
 
Detaljregulering av fv. 120 gjennom Ask sentrum 
 
Høringssammendrag fra offentlig ettersyn høsten 2016 
 
Det har kommet inn 15 skriftlige uttalelser planforslaget. Dette er følgende:  

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 28.10.2016 
2. Statens vegvesen, 07.11.2016 
3. Norges vassdrags- og energidirektorat, 11.11.2016 
4. Hafslund Nett AS, 07.11.2016 
5. Romerike Avfallsforedling IKS, 28.09.2016 
6. Gjerdrum Næringslivsforening v/ Turid Jødahl, 07.11.2016 
7. Gjerdrum bondelag v/ Vivi Ann Ytterdahl Sundt, 01.11.2016 
8. Gjerdrum Bygdekvinnelag v/ Laila Helene Skallerud, 09.11.2016 
9. Askhøgda vel v/Pål Spilling, 10.10.2016 
10. Asktunet Eiendom AS og Asktovet 1 Eiendom AS v/ Turid Jødahl, 06.11.2016 
11. Urbanium AS v/ Lillestrøm Arkitekter AS, 07.11.16 
12. Terje Strand, eier av Shellstasjonen gnr./bnr. 42/4 
13. Marte Rebekka Bye – Johnsen, 23.10.16 
14. Hans Olav Ask, grunneier gnr./bnr. 42/11, 07.11.16 
15. Jan Tørud og Elisabeth Torvund, Ask 87A, 07.11.2016 
  

Navn Innspill Kommentar 
Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
(FMOA) 
 

FMOA har vurdert planforslagene ut 
fra regionale og nasjonale hensyn 
innenfor sine ansvarsområder, og har 
ingen konkrete merknader til 
planforslagene. 
 

Tas t.o. 

Statens vegvesen 
(SVV) 
 
 

Vegvesenet har enkelte merknader til 
teknisk detaljplan, herunder 
illustrasjon av veibanen over torget, 
drift av torget, herunder snøopplag 
og legge inn kantstein for å hindre 
grøfteparkering.  
 
 
 
Videre stiller de spørsmål om 
behovet for 6 busstopp, om man kan 
fjerne kantstoppene, og viser til at 
bredde på kjørebanen ved 
kantstoppene må være 3,25m.  
Fv. 428 forutsettes å beholde 
eksisterende bredde. 
 
 
SVV har flere kommentarer til angitt 
frisikt. Videre mener de gangfelt ikke 
skal vises i illustrasjonsplanen da 
dette kan være misvisende ettersom 
de ikke skal reguleres, og ikke 
nødvendigvis vil bli merket opp. 
 
For å kunne gjennomføre prosjektet 
er det nødvendig at omkjøringen mot 

Illustrasjonen av torget justeres slik 
at bredden på fylkesvegen er den 
samme både på torget, og nord og 
sør for dette. 
Driftsavtale mellom kommunen og 
SVV for torget skal utarbeides før 
byggestart. 
Det skal benyttes 13 cm kantstein for 
å forebygge grøfteparkering. 
 
Antall og plassering av busstopp er 
avklart med Ruter. Kantstoppene 
langs fv. 120 beholdes av hensyn til 
kapasiteten, og for at busser sørfra 
som skal nordover ikke behøver å 
kjøre inn på terminalen. 
Kjørebanebredde justeres i samsvar 
med SVVs innspill. 
 
Frisikt er gjennomgått og justert i 
både vegtegninghene og plankartet. 
Gangfelt ønskes illustrert for å vise 
mulige passeringer, men 
illustrasjonene er ikke bindende og 
løsning for kryssinger kan tilpasses i 
byggeplan. 
 



Bekkeberget er bygd først, dvs. 
forlengelsen av Nystulia. Krav om 
dette må derfor tas inn i 
bestemmelsene. 
 
SVV presiserer at de ikke knytter 
innsigelse til noen av punktene, men 
forventer at kommunen innarbeider 
merknadene i planen slik at den gir 
et best mulig grunnlag for den senere 
prosjekteringen. De minner om at 
teknisk detaljplan må være godkjent 
av SVV før detaljreguleringen vedtas. 
 

 
 
Rekkefølgekrav om omkjøringen tas 
inn i bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
Teknisk detaljplan sendes SVV for 
godkjenning før 2. gangs behandling 
av planforslaget. 

Norges vassdrags- 
og energidirektorat 
(NVE)  
 

NVE skriver i sin uttalelse at de ikke 
har noen vesentlige merknader til 
planforslaget. 

Tas t.o. 

Hafslund Nett AS HN viser til uttalelse gitt til varsel om 
oppstart og korrespondanse 
underveis med Sweco. De viser til at 
nettstasjon nr. G005 sør for 
Iversenbygningen kommer nær ny 
gangvei, og i ytterste konsekvens må 
flyttes. Nettselskapet viser til at dette 
er komplisert og ber om at det 
planlegges slik at nettstasjonen ikke 
må flyttes. De opplyser videre at det 
er anledning til å flytte eksisterende 
kantstein ca 0,5 m nærmere 
nettstasjonen. 
 

Slik planforslaget er utformet, vil 
flytting av nettstasjonen kunne 
unngås. Klaring er ca 68 cm som vist 
i F-tegning. 

Romerike 
Avfallsforedling IKS 
(ROAF) 
 

ROAF forutsetter at det planlagte 
tiltaket ikke vil være til hinder for 
innsamling av renovasjon tilknyttet 
eksisterende boliger innenfor 
planområdet. 
 

Planen skal ikke være til hinder for 
renovasjon for eksisterende boliger. 

Gjerdrum 
Næringslivsforening 
v/ Turid Jødahl  

Næringslivsforeningen viser til 
tidligere henvendelse til kommunen 
17.06.16 om samme sak hvor de 
påpeker vanskelig tilgjengelighet for 
butikkene i sentrum med mindre det 
gjøres noe med krysset Gjerivegen – 
fv. 120 og innkjøringen mot 
Eivensstuen og Vestvang. De mener 
det må lages en rundkjøring i dette 
krysset for å bedre trafikkforholdene i 
dag og for fremtiden. 
 

Spørsmål om rundkjøring i sentrum 
ble avklart i forbindelse med 
sentrumsplanen. Rundkjøring er ikke 
ønskelig i et bysentrum. T-kryss, slik 
det er bestemt i sentrumsplanen, 
videreføres derfor.  
Avkjøringen til Eivensstuen er utvidet 
med 1 m i forhold til områdeplanen. 
Det er lagt til grunn trafikkanalyser 
fra 2014 og 2016 som  konkluderer 
med veldig god fremkommelighet i 
krysset Gjerivegen x fv. 120.  
Det ble videre gjennomført en ekstra 
trafikktelling og vurdering av krysset 
fv. 120/Eivensstuen i september 
2016. Konklusjonen er at krysset vil 
ha god kapasitet til å håndtere 
dagens og fremtidig trafikk uten store 
forsinkelser. 
For krysset med Vestvang foreligger 
det vedtatt plan fra 2015 som er lagt 
til grunn. 



Gjerdrum bondelag 
v/ Vivi Ann 
Ytterdahl Sundt 
 

Gjerdrum bondelag stiller seg sterkt 
kritisk til planene om å bygge en 
firearmet rundkjøring i krysset nord 
for Ask. De viser til nasjonale og 
regionale forventninger og mener at 
å ofre 1,8 mål lettdrevet matjord av 
god kvalitet til fordel for 
kapasitetsøkdende veibygging, er et 
eksempel på svært uheldig 
samfunnsutvikling. 
De stiller spørsmål ved behovet for 
rundkjøringen når det snart kommer 
en avlastningsvei på vestsiden av 
Ask. De viser til trafikkanalysen, og 
mener at rundkjøringen er 
unødvendig kapasitetsøkende, og vil 
oppmundre til mer bilbruk på 
bekostning av matjord. 
 
De er ikke enige i vurderingene som 
gjøres i planbeskrivelsen pkt 6.2 om 
landskap og stedets karakter, og 
mener at rundkjøringen vil endre 
dagens Ask-landskap og stedets 
karakter. De mener bygdesentrum og 
beitedyr som et lett tilgjengelig syn er 
en sterk del av Ask sin identitet, og 
håper at det også skal være slik for 
fremtiden. 
 

Rundkjøringa nord for sentrum 
beholdes. Armen fra rundkjøringa 
som går mot Askhøgda og 
kulturhuset er imidlertid justert for å 
begrense tap av dyrka mark mest 
mulig. Det er likevel nødvendig å 
beholde god nok funksjonalitet og 
svingradius. 270 m2 dyrka mark 
spares med justeringen. Trafikk fra 
omkjøringen via 
Nystulia/Brådalsgutua vil benytte 
rundkjøringa og avlaste trafikken i 
sentrum når denne vegen er ferdig. 
Videre vil bussene som kjører 
nordover ut fra bussterminalen og 
skal sørover, benytte rundkjøringa til 
å snu mer effektivt i stedet for å 
måtte krysse over fylkesveien. 
 
Rundkjøringa vil, med den nye 
justeringen, legge beslag på en 
relativt liten del av dyrkamarka, ca 
1,5 daa av en teig på ca 28 daa. Det 
aller meste av jordet vil derfor fortsatt 
kunne benyttes til 
beite/matproduksjon. Areal avsatt til 
midlertidig anleggsområde er først og 
fremst ment for å kunne håndtere og 
lagre matjorda på en måte som 
ivaretar matjordkvaliteten mens 
rundkjøringa bygges. 

Gjerdrum 
bygdekvinnelag v/ 
Laila Helene 
Skallerud 
 

Bygdekvinnelaget skriver i sin 
uttalelse at all dyrket og dyrkbare 
arealer må sikres til matproduksjon 
for all fremtid i Gjerdrum og hele 
landet. De viser til et leserinnlegg der 
det tas til orde for å bevare 
Skjønnhaugjordet, som de skriver er 
noe av den beste dyrkningsjorda i 
Gjerdrum. De viser til takten i 
nedbygging av matjord som skal 
mette befolkningen i framtiden, og at 
kommunene ikke kan løpe fra dette 
ansvaret lenger. De viser til at det 
ikke behøves å bygge på disse 
arealene nå det er mange fine tomter 
på fjellgrunn som egner seg til 
boligbygging.   
 

Framtidig omdisponering av dyrka 
mark på eiendommen Skjønnhaug er 
tidligere avklart gjennom behandling 
av  sentrumsplanen, og de to 
alternative planforslagene endrer 
ikke på dette. 

Askhøgda vel v/Pål 
Spilling 

Askhøgda vel mener det naturlige 
stedet for plassering av rundkjøring 
vil være krysset mellom fv. 120 og 
Kløftavegen. De mener det er her 
trafikken tetter seg morgen og 
ettermiddag. De viser til at dette er et 
knutepunkt mellom fv. 120 og inn- og 
utkjøring til butikkene i Eivensstuen, 
Vestvang og Kløftavegen. Den 
planlagte bebyggelsen på jordet øst 
for Raumergården vil etter deres 

Ønske om rundkjøring i sentrum og 
plassering av rundkjøring nord for 
sentrum er kommentert i forbindelse 
med uttalelse fra Gjerdrum 
næringslivsforening og Gjerdrum 
bondelag. 
 
 
 
 
 



mening øke trafikken ytterligere. Den 
foreslåtte plasseringen på nordsiden 
av sentrum, mener de vil ha liten 
effekt og være en feilplassering. 
 
De kommenterer at Askhøgdavegen 
er tenkt koplet til den nordlige 
plasseringen av rundkjøringa og at 
veien langs Kulturhuset vil være 
stengt. De viser til at dette vil 
ekspropriere verdifull jordbruksareal 
og som i sommerhalvåret benyttes til 
beiteområde. 
 
De anbefaler derfor kommunen å 
flytte rundkjøringen til krysset fv. 120 
og Kløftavegen. 
 

 
 
 
 
 
Se kommentar til Gjerdrum 
bondelag. 

Asktunet Eiendom 
As og Asktovet 1 
Eiendom AS v/ 
Jødahl 
 

Jødahl skriver for Asktunet Eiendom 
As og Asktovet 1 Eiendom AS at de 
fortsatt må ha innkjøring til sine 
eiendommer fra Gjeriveien slik som i 
dag. Eiendommene er en del av 
sentrum, og de mener at de ikke skal 
måtte kjøre rundt sentrum for å 
komme fram. De regner med at dette 
også er svært viktig for brukerne av 
Kulturhuset. De viser til at Asktorvet 
1 Eiendom har rett til innkjøring fra 
Gjeriveien på baksiden av bygget 
mot hotellet, og at denne veien må 
kunne benyttes videre. 
 
De ønsker ikke rundkjøring ved 
Shellstasjonen. De mener trafikken i 
dette vegkrysset ikke tilsier behov for 
en rundkjøring, at vegen fra Brådal vil 
ta hovedtrafikken fra Åsvegen når 
denne er ferdigstilt, og at det gjør det 
enda mer unødvendig å benytte 
dyrka mark til dette formålet. 
 
De mener videre at det er stor behov 
for å bedre trafikkaviklingen i krysset 
fv. 120/Gjerivegen nå og med tanke 
på planlagt utbygging, og foreslår en 
rundkjøring stor nok til å komme 
rundt med landbruksmaskiner og 
lastebiler til butikkene. 
 

Asktorvet, som i planforslaget 
foreslås som gatetun, vil være åpnet 
for kjøring fram til rundkjøringen i 
nord er bygget. Deretter foreslås det 
å stenge denne for biltrafikk slik at 
gatetunet blir prioritert for gående og 
opphold, i samspill med parken og 
kulturhuset. Det er kort veg med bil 
fra sentrum til både Asktunet og 
kulturhuset via den nye 
rundkjøringen, og man unngår at 
trafikk nordfra som skal til kulturhuset 
og Asktorvet må kjører inn i sentrum 
først.  
 
 
 
 
 
 
Se kommentar til Gjerdrum 
næringslivsforening og Gjerdrum 
bondelag. 
 

Urbanium AS  v/ 
Lillestrøm Arkitekter 
AS 

Urbanium viser til at de har igangsatt 
arbeid med detaljregulering for 
Askhøgda, felt 17. De er bedt om å ta 
med regulering av avkjørsel for sitt 
felt mot Gjerivegen, og ber om at 
prosjektering av utforming av dette 
krysset samordnes med deres plan. 
De viser til møte med Statens 
vegvesen og kommunen der SVV 
har kommet med føringer for 

Utforming av avkjøringen til felt 17 er 
justert i samsvar med innspill fra 
Urbanium AS  v/ Lillestrøm Arkitekter 
AS. 



utformingen som avviker noe fra 
planmaterialet for fv. 120. Det ble 
også åpnet for at avkjørsel til felt 17 
kunne strammes noe opp. 
 

Terje Strand, eier 
av Shellstasjonen 
gnr/bnr 42/4 

Strand skriver at han ikke vil godta at 
det ikke vil bli inn/utkjøring til 
Shellstasjonen også fra Myragutua. 
Han viser til at trailere som leverer 
drivstoff, store lastebiler og turbusser 
ikke vil kunne snu inne på 
stasjonsområdet for å komme til og 
rundt pumpene, og må ha både inn- 
og utkjøringsmulighet.  
 
 
 
Strand er også litt forundret over at 
rundkjøringen er lagt til 
fv.120/Myragutua der det ikke er 
registrert problemer, i stedet for 
krysset Kløftaveien /fv. 120, hvor han 
mener problemene er store med 
påkjøringer fra Coop og Rema. 
 

Mulighet for utkjøring fra 
bensinstasjonen til Myragutua er 
vurdert på nytt, og det er gjort plass 
til utkjøring på samme måte som i 
dag. Retten til utkjøring er vist som 
pil i plankartet.   
 
Videre er det tatt inn en ny 
bestemmelse som presiserer 
følgende ”Det tillates utkjøring fra 
eiendommen 42/4 til o_SKV1 vest for 
rundkjøringen (Myragutua). 
Utkjøringen skal tilrettelegges slik at 
den kan benyttes av vogntog og 
turbusser”.  
 
Se kommentar til Gjerdrum 
næringslivsforening og Gjerdrum 
bondelag. 
 

Marte Rebekka 
Bye-Johnsen  

Bye-Johnsen synes krysset ved 
Extra og Rema 1000 er ganske 
utfordrende. Nå, med Vestvang, øker 
trafikken bare enda mer, og hun 
mener fokuset burde vært å få gjort 
noe der. 
 

Det ble gjennomført en ekstra 
trafikktelling og vurdering av krysset 
fv. 120/Eivensstuen i september 
2016. Konklusjonen er at krysset vil 
ha god kapasitet til å håndtere 
dagens og fremtidig trafikk uten store 
forsinkelser. For krysset med 
Vestvang videreføres vedtatt plan fra 
2015. 

Hans Olav Ask 
grunneier gnr./bnr. 
42/11 

Grunneieren mener rundkjøring på 
hans jorde er en ugunstig løsning. 
Han har stort behov for dette jordet 
som beiteareal for melkekyrne. Han 
stiller seg også undrende til planen 
om å legge parkeringen til 
kulturhuset om til park, og stiller 
spørsmål om parkeringsmulighet for 
besøkende til kulturhuset på sikt. 
 
Ask ser ikke grunn til å ha 
rundkjøringen i krysset ved Shell, og 
mener den heller bør legges ved 
Gjeriveien/fv. 120, hvor det er større 
behov for rundkjøring. Han viser til at 
man her får stor trafikk fra fire veier 
og at området vil bli bygd ut 
ytterligere. 
 

Se kommentar om rundkjøring og tap 
av dyrka mark til uttalelse fra 
Gjerdrum bondelag. 
 
Å benytte deler av dagens parkering 
og bussterminal til park ble avklart i 
sentrumsplanen. Parkering vil inntil 
annet blir bestemt, være på 
kulturhusets arealer. Det har for øvrig 
vært et mål med 
sentrumsplanleggingen at det i størst 
mulig grad skal legges til rette for å 
gå, sykle og reise kollektivt i og til/fra 
sentrum. 
 
Se kommentar til rundkjøring til 
uttalelse fra Gjerdrum 
næringslivsforening. 
 

Jan Tørud og 
Elisabeth Torvund, 
Ask 87A,  

Tørud og Torvund mener det er 
umulig å forstå hvordan kommunen 
kan påstå at å legge en rundkjøring i 
krysset fv. 120/Myragutua vil være til 
det beste for sentrum, beboere og 
næringsliv. De viser til at det 
presenteres to nesten identiske 

 
 
Se kommentar til Gjerdrum 
næringslivsforening, Gjerdrum 
bondelag og eier av Shellstasjonen. 
 
 



planforslag, at begge tar beitemark i 
tillegg til å ødelegge 
næringsgrunnlaget for bygdas eneste 
bensinstasjon med bare én inn- og 
utkjøring. 
 
De mener det er behov for 
rundkjøring i krysset Gjeriveien/fv. 
120, og synes det er merkelig at 
trafikktallene kommunen presenterer 
viser noe helt annet enn 
brukererfaringene. De etterlyser plan 
for rundkjøringsalternativ i dette 
krysset. 
 
De stiller spørsmål om at Ruter har 
sagt at det ikke er behov for 
pendlerparkering ved 
bussterminalen. De skriver at 
parkeringsplassen er full hver dag og 
at pendlerparkeringen i andre enden 
av sentrum står nesten ubrukt, noe 
som kan tyde på at tidligere 
planlegging ikke har fungert etter sin 
hensikt. 
 
Tørud og Torvund mener de trafikale 
utfordringene må løses først, deretter 
får man tenke parkaanlegg. De stiller 
spørsmål om behovet for et så stort 
parkområde, og peker på 
parkaringsbehov for kulturhuset. 
 
Det mest hensiktsmessige og 
miljøvennlige ville etter deres mening 
være å legge fylkesveien utenom 
sentrum, sett ut fra 
hovedargumentenene til kommunen 
som synes å være den forventede 
økningen i overskuelig fremtid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er lite ønskelig å fylle et framtidig 
bysentrum med 
pendlerparkeringsplasser, og disse 
er derfor plassert utenfor bykjernen 
der det også er busstopp. Kort stopp 
for av- og påstigning løses etter 
Ruters erfaring uten at det 
nødvendigvis avsettes egne arealer 
for dette.  
 
 
Se kommentar til H.O. Ask. 
 
 
 
 
 
 
Omlegging av fv. 120 har ikke vært 
tema i denne detaljreguleringen. Det 
blir mulighet for omkjøring via 
Nystulia/Brådalsgutua så snart 
denne vegen er bygget ferdig.  
 
 

 
Sweco v/ Anita Myrmæl 22.12.2016, revidert 18.01.2017 
Kvalitetskontroll v/ Ina L. Jacobsen 18.01.2017


