av 
trafikksikkerhetshensyn vil man ikke kunne dele buss- 
og hente/bringeløsning. 

Sambruk idrett Avstanden til idrettsarealene er noe stor. Veien blir en 
barriere som hindrer enkel og trafikksikker forbindelse til 
idrettsarealene for skolebarna.  

Fleksibilitet/ 

utviklingsmuligheter

Barneskolen har gode utvidelsesmuligheter mot nord 
ved framtidig behov. Ungdomsskolen er konstruert for å 
håndtere eventuell utvidelse mot vest og alternativet 
åpner for dette. Begge skolene har god fleksibilitet mht 
utvidelse av uteområdene ved fremtidig behov. 
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Konsekvensvurdering idrett, alternativ 1B 
Tomtens 
beskaffenhet 

Nordøstlige deler av idrettsområdet er flatt, mens 
terrenget i sørøst faller noe. Etablering av ny 
kunstgressbane mot Nystulia i sør krever vesentlig 
terrengbearbeiding. Nivåforskjellene som dannes kan 
utnyttes til etablering av tribuneanlegg i skråningen nord 
for banen.  

Kvalitet 
idrettsområder 

Idrettsparken i seg selv blir noe mindre kompakt og det 
vil med foreslått disponering være store avstander 
mellom kunstgressbane i sør og garderobeanlegg. 
Samtidig gir den reduserte tettheten rom for flere 
funksjoner og idrettsparken vil kunne betjene større 
arrangementer med denne dimensjoneringen. 
Kunstgressbanen nærmest ungdomsskolen og 
løpebaner vil kunne tas i bruk av skolen i skoletida og 
således betjene flere funksjoner. 

Logistikk Idrettsparkens tyngdepunkt blir sentrumsnært. Nye 
idrettshaller har en hensiktsmessig plassering mht å 
betjene ungdomsskolen, men avstanden til barneskole 
og kunstgressbane i sør er noe stor. Parkering fordeles 
mellom flere parkeringsplasser noe som kan være en 
fordel ift trafikkavvikling. 

Fleksibilitet/ 

utviklingsmuligheter

Anleggenes plassering låser bruken av området noe, og 
idrettsparken vil ha begrenset med utvidelesmuligheter 
så fremt naboområdet i øst utvikles til bebyggelse. 

 
Avhengigheter 
Alternativ 1B scorer, som alternativ 1A, særlig lavt med hensyn til 
trafikksikkerhet, da etableringen av ny barneskole nord for Brådalsgutua vil 
medføre behov for kryssing av en svært trafikkert vei. Da tomten ble foreslått 
som skoletomt i plansmien ble Brådalsgutua samtidig foreslått lagt om og 
plassert nord for skolen av nettopp trafikksikkhetshensyn. Ved vedtak av 
kommuneplanens arealdel ble foreslått skoletomt beholdt, men omlegging av 
veien utgikk. Dette endrer premissene for utvikling av skole på denne tomta 
vesentlig.  
 
I dag har Brådalsgutua en ÅDT på 4200 forbi planområdet. Etter utbygging av 
Nystulia, omkjøringsveien vest for Ask sentrum, beregnes trafikken i 
Brådalsgutua til å reduseres til en ÅDT på 1500. Det vil være en forutsetning 
med hensyn til å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet for elever på 
barneskolen at Nystulia ferdigstilles før ny skole tas i bruk på foreslått tomt i 
alternativ 1B. 
 
Ved siden av trafikksikkerhet har alternativ 1B utfordringer med hensyn til 
logistikk for barneskolen da det vil være stor avstand mellom barneskolen og 
flerbrukshall, dog noe mindre enn i alternativ 1A. Avstanden reduserer 
flerbrukshallens egnethet som gymsal og som fasilitet som kan benyttes til 
skoleundervisning. 
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Alternativ 1B innebærer at idrettsparken legger beslag på ca 8 200 m2 av g/bnr 
42/127 i øst. Det er skiløypa som utgjør hoveddelen av dette arealet.  
 
Arealregnskap 
Alternativ 1B innebærer at barneskolen og ungdomsskolen har separate 
uteområder, samt trafikk- og parkeringsarealer. Ungdomsskolen har sambruk 
med idretten av den lille kunstgressbanen. Både idretten og ungdomsskolen får 
i alternativ 1B noe større arealer enn i alternativ 1A. 
 
Arealtallene inkludert sambruk vil være: 
Uteareal barneskole 18 500 m2

Uteareal ungdomsskole 32 100 m2

Idrettsanlegg 47 300 m2

 

 
 Sambruk og arealtall, alternativ 1B. 
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Alternativ 2A: Barneskole i sør, idrettsparken utvides mot øst 

 
 Illustrasjonsplan, alternativ 2A. 
 
Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer at ny barneskole etableres sør for Brådalsgutua og vest 
for eksisterende ungdomsskole. Idrettsparken utvides østover mot sentrum. 
Alternativet innebærer en kompakt arealbruk hvor både barneskolen, 
ungdomskolen og idretten samles innenfor en avgrenset sone.  
 
Utearealet til ungdomsskolen i vest omdisponeres noe for å gi plass til ny 
barneskole. Ungdomsskolens uteområder utvides i stedet mot sør og øst for å 
kompensere for dette. Barneskolen får et uteområde som strekker seg fra 
skolebygningene i nord til Nystulia i sør.  
 
Idrettsparken utvides med nye baner mot sør, og nye idrettshaller øst for 
eksisterende bane. Disse kan organiseres på mange vis, og etableres enten 
som løsrevede bygg eller i samlede bygningsmasser. Plasseringen av 
bebyggelsen langs med fotballbanen muliggjør å integrere tribuneanlegg i 
bebyggelsen slik at for eksempel tribuner plasseres på klubbhuset. 
 
Barne- og ungdomsskole får i dette alternativet uteområder som kommuniserer 
med hverandre. Uteområdene kan atskilles gjennom fysiske grep og 
vegetasjon for å oppnå soneinndeling mellom ulike trinn- og aldersgrupper. 
Enkelte anlegg, som den lille kunstgressbanen, kan benyttes av begge skolene 
gjennom sambruk. Eksisterende bussholdeplass og kiss-and-driveløsning til 
ungdomsskolen forlenges og utvides for også å betjene barneskolen. 
Ansattparkering til barneskolen vil skje på felles parkeringsplass med 
ungdomsskolen, foruten HC-parkering som kan etableres i tilknytning til 
barneskolens bygg. 
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Konsekvensvurdering skole 
Planforutsetninger Hoveddelen av tomten er avsatt til undervisning i 

kommuneplanen. Sørlige del av tomten er avsatt til 
kombinerte grønnstrukturformål. 

Tomtens 
beskaffenhet 

Terrenget skråner lett fra nord og blir deretter brattere 
mot sør. Benyttes i dag hovedsakelig til jordbruksareal, 
foruten de nordøstlige delene som i dag utgjør deler av 
ungdomsskolens uteareal. 

Kvalitet uteområder Smal tomt i nord, slik at hoveddelen av uteområdene må 
legges i sør. Topografien på tomta tilsier at det er gode 
muligheter til å fremme varierte utomhusfunksjoner hvor 
terrenget tas i bruk. 

Logistikk Direkte kobling fra overordnet veinett (Brådalsgutua). 
Soneinndelingen av tomta er i større grad styrt av 
tomtas form hvor bebyggelse må ligge i nord.  

Trafikksikkerhet Uteområdene vil bli godt skjermet fra hovedvei. 
Plasseringen muliggjør mer effektiv utnyttelse av 
eksisterende avkjørsler og unngår etablering av nye. 
Skoleelevene vil ikke måtte krysse trafikkerte arealer for 
å nå idrettsanlegg eller sentrum.  

Klimatiske forhold Ettersom bebyggelse må legges i nord vil uteområdene 
få god skjerming mot nordavind, samt Brådalsgutua. 
Uteområdene får gode solforhold, men noe 
skyggevirkning på kveldstid. 

Sambruk 
ungdomsskole 

Medfører at deler av ungdomsskolens eksisterende 
uteareal beslaglegges av barneskolen. Dette må 
kompenseres og plasseringsalternativet forutsetter at 
det oppnås gode sambruksmåter av fellesarealer for 
barne- og ungdomsskole, eksempelvis ballbaner.  

Sambruk idrett Kort vei til idrettsanleggene som muliggjør god sambruk. 
Barneskolen oppnår samtidig direkte kobling til 
tursti/skiløype som vil gå fra idrettsanlegget til marka.  

Fleksibilitet/ 

utviklingsmuligheter

Ungdomsskolen og barneskolen kan i dette alternativet 
utvides mot hverandre, og eventuelt etableres som felles 
bygningsmasse, ved fremtidig behov. Barneskolen har 
svært rikelig med uteområder i sør og uteområdene har 
som følge av dette en dimensjonering som gjør at de 
tåler et høyere elevtall. 
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Konsekvensvurdering idrett 
Tomtens 
beskaffenhet 

Nordøstlige deler av idrettsområdet er flatt, mens 
terrenget i sørøst faller noe. For etablering av de to nye 
kunstgressbanene vil det være behov for å bearbeide 
terrenget noe for enten planere ut og skape to nivåer 
eller utfylling for å få hele idrettsparken på samme nivå.  

Kvalitet 
idrettsområder 

Fotballbanen samles og dersom de etableres på samme 
nivå vil man kunne oppnå økt fleksibilitet og 
flerbruksmuligheter til for eksempel aktivitet på tvers av 
banene. Nye idrettshaller ligger hensiktsmessig plassert 
mellom henholdsvis eksisterende flerbrukshall, 
fotballbaner og skiløype noe som muliggjør felles bruk 
av garderober og tribuneanlegg. Kunstgressbanen 
nærmest ungdomsskolen og løpebaner vil kunne tas i 
bruk av skolen i skoletida og således betjene flere 
funksjoner. 

Logistikk Idrettsparkens tyngdepunkt blir sentrumsnært. Nye 
idrettshaller har en hensiktsmessig plassering mht å 
betjene idretten, men avstanden fra barneskole til 
flerbrukshall er stor. 

Fleksibilitet/ 

utviklingsmuligheter

Idrettsparken vil kunne utvides sørover langs skiløypen 
så fremt dette området ikke avsettes til byggeformål. 

 
Avhengigheter 
Alternativ 2A kan gjennomføres uavhengig av etablering av Nystulia. Like fullt 
anbefales det at Nystulia ferdigstilles før barneskole tas i bruk for gjennom 
dette å redusere trafikkmengdene langs Brådalsgutua.  
 
Alternativet forutsetter videre at det etableres funksjonelle parkeringsløsninger 
for idretten. Da idrettsanlegget skal vokse og nye haller plasser mot øst, vil 
dette innebære at avstanden til eksisterende parkeringsplasser er noe stor. Det 
vil være naturlig å etablere nye parkerings- og atkomstløsning fra ny 
forbindelsesvei i øst. Dette kan gi en hensiktsmessig fordeling av trafikken over 
flere gater. 
 
Alternativ 2A innebærer at idrettsparken legger beslag på ca 19 000 m2 av g/bnr 
42/127 i øst. Dette er en sentrumsnær eiendom hvor det også planlegges 
boliger. Etablering av idrettspark på deler av denne eiendommen vil redusere 
det samlede arealet for sentrumsnære boligtomter. 
 
Arealregnskap 
Alternativ 2A innebærer at barneskolen og ungdomsskolen har tilgrensende 
uteområder og at de deler trafikk- og parkeringsarealer. Begge skolene har 
sambruk med idretten av den lille kunstgressbanen. Sambruk av øvrige arealer 
vil også være mulig. 
 
Dette alternativet gir størst uteareal for barneskole, men noe mindre areal for 
ungdomsskolen. 
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Arealtallene inkludert sambruk vil være: 
Uteareal barneskole 22 800 m2

Uteareal ungdomsskole 22 200 m2

Idrettsanlegg 45 500 m2

 

 
 Sambruk og arealtall, alternativ 2A. 
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Alternativ 2B: Barneskole i sør, idrettspark utvikles mot sør 

 
 Illustrasjonsplan alternativ 2B. 
 
Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer at ny barneskole etableres sør for Brådalsgutua og vest 
for eksisterende ungdomsskole. Idrettsparken utvides sørover mot Nystulia. 
Alternativet innebærer en kompakt arealbruk hvor både barneskolen, 
ungdomskolen og idretten samles innenfor en avgrenset sone. Utearealet til 
ungdomsskolen i vest omdisponeres noe for å gi plass til ny barneskole. 
Ungdomsskolens uteområder utvides i stedet mot sør og øst for å kompensere 
for dette. Barneskolen får et uteområde som strekker seg fra skolebygningene i 
nord til Nystulia i sør.  
 
Idrettsparken utvides mot sør, med nye idrettshaller på den nordlige delen av 
eksisterende kunstgressbane. Disse kan organiseres på mange vis, og 
etableres enten som løsrevede bygg eller i samlede bygningsmasser. 
Plasseringen av hallene innebærer at eksisterende kunstgressbane må 
forskyves og reetableres lenger sør. Videre etableres ny kunstgressbane mot 
Nystulia. Denne vil ligge vesentlig lavere i terrenget, og her kan 
terrengforskjellene benyttes til å etablere tribuneanlegg. 
 
Alternativ 2B innebærer at man reduserer idrettens arealbehov på eiendom 
42/127 i forhold til alternativ 2A. 
 
Barne- og ungdomsskole får i dette alternativet uteområder som kommuniserer 
med hverandre. Uteområdene kan atskilles gjennom fysiske grep og 
vegetasjon for å oppnå soneinndeling mellom ulike trinn- og aldersgrupper. 
Enkelte anlegg, som den lille kunstgressbanen, kan benyttes av begge skolene 
gjennom sambruk. Eksisterende bussholdeplass og kiss-and-driveløsning til 
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ungdomsskolen forlenges og utvides for også å betjene barneskolen. 
Ansattparkering til barneskolen vil skje på felles parkeringsplass med 
ungdomsskolen, foruten HC-parkering som kan etableres i tilknytning til 
barneskolens bygg. Egen parkeringsløsning til ny kunstgressbane i sør kan 
etableres med avkjørsel fra Nystulia. 
 
Konsekvensvurdering skole 
Planforutsetninger Hoveddelen av tomten er avsatt til undervisning i 

kommuneplanen. Sørlige del av tomten er avsatt til 
kombinerte grønnstrukturformål. 

Tomtens 
beskaffenhet 

Terrenget skråner lett fra nord og blir deretter brattere 
mot sør. Benyttes i dag hovedsakelig til jordbruksareal, 
foruten de nordøstlige delene som i dag utgjør deler av 
ungdomsskolens uteareal. 

Kvalitet uteområder Smal tomt i nord, slik at hoveddelen av uteområdene må 
legges i sør. Topografien på tomta tilsier at det er gode 
muligheter til å fremme varierte utomhusfunksjoner hvor 
terrenget tas i bruk. 

Logistikk Direkte kobling fra overordnet veinett (Brådalsgutua). 
Soneinndelingen av tomta er i større grad styrt av 
tomtas form hvor bebyggelse må ligge i nord.  

Trafikksikkerhet Uteområdene vil bli godt skjermet fra hovedvei. 
Plasseringen muliggjør mer effektiv utnyttelse av 
eksisterende avkjørsler og unngår etablering av nye. 
Skoleelevene vil ikke måtte krysse trafikkerte arealer for 
å nå idrettsanlegg eller sentrum.  

Klimatiske forhold Ettersom bebyggelse må legges i nord vil uteområdene 
få god skjerming mot nordavind, samt Brådalsgutua. 
Uteområdene får gode solforhold, men noe 
skyggevirkning på kveldstid. 

Sambruk 
ungdomsskole 

Medfører at deler av ungdomsskolens eksisterende 
uteareal beslaglegges av barneskolen. Dette må 
kompenseres og plasseringsalternativet forutsetter at 
det oppnås gode sambruksmåter av fellesarealer for 
barne- og ungdomsskole, eksempelvis ballbaner.  

Sambruk idrett Kort vei til idrettsanleggene som muliggjør god sambruk. 
Barneskolen oppnår samtidig direkte kobling til 
tursti/skiløype som vil gå fra idrettsanlegget til marka.  

Fleksibilitet/ 

utviklingsmuligheter

Ungdomsskolen og barneskolen kan i dette alternativet 
utvides mot hverandre, og eventuelt etableres som felles 
bygningsmasse, ved fremtidig behov. Den nye 
kunstgressbanen i sør låser bruken av området noe og 
gjør at skolens uteområder ikke kan utvides vesentlig 
ved fremtidig behov. 
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Konsekvensvurdering idrett 
Tomtens 
beskaffenhet 

Nordøstlige deler av idrettsområdet er flatt, mens 
terrenget i sørøst faller noe. Etablering av ny 
kunstgressbane mot Nystulia i sør krever vesentlig 
terrengbearbeiding. Nivåforskjellene som dannes kan 
utnyttes til etablering av tribuneanlegg i skråningen nord 
for banen.  

Kvalitet 
idrettsområder 

Idrettsparken i seg selv blir noe mindre kompakt og det 
vil med foreslått disponering være store avstander 
mellom kunstgressbane i sør og garderobeanlegg. 
Samtidig gir den reduserte tettheten rom for flere 
funksjoner og idrettsparken vil kunne betjene større 
arrangementer med denne dimensjoneringen. 
Kunstgressbanen nærmest ungdomsskolen og 
løpebaner vil kunne tas i bruk av skolen i skoletida og 
således betjene flere funksjoner. 

Logistikk Idrettsparkens tyngdepunkt blir sentrumsnært. Nye 
idrettshaller har en hensiktsmessig plassering mht å 
betjene ungdomsskolen, men avstanden til barneskole 
og kunstgressbane i sør er noe stor. Parkering fordeles 
mellom flere parkeringsplasser noe som kan være en 
fordel ift trafikkavvikling. 

Fleksibilitet/ 
utviklingsmuligheter

Anleggenes plassering låser bruken av området noe, og 
idrettsparken vil ha begrenset med utvidelsesmuligheter 
så fremt naboområdet i øst utvikles til bebyggelse. 

 
Avhengigheter 
Alternativ 2B forutsetter at Nystulia etableres dersom parkering til 
kunstgressbane i sør skal løses. Dersom slik parkering ikke kan etableres her 
vil avstanden mellom kunstgressbanen og parkering være stor.  
 
Det er ikke avgjørende, men like fullt anbefalt, at Nystulia ferdigstilles før 
barneskole tas i bruk for gjennom dette å redusere trafikkmengdene langs 
Brådalsguta.  
 
Alternativ 2B innebærer at idrettsparken legger beslag på ca 8 200 m2 av g/bnr 
42/127 i øst. Det er skiløypa som utgjør hoveddelen av dette arealet.  
 
Arealregnskap 
Alternativ 2B innebærer at barneskolen og ungdomsskolen har tilgrensende 
uteområder og at de deler trafikk- og parkeringsarealer. Begge skolene har 
sambruk med idretten av den lille kunstgressbanen. Sambruk av øvrige arealer 
vil også være mulig. 
 
Dette alternativet gir størst areal for idretten. 
 
Arealtallene inkludert sambruk vil være: 
Uteareal barneskole 21 350 m2

Uteareal ungdomsskole 22 800 m2

Idrettsanlegg 48 350 m2
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 Sambruk og arealtall, alternativ 2B. 
 
Sammenstilling 
Under forutsetning av at ny barneskole etableres i to etasjer vil samtlige fire 
alternativer tilfredsstille Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger for uteareal 
for barneskolen.  
 
De fire alternativene er inndelt i to hovedkategorier, hvor tallet sier omhandler 
barneskolens plassering og bokstaven omhandler løsning av idrettsparken. 
 
Barneskolen, alternativ 1 vs. alternativ 2 
De mest vesentlige forskjellene mellom de alternative skolelokalitetene er 
knyttet til henholdsvis trafikksikkerhet og sambruk. For begge disse forhold vil 
Brådalsgutua for alternativ 1 utgjøre en vesentlig barriere. Veien utgjør et 
risikoelement med hensyn til skolebarnas ferdsel til omkringliggende områder, 
herunder særlig idrettsområdet. Videre vil trafikksituasjonen langs Brådalsgutua 
bli vesentlig mer komplisert ved realisering av alternativ 1, da man vil måtte ha 
bussholdeplasser på to sider av veien, med tilsvarende fordobling av antall 
avkjørsler innenfor en relativt kort strekning av veien. Dette er ikke tilrådelig ut 
fra overordnete trafikksikkerhetsprinsipper. Det er derfor en forutsetning at 
Nystulia etableres før ny barneskole tas i bruk som vist i alternativ 1, for 
gjennom dette å oppnå akseptable trafikksikkerhetsforhold. 
 
Alternativ 2 gir god måloppnåelse i forhold til prinsippene om samordnet areal- 
og transportplanlegging og åpner for mer effektiv utnyttelse av allerede 
etablerte trafikksystemer. Ved dette alternativet kan eksisterende buss- og 
hente/bringeløsning forlenges mot vest slik at kapasiteten økes, uten å medføre 
flere avkjørsler mot Brådalsgutua. Videre vil man oppnå en gunstig 
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soneinndeling med trafikk/parkeringsareal mot hovedvei og skjermete uterom i 
sør, med bebyggelsen i mellom. 
 
Etablering av to skoler i direkte tilknytning til hverandre, som i alternativ 2, gir 
gode sambruksmuligheter. Barneskolen vil ha behov for aldersinndelte 
uteområder og det vil for de eldste barna være mulig å legge deres 
uteaktiviteter i større nærhet til ungdomsskolen. Enkelte funksjoner vil kunne 
deles mellom skoler, eksempelvis ballbaner. 
 
Videre får de to skolene en god kobling mot idrettsanleggene som gir 
muligheter for at idrettens anlegg kan tas i bruk av skolene, og videre at 
parkeringsareal kan deles mellom skole og idrett.  
 
Idrettsparken, alternativ A vs. alternativ B 
Idrettsparken fremstår mest kompakt i A-alternativene. Her er det korte 
avstander mellom haller og baner som tilsier effektiv sambruk mellom ulike 
deler av idretten, blant annet når det gjelder garderober og parkering.  
 
B-alternativene gir til gjengjeld idretten størst areal. En vesentlig utfordring med 
B-alternativene er likevel at de i større grad låser bruken av områdene, og 
utvidelsesmulighetene er få. 
 
Alternativ A legger på sin side beslag på idrettens nabotomt, som i en 
byutviklingssammenheng er sentrumsnære arealer med stort potensiale for 
boligutvikling. Alternativ B unngår å ta disse arealene i bruk. En utfordring med 
disse arealene er like fullt at deres attraktivitet og markedsverdi må forventes å 
være noe lavere som følge av at de grenser til et flombelyst idrettsanlegg. 
Etableringen av idrettshallene øst for idrettsbanene kan ha en positiv, 
skjermende effekt. For å svare til den sentrumsnære beliggenheten vil det her 
være viktig å prioritere hallenes utforming slik at de ikke får en bakside mot øst 
som kan virke skjemmende. 
 
Skiløypa fungerer for begge alternativene som en hensiktsmessig buffer i sør 
mellom idrettsbaner og nye byggeområder. Dette kan bidra til å dempe den 
negative effekten av å plassere boliger i nærheten av idrettsbanene og videre 
gi innbyggere turveikvaliteter i nærmiljøet.  
 
Samlet vurdering 
Ser man på konsekvensen av A og B-alternativene i kombinasjon med 
alternativ 1 og 2 for skole får man en matrise hvor de ulike konsekvensene 
påvirker hverandre. Et viktig funn ved mulighetsstudien er at ingen av 
alternativene utfordrer arealbehovet til skolen. Det er med andre ord god nok 
plass til å samlokalisere barneskole, ungdomsskole og idrett som vist i de fire 
alternativene.  
 
Hovedforskjellen mellom alternativene er således knyttet til andre forhold enn 
kvalitet på utearealer. De mest sentrale forholdene som skiller alternativene er 
trafikksikkerhet, logistikk, grunneierforhold og utvidelsesmuligheter. 
 
Som argumentert ovenfor har alternativ 1A og 1B klare utfordringer med 
hensyn til trafikksikkerhet og logistikk, hvorav det første punktet vil avdempes 
noe ved etableringen av Nystulia. Like fullt anses det ikke gunstig at 
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barneskoleelevene må krysse Brådalsgutua for å komme seg til idrettsparken. 
Dette gir reduserte sambruksmuligheter. For barneskolen svarer alternativene 
2A og 2B best ut fra hensynet til logistikk, sikkerhet og uteområder. 
 
Både alternativ 2A og 2B har klare styrker som i utgangspunktet gjør begge 
løsninger egnet. Begge gir relativt kompakte anlegg og tilfredsstillende 
fasiliteter for idretten. I et langsiktig perspektiv bør utvidelsesmuligheter 
prioriteres og i dette lys fremstår alternativ 2A fordelaktig. Her får barneskolen 
størst utearealer, som i tillegg muliggjør stor grad av variasjon. Der alternativ 
2B låser arealbruken gjennom sin plassering av anlegg, gir alternativ 2A økt 
fleksibilitet i fremtiden gjennom at idretten og skolen ved behov vil kunne utvide 
sitt areal mot skiløypa i sørøst ved behov.  
 
Utfordringen med alternativ 2A er at den legger beslag på sentrumsnære 
arealer på naboeiendommen til idretten. Dette kan kun forsvares dersom 
idrettshallene får en utforming som gjør dem til attraktive elementer i 
sentrumsbildet og videre at de fungerer som formålstjenlig skjermer mellom 
idrettsbanene og boligområdene i øst. 
 
Anbefaling 
Det ble på bakgrunn av gjennomført mulighetsstudie anbefalt at områdeplanen 
for Ask sentrum legger alternativ 2A til grunn for videre utvikling. Dette 
innebærer at ny barneskole etableres på vest for eksisterende ungdomsskole 
og at idrettsparken utvides mot øst.  
 
Alternativ 2C 
Mulighetsstudiet ble vurdert av det faste utvalget for plansaker (FUP) i 
Gjerdrum kommune 8.mai 2013. Politikernes konklusjon ble at man ønsket å 
prioritere skole sør for Brådalsgutua, slik 2-alternativene foreslår. Videre ønsket 
man et modifisert alternativ for idretten bestående av en kombinasjon av 
alternativ A og B. Dette la grunnlaget for utarbeidelse av endelig foreslått 
alternativ; alternativ 2C.  
 
Alternativet er i all hovedsak likt alternativ 2B med unntak av at idrettens areal 
også blir utvidet i øst, i forlengelsen av dagens flerbrukshall. I tilknytning til 
dette er også svømmehall lagt på en slik måte at dagens fotballbane ikke 
behøver flyttes. Dette alternativet er i tråd med idrettens innspill om muligheten 
for å etablere ny flerbrukshall i tilknytning til eksisterende. Videre gir det 
muligheten for at skiløypa trekkes nærmere sentrum og knyttes til turdraget i 
sør, o_Turdrag 1. Skiløypa fungerer således som en buffer mor ny bebyggelse i 
øst. 
 
Det er i planforslaget foreslått å gjøre de sørlige delene av idrettsanleggene til 
sambruksanlegg for både skole og idrett; disse arealene er vist som område 3 
på plankartet. Området gir rom for minimum en 7-er bane og en 11-er bane til 
fotball. Den konkrete plasseringen av idrettsanlegg og –bygninger er ikke 
detaljstyrt i områdeplanen og det vil være mulig, gjennom videre 
detaljplanlegging, å plassere anleggene på en annen måte enn det som er vist i 
mulighetsstudien så fremt disse forholder seg til planens formålsavgrensning. I 
dette ligger at det også vil være mulig å slå sammen flere av anleggene, 
eksempelvis klubbhus, garderober og svømmehall.  
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Gjennom alternativ 2C dannes et stort tun for idrett og skole, og begge formål 
får en sentral plass i Ask sentrum. Både barneskole, ungdomsskole og idrett 
skal gjennom dette forslaget få meget tilfredsstillende arealer som med god 
planlegging og prosjektering kan gjøre det samlede området til et unikt sentrum 
for barn og unge. 
 
Sambruksarealene i alternativ 2C er lik som for alternativ 2B. Ved siden av 
utvidelsen av idrettens arealer i nordøst ligger forskjellen i alternativene at det 
foreslåtte parkeringsarealet inntil Nystulia og ny fotballbane i sør i alternativ 2B, 
er erstattet med areal for nytt fjernvarmeanlegg i alternativ 2C. Til tross for dette 
gir alternativ 2C større arealer til idretten enn alternativ 2B. Samtidig er 
arealene til barneskole og ungdomsskole opprettholdt. 
 

 
Illustrasjonsplan alternativ 2C 
 
Arealtallene inkludert sambruk vil være: 
Uteareal barneskole 21 350 m2

Uteareal ungdomsskole 22 800 m2

Idrettsanlegg 51 448 m2

 
 
Skole- og barnehagekapasitet 
Skolekapasitet 
Planforslaget innebærer at Gjerdrum barneskole flyttes fra eksisterende 
lokalitet og ny skole etableres vest for Gjerdrum ungdomsskole. Barneskolen 
dimensjoneres for 350 elever, men tomtene for undervisningsformål tåler en 
utvidelse av både barne- og ungdomsskolen dersom fremtidige behov skulle 
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tilsi det. Kvalitetene ved valgt skoletomt er beskrevet ovenfor i mulighetsstudien 
for skole og idrett. I henhold til befolkningsframskrivingene i Gjerdrum 
kommune vil foreslått bygningsmasse til Gjerdrum barneskole kunne dekke 
forventet arealbehov for barneskolen fram til ca. 2020. Men samtidig spås 
elevtallene på Veståsen barneskole i samme periode å syke noe, noe som gjør 
at den samlete skoledekningen er god også etter 2020. Videre ligger det en 
arealreserve på foreslåtte tomt for ny Gjerdrum barneskole som tilsier at skolen 
kan utvides innenfor denne tomten og således øke skolekapasiteten ytterligere. 
 

 
Elevtallsprognose for Gjerdrum barneskole. (Kilde: Gjerdrum kommune) 
 
Elevtallet ved Gjerdrum ungdomsskole forventes ikke å stige vesentlig i årene 
som kommer. Dersom denne utviklingen endrer seg og det oppstår økte behov 
vil det, også innenfor ungdomsskolens tomt, være rom for utvidelser. 
Ungdomsskolen er prosjektert og bygget slik at utvidelse fortrinnsvis kan skje 
vestover. Det vil ved en eventuell utvidelse være særlig viktig å hensynta 
eksisterende bygningers formspråk og kvaliteter, da ungdomsskolen har vunnet 
Statens byggeskikkspris.  
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Elevtallsprognose Gjerdrum ungdomsskole. (Kilde: Gjerdrum kommune) 
 
Barnehagedekning 
Innenfor områdene 28 og 29 tillates etablert ny 4-avdelings barnehage. 
Gjerdrum barnehage sør for planområdet er relativt ny og innebar en utvidelse 
av barnehagekapasiteten i Ask. Med foreslått ny boligutvikling i sentrum vil det 
måtte forventes ytterligere behov for barnehageplasser i nærhet til disse. Med 
utgangspunkt i et gjennomsnitt på 18 barn per avdeling innebærer etableringen 
av ny 4-avdelingsbarnehage en økning av barnehagekapasiteten på 72 plasser. 
 
Barnehagens plassering innenfor enten område 28 eller 29 er ikke nærmere 
detaljert og må avklares gjennom senere detaljreguleringsplan. Områdene har 
begge en god beliggenhet med hensyn til overordnet veinett, som gjør 
barnehagen lett tilgjengelig ved henting/bringing, samtidig som arealet ligger i 
direkte tilknytning til både idrettsarealene og ikke minst et overordnet turdrag i 
form av skiløypa. Dette er positive kvaliteter å ha i nærhet av en barnehage og 
øker muligheten for at barnehagen kan bruke næromgivelsene i sitt 
pedagogiske opplegg. 
 
 
Energi 
Det er i forbindelse med utarbeidelse av områdeplanen foretatt en 
energiutredning av Reinertsen AS for å vurdere mulighetene for innplassering 
av fjernvarmeanlegg i Ask sentrum. Utredningen er vedlagt i sin helhet og i det 
følgende er konklusjonen gjengitt. 
 
Ulike løsninger energiløsninger for Ask sentrum er vurdert, basert på 
nåværende informasjon om den fremtidige utviklingen av Ask og dagens 
marked med hensyn til produksjon av brensel. 
 
Varmepumpe som energiforsyningsalternativ i Ask sentrum anbefales ikke, da 
areal til brønnpark er svært arealkrevende og er lite egnet selv i de åpne delene 
av et sentrumsområde. Likevel kan væske-vann eller luft-vann varmepumper 
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installeres usentralt for en eller flere bygg i områder som ligger med stor 
avstand fra fjernvarmeanlegg og der det finnes eller planlegges et vannbårent 
system. 
 
Det anbefales etablert fjernvarmeanlegg som betjener alle nye byggeområder i 
Ask sentrum. Basert på opplysninger om dagens marked fremstår skogflis som 
det økonomisk mest gunstige brensel til et slikt anlegg i Ask. 
Fjernvarmeanlegget bør etableres i randsonen til sentrum, men med 
umiddelbar nærhet til overordnet infrastruktur. 
 
For øvrige områder, med fortrinnsvis spredt bebyggelse, utenfor sentrum vil 
individuelle, miljøvennlige energiforsyningsløsninger være aktuelle. 
 
Energiutredningens anbefaling er lagt til grunn i planforslaget og det er avsatt 
tomt for nytt fjernvarmeanlegg sørøst i planområdet, i område 27. 
 

Overvannshåndtering 
Reinertsen AS har i forbindelse med planarbeidet vurdert aktuelle løsninger for 
overvannshåndtering innenfor planområdet. Overvannsløsninger må videre 
detaljeres i kommende detaljreguleringsplaner og anbefalingene er således å 
betrakte som føringer for videre arbeid. Notat om overvannshåndtering er 
vedlagt i sin helhet, men i det følgende er anbefalingen gjengitt. 
 
Anbefalte tiltak for byggeområder er fordrøyningsløsninger på hver enkelt tomt, 
slik at avrenningen ikke overstiger avrenning fra området før utbygging. 
Fordrøyningsmagasin kan bl.a gjennomføres ved bruk av grønne tak/ torvtak, 
liten bruk av tette flater og pukkgrøfter og pukk rundt eiendommer eller 
rørmagasin/pukkmagasin.  For vann fra vegareal anbefales å benytte en grunn 
veggrøft og sluk hvor det ikke er relevant med veggrøft.  For grønne flater kan 
det brukes infiltrasjon (område 3 og 5). For vannrensing for områder med 
bebyggelse og anlegg, kan det være aktuelt med dam med renseeffekt mellom 
område 10 og 11.  
 
Anbefalingen forsøker både å begrense overvann til Brådalsbekken/Tangenelv 
og rense vannet fra de urbaniserte områdene. Det kan være aktuelt med flere 
rensedammer lenger ned i nedbørsfeltet, før vannet krysser Ryggsveien.  
 
Overvannshåndteringen for dette området må sees i sammenheng med øvrig 
utbygging for å få en helhetlig løsning for håndtering av overvann for Ask. Plan 
for overvannshåndtering må utarbeides som en del av detaljreguleringsplan.  
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7. SAMRÅD- OG MEDVIRKNINGSPROSESS 
Områdeplanen for Ask sentrum er utarbeidet på bakgrunn av innspill og 
medvirkning fra publikum og berørte over flere år. Hovedfundamentet til planen 
ligger i plansmien for Ask sentrum avholdt i februar 2011. Her ble premissene 
og intensjonene for utviklingen av kommunesenteret lagt, med meget aktiv 
involvering av befolkningen.  
 
Plansmien utgjorde et direkte innspill til kommuneplanens arealdel. 
Hovedgrepene i områdeplanen er i direkte samsvar med kommuneplanen og 
intensjonene fra plansmien går som en rød tråd via overordnet plan til 
områdeplanen. 
 
Gjennom arbeidet med områdeplanen er fokuset på lokal medvirkning 
videreført og innspill fra publikum og berørte er søkt både gjennom den 
lovpålagte varslingsrunden og høring av planprogram, men videre gjennom 
særmøter, arbeidsverksted og folkemøter. Ved siden av varsel om planoppstart 
og høring av planprogram har medvirkningsarbeidet inkludert: 
- Åpent oppstartmøte med lokale interessenter og statlige myndigheter 
- Møte med lokale interessenter/grunneiere om vegutforming m.m. 
- Møte med grunneiere som grenser til kommunens egne 

sentrumseiendommer 
- Møte med grunneiere som grenser til idrettsanlegg og skole 
- Møte med GIL om innspill idrett/skole 
- Møte med Næringsforeningen 
- Åpent møte om Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv 

og nærmiljø 
- Fortløpende politisk rapportering og forankring i fast utvalg for plansaker  

(FUP) 
- Arbeidsmøter med utbyggere 
- Arbeidsmøter med Statens vegvesen 
- Arbeidsmøte med ROAF 
- Arbeidsmøter med barn og unges representant 
- Møter med velforening og grunneiere 
- Adhoc-utvalg for skiløyper 

 
Medvirkningsprosessen er videreført i forbindelse med offentlig ettersyn av 
planforslaget med blant annet folkemøte med presentasjon av planforslaget, 
presentasjon på Gjerdrumsdagene og innspill til planen i forbindelse med 
høring. 
 
Områdeplan lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.6-20.9.2013. Innkomne 
merknader ved offentlig ettersyn er oppsummert og kommentert og vedlagt 
planforslaget. 
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Foto: Pir II. 



INTRODUKSJON

DAGENS ASK ET BYGDESENTRUM I VEKST

 

Diagram som viser forholdet mellom nødvendige aktiviteter og utvidet 
bruk av offentlige rom. Samtidig som kvalitet i fysisk miljø sikrer utvidet 
bruk av offentlige rom, så er det også en sammenheng hvor de valgfrie 
og sosiale aktiviteter ikke skjer uten grunnlag med nødvendige 
aktiviteter som fyller de offentlige rom med liv. 
Figur hentet fra Gehl Architects (www.gehlarchitects.dk). 



KONSEPT ASK SENTRUM

VEILEDER UTVIKLING ASK SENTRUM

Utsnitt av Ask sentrum med kulturlandskap i forgrunn og bakgrunn. 
Foto: Kai Krogh Halse. 

Fylkesveg 120  som går gjennom Ask sentrum. Foto: Pir II. 
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Plankart: Gjerdrum kommune. 



KONSEPT ASK SENTRUM



Illustrasjon: Pir II. 





“Når husene ligger hver for sig, så kalder man gaden 
for en vej. Når husene danner en fasade, så kalder man 
vejen for en gade”

KONSEPT ASK SENTRUM
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Illustrasjon: Pir II. 



VEILEDER TIL 
OMRÅDEREGULERINGSPLAN



VEILEDER TIL OMRÅDEPLANEN ASK SENTRUM

Løsninger for gående og syklende langs veger må ses i sammenheng med hovedveg og boliggater. For å oppnå effektive nett bør også 
snarvegene kartlegges og inngå som en del av nettene. Lonsdale Street, Dandenong tegnet av Taylor Cullity Lethlean. Foto: Taylor Cullity Lethlean. 



TIL SENTRUMSFORMÅL (S1,S2, S3, S4, S5) TIL BLOKKBEBYGGELSE (BB1)

 

yggene er plassert slik at de danner ere tun og uterom. 
Blokkbebyggelse i Holmenveien, Oslo, tegnet av Niels Torp 
arkitekter og landskapsark. Bjørbekk og Lindheim. 
Foto: Jiri Havran. 

Barn i sentrum med barnehage i 1. etasje. 
Elvehavn Brygge barnehage, Trondheim tegnet av Skibnes 
arkitekter og landskapsark. Agraff. Foto: Skibnes arkitekter. 



TIL BOLIGBEBYGGELSE - USPESIFISERT 
(B1, B2, B3)

Sammenhengende rekkehus i Gøteborg med usjenert uteplass mot 
hagesiden og tydelig skille mellom private og offentlige uterom, tegnet 
av White Arkitekter. Foto: White arkitekter. 

 

 



TIL § 2.1.4 UTNYTTELSESGRAD

Biloppstillingsplasser på terreng er 0,25 pr.leilighet. Det 

TIL § 2.1.5 BYGGEHØYDER

-

-

-

Diagram som viser Bebygd areal. Illustrasjon: Veileder for 
utnyttingsgrad, Kommunaldepartementet. 

Bryt opp med ulike takhøyder, vinkler og typer. Illustrasjon: Pir II. 
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TIL § 2.1.6 BYGNINGSPLASSERING

Alle bygninger og 
anlegg, inkludert garasje, carport, bod, parkeringsplass 
skal plasseres innenfor avsatt byggegrense i plankartet. 

TIL § 2.1.7 KRAV TIL UTFORMING AV FASADER 
LANGS FV 120

at første etasje i 
bebyggelsen skal ligge i gateplan og 
forretnings- og næringsvirksomhet langs Fv120 skal 
være utadrettet mot Fv120 og ha hovedinngang mot 
denne veien. Tette fasader uten vinduer eller tildekkede 
vinduer i første etasje, tillates ikke. 

er det et krav om at alle bygninger skal fremstå med et 
individuelt preg, og ikke fremstå identisk med andre bygg 
i det samme området.

-

 
 

-

Vertikal variasjon i fasader kan bryte opp høyde og volum på bygninger.
Det gir også spenning for forbipasserende og kjørende. 
Illustrasjon: Pir II. 
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Eksisterende bebyggelse i gult avviker fra byggelinjen langs Fv120, 
og skaper en forplass mot torg og gatetun. Ny bebyggelse i hvitt følger 
byggegrense for å danne en vegg mellom hus og gatetun. 
Illustrasjon: Pir II. 



          
§ 2.1.12 UTOMHUSPLAN

utforming, bruk og 
behandling av ubebygd areal skal være 
dokumentert ved utomhusplan som framlegges ved 
søknad om tillatelse av tiltak. Arealene skal ha god 
beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og 
de skal ikke bestå av smale striper. 

UTEAREAL PÅ BAKKEPLAN

UTEAREAL PÅ TAKET

 

-

SOLFORHOLD

-

 

-

Gode uterom er ikke uterom som er til overs, men som planlegges i takt 
med bebyggelsen. Tegnet av landskapsark. scape 
Landschaftsarchitekten. Foto: atelier2. 
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Illustrasjon: Pir II. 



BLÅGRØNN FAKTOR (BGF) FUNKSJON OG BRUKBARHET

-

-

-

Takhage i Christian Kroghs gate 39 -41 med høy BGF-faktor tegnet av 
Landskapsark. Dronninga landskap og arkitekt Futhark. 
Foto: Dronninga landskap. 

Wilhelmina plass i Leeuwarden, Nederland. Tegnet av HOSPER 
Landscape Architecture and Urban Design. Foto: Pieter Kers. 

Utomhusplan for Universitetet i California for Samtidskunst tegnet av 
LRM Landscape Architecture. Foto: Lawrence Anderson. 



KVARTALSPLASSER - HVOR ALT KAN SKJE

 
 

 

Aktive, rare, spennende, avslappende kvartalsplasser for beboere og 
besøkende. Over: Charlotte Garden tegnet av SLA Arkitekter. 
Foto: Landezine. 

22

Varierte, attraktive og grønne rom i Klosterenga borettslag tegnet av 
landskapsark. Grindaker.  Foto: Catherine Dumont. 

Van Beuningenplein Lekeplass tegnet av Carve Landscape Architecture. 
Foto: Carve Landscape Architecture. 



LOOPEN - EN FORLENGELSE AV  BYROMMET

 

Loopen er en annerledes vei gjennom kvartalene. Gartenhof BIGyard 
tegnet av Zanderroth architekten og landskapsark. Herrburg 
Landschaftarchitekten. Foto: Michael Feser. 

Loopen går gjennom kvartaler og langs eksisterende trær og alleer. 
Illustrasjon: Zero Village Bergen tegnet av Snøhetta. 

Tett bebyggelse med egne gangforbindelser på tvers gjennom område. 
Utleir Østre i Trondheim tegnet av Pir II. Illustrasjon: Pir II. 
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FORHAGER

Forhager i Dronningsgate, Trondheim. Foto: Google street view. 

Forhager i Kartoffelrækkerne, København. Foto: kartoffelraekkerne.dk. 

Forhager i Ullevål hageby, Oslo. Foto: Olav Undseth. 



TORGET - ET SENTRALT BYROM

-

Eksempel på torg hvor vegen har samme dekke som torget, men er 
adskilt med pullerter. Torget Place de la Paix, Mulhouse er tegnet av 
landskapsark. Mutabilis Paysage & Urbanisme. Foto: Hervè Abbadie.

Bevar trær når torget opparbeides. Muligheter for å sitte, ta seg en kaffe 
og spise bør være tilstede på torget. Korenmarkt plass tegnet av Okra. 
Foto: Okra. 



§ 2.1.17 PARKERING

PARKERINGSPLASSER OG KANTPARKERING

Av disse skal maksimalt 0,25 parkeringsplass 
plasseres på terreng. -

22

Parkeringsplassene kan opparbeides med permeable løsninger på 
dekke som tar opp overvann. “Drivable grass” laget av Super-Sod. 
Foto: Hillary Thompson. 

Kantparkering på en side i boliggatene, Dyre Halses veg, Trondheim. 
Foto: Google street view. 

Parkeringsplasser tilknyttet privat eiendom i Harlow, England, 
tegnet av Alison Brooks Architects. Illustrasjon: Alison Brooks Architects. 

Il



§ 3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRATRUKTUR.

§ 3.1 Fellesbestemmelser for samferdsel-
sanlegg og teknisk infrastruktur

FYLKESVEG 120 

-

 

Overvann

Illustrasjon: Pir II.



Forholdet mellom veg, fortau og bygningerEksisterende vegetasjon

-

-

 

-

Grønnstrukturen bidrar til å orientere seg i gateløpet. Queens Plaza. 
Foto: Margie Ruddick. 

Trerekker med undervegetasjon som skiller vegbane og 
syklister/gående, tegnet av Dronninga landskap. 

Maria Hilferstrasse i Wien med inngangspartier direkte ut mot gata, 
sittebenker og bevertning, tegnet av landskapsark. Bureau B + B. 

28

Il



BOLIGGATE

KV13, KV14, KV15, KV16 og KV17 er felles 
kjørevei for områdene 19 - 26.  

-

-
-

KV14

Illustrasjon: Pir II.



GATETUN 
GT1 felles gågate for områdene 20 og 21.

Illustrasjon: Pir II.



REFERANSEPROSJEKTER



REKKEHUS

-

BOLIGTYPOLOGI

32

Foto: Sindre Karlsen / Pir II. 



ATRIUMHUS

-
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Illustrasjoner: Alison Brooks Architects
Foto: Paul Riddle. 



BLOKKBEBYGGELSE

Illustrasjon: Zigzag Architecture Angelini+Castro.
Foto: Roland Halbe. 



BLOKKBEBYGGELSE

Illustrasjon: LAN Architects. 
Foto: Julian Lanoo. 



PUNKTHUS

Foto: Helen & Hard. 



KVARTALSPLASSER: 
CHARLOTTE GARDEN  

UTEROM

Foto: Landezine. 



KVARTALSPLASSER: 
LAGKAGEHUS GÅRDSROM 
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Foto: SLA. 



FORHAGER I DRONNIGENS-
GATE, TRONDHEIM

Foto: Google Street view. 



FORBINDELSER ZERO 
VILLAGE BERGEN

-

Øverst og nederst t.h: Illustrasjoner av Snøhetta. Nederst t.v: Gartenhof av Herrburg Landschaftarchitekten, Berlin. Foto: Michael Feser. 



HOVEDGATE ADELAIDE, 

Over: Illustrasjoner hovedgate i Adelaide. 
City Council. 

Warrior Square gardens, Essex tegnet av landskapsark. Gillespies Landscape 
Architecture. Foto: Colin Philip. 



GATEMØBLERING

Under t.v: Kala - Lekeplass, Berlin - Friedrichshain 
Rehwaldt Landscape Architecture.
Foto: Rehwaldt Landscape Architecture. 

Øverst t.v: Universitetet i California for 
Samtidskunst RM Landscape Architec-
ture. Foto: Lawrence Anderson. 

Øverst t.h: Temporære installasjoner. Temporære parken 
Fredericia C tegnet av SLA. Foto: SLA. 

Under t.h: City Garden, København tegnet av 1:1 landskab. 
Foto: 1:1 landskab. 



BOLIGGATE DYRE HALSES 
GATE 

BOLIGGATE NEWHALL  

Øverst: Alison Brooks Architects. Foto t.v og t.h: Google street view. 



GATETUN

Øverst: Illustrasjon tegnet av Spir Arkitekter. T.v: Bondens marked og middag. Foto: Fotogra e/Amanda Churchill. 
T.h: Fast Track, Nikola-Lenivets Russland tegnet av Salto Architects. Foto: Karli Luik. 



TORGET PLACE DE LA PAIX 

Foto: Mutabilis Paysayge & Urbanisme
Foto: Hervè Abbadie. 



EN URBAN LANDSBY-
SJEKKLISTE 



OM VI SKAL FÅ TIL EN GOD SENTRUMSUTVIKLING
SÅ HUSK...

...at bebyggelsen skal følge byggelinje og bør følge byggegrense ut mot vegen. 

...å få liv i gata med ere inngangspartier mot vegen.

...at 70% av felles uterom i kvartalene bør være på bakkeplan. 

...at byrom med sol tiltrekker seg folk.

...å ta vare på eksisterende vegetasjon, store enkelttrær og alleer. -

...at mennesker er i sentrum, ikke bilen.

...å få god nok uteromskvalitet i byggeprosjekter.

..å skap gode forbindelser. 

...at bebyggelsen skal gi gode solforhold på bakkeplan. -

...å ta vare på siktlinjer ut mot kulturlandskap. 

...å se til naboene.

...å gi noe tilbake til Ask sentrum og bidra til et attraktivt sentrum for alle!   



ORDLISTE

BYA 

-

BRA 
-

Bygningstypologi

BGF 
-

TEK - 10 

Permeable over ater  dekker 

 

BYA BRA

Illustrasjoner: Veileder for utnyttingsgrad, Kommunaldepartementet. 

BTA  



AREALOPPSETT

FELT FORMÅL BYA BTA BTA
60 %  50 - 55% NÆRING 

faktor BTA til 
BRA =

Antall boliger 
à 80 m2 BRA

ca. m2 off. 
uteareal i 
kvartalet

20 m2-krav 
pr boenhet =

min. m2 med 
sol på 
uteareal - 
jevndøgn kl 
15:00

0,85 20
KVARTAL
22 Sentrumsformål 3360 m2  3103 m2 (55%) 2647 7943 6752 84 2225 1688 844 1,5 127 21
24 Bolig 4417 m2  3852 m2 (52%) 5550 4718 31 2024 629 315 1,5 47 31(62)

Boliger 75%

PARKERING

Antall pl jf 
parkerings 

dekn.

Antall 
overflate 
plasser

 AREALOPPSETT FOR KVARTAL 22 og 24 I HENHOLD TIL KONSEPTUTVIKLING ASK SENTRUM

P-dekning

MUA BRA
BOLIG



Gjerdrum kommune v/ PPlan, oppmåling og   
byggesak 
Tlf. 66106000
postmottak@gjerdrum.kkommune.no
http://www.gjerdrum.kommune.no

Kongens gate 2, 0153 Oslo
Tlf. 470 15 947 
oslo@pir2.no
http://www.pir2.no/


