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Sammendrag 
Formålet med planen er å sikre en god og entydig gateutforming av fylkesveg 120 
gjennom Ask sentrum, med avklaring til omkringliggende, eksisterende og ny bebyggelse, 
i tråd med gjeldende områdeplan. 

Planen omfatter fv. 120 gjennom sentrum, deler av Gjerivegen, ny rundkjøring nord i 
sentrum, torg i form av utvidelse av areal på begge sider av fv. 120 og avkjøringer til 
sideveger. Innenfor planområdet ligger også Asktunet, kollektivterminal og park. 

Planområdet ligger innenfor områderegulering for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015, og 
følger med enkelte unntak planformål, bestemmelser og retningslinjer fra 
områdereguleringen. Unntakene er beskrevet i kap. 6.1.1. i denne planbeskrivelsen. 

I plankartet er det avsatt noe areal til midlertidige anleggsområder. Disse midlertidige 
arealene fjernes fra planen når anlegget er ferdig bygget og områdene skal ryddes og 
istandsettes. 
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Oversikt over plandokumenter med tilhørende vedlegg 
 
 Plankart, to alternativer, begge datert 17.08.2016 
 Reguleringsbestemmelser, datert 17.08. 2016 
 Planbeskrivelse, datert 18.08.2016 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 14.06.2016, revidert 18.08.2016 
 Illustrasjonsplan, to alternativer, datert 17.08.2016 
 Illustrasjonsskisse for torget, datert 21.12.2015 
 Illustrasjonsskisse for parken, tre alternativer, datert 17.08.2016 
 Geoteknisk reguleringsplanrapport, datert 04.05.2016, rev. 18.08.2016 
 Overvannsplan inkludert kart, datert 12.08.2016 
 Trafikkanalyse, datert 08.03.2016, rev. 12.08.2016 
 Vegtegninger: 

o Tekniske planer, C01-C03, to alternativer for C01 
o Normalprofiler, F01-F04 
o Kabel- og belysningsplan, IN01-IN03 
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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Formålet med planen er å få sikret en god og entydig gateutforming av fylkesveg 120 
gjennom Ask sentrum, med avklaring til omkringliggende eksisterende og ny bebyggelse, 
i tråd med gjeldende områdeplan. 

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Gjerdrum kommune. Sweco er plankonsulent og har utarbeidet 
plantegninger og skriftlige dokumenter i samarbeid med kommunens administrasjon. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 

Planen er en detaljregulering innenfor områdereguleringsplanen for Ask sentrum, vedtatt 
25.03.2015. 

1.4 Krav om konsekvensutredning 
Planområdet ligger i sin helhet innenfor vedtatt områderegulering for Ask sentrum. 
Arealet som skal detaljreguleres er i områdeplanen avsatt til samferdselsformål, teknisk 
infrastruktur, park og bebyggelse og sentrumsformål. Planområdet består i all hovedsak 
av eksisterende vegareal, kollektivholdeplass, bebyggelse og park. Planen anses 
tilstrekkelig konsekvensutredet i områdereguleringen. Videre er alle relevante tema 
konsekvensvurdert i planbeskrivelsen og i vedlagte notater og rapporter. Det vurderes 
derfor ikke behov for ytterligere utredning etter konsekvensutredningsforskriften. 
 

2 Planprosessen 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart og utvidelse av plangrense 

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt i brev datert 28.07.2015 til berørte 
myndigheter, organisasjoner og grunneiere. Frist for uttalelse var 08.09.2015. Oppstart 
ble også kunngjort i lokalavisen og på Gjerdrum kommunes hjemmesider. 

03.12.2015 ble det gjennomført et åpent folkemøte på kulturhuset om utvikling av parken 
i Ask sentrum. 

Varsel om utvidelse av planområde ble sendt i brev datert 18.03.2016 til berørte 
myndigheter, organisasjoner og grunneiere. Frist for uttalelse var 18.04.2016. Varsel om 
utvidelse ble også kunngjort på Gjerdrum kommunes hjemmesider 29.03.2016. 
Hensikten med utvidelsen var følgende: 

 Få plass til påkobling av eksisterende veger innenfor plangrensa. 
 Få bredt nok areal til veg, rabatt, gang/sykkelveg for fv. 120 i samsvar med 

områdereguleringen. 
 Ha tilgjengelig midlertidig areal for eventuell mellomlagring/oppranking av matjord 

på eiendommen 42/11. 
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 Midlertidig anleggsbelte utenfor vegareal der det er mulig. 
 Innlemme Asktunet som ellers ble liggende som en «øy» i planområdet. 

I perioden januar 2016 til mai 2016 har det vært gjennomført to møter med Statens 
vegvesen og ett møte med Ruter. 

3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnede planer 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i fylkestinget 
14.12.2015 og Oslo bystyre 16.12.2015. Planens mål er følgende: 

• Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

• Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet 
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. 

•Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til 
resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.  

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har i tillegg felles mål om å halvere 
klimautslippene innen 2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. Det vil 
bidra til å opprettholde tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov for å 
bruke bil. 

Ask er i planen definert i kategorien «prioriterte lokale byer og tettsteder». Størrelsen på 
markeringen i kartet Figur 3-1 indikerer at noen steder prioriteres høyere enn andre. 

 
Kommuneplanens strategiske måldel og arealdel 2012-2024 
Føringer fra kommuneplanen som er særlig relevant for denne detaljreguleringen av fv. 
120 og parken i Ask sentrum er følgende: 
 

Avgrensing av sentrum: Sentrum defineres klart og avgrenses med 
sentrumsportaler. Fv. 120 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 og 
Asktunet. Verneverdig bebyggelse langs Fv120 kan med fordel flyttes inn i denne 
parken, som vil fremstå som et kulturtun. 

 
Se Figur 3-2 Utsnitt av Ask sentrum med fv. 120 nord/sør fra kommuneplanens arealdel 
2012-2024 med tegnforklaring. 



   

 

 

6(48) 
 
PLANBESKRIVELSE 
18.08.2016 
 
DETALJREGULERING FOR FV. 120 GJENNOM ASK SENTRUM 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

 
Figur 3-1 Illustrasjon fra Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 
2015. Ask er markert med rød pil. 
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.

 
Figur 3-2 Utsnitt av Ask sentrum med fv. 120 nord/sør fra kommuneplanens arealdel 2012-2024 
med tegnforklaring. 



   

 

 

8(48) 
 
PLANBESKRIVELSE 
18.08.2016 
 
DETALJREGULERING FOR FV. 120 GJENNOM ASK SENTRUM 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet ligger langs fv. 120 og i all hovedsak innenfor områdereguleringen for Ask 
sentrum, vedtatt 25.03.2015. Planområdet for detaljreguleringen av fv. 120 m.m. er avsatt 
til samferdsel, teknisk infrastruktur og park. Asktunet er avsatt til bolig/forretning/kontor og 
med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø. 

 
Figur 3-3 Vedtatt områderegulering for Ask med del av fv. 120 gjennom sentrum. 

3.3 Tilgrensende reguleringsplaner 

Planen grenser til følgende planer 

 Detaljregulering for Vestvang vedtatt 25.03.2015. 

 Reguleringsplan for Ask sentrum vedtatt 29.05.2002. 

Det foreligger foreløpig, utover planen for Vestvang, ingen vedtatte 
detaljreguleringsplaner innenfor områdereguleringen for Ask sentrum. 

Planen grenser til følgende planer som er under arbeid: 

 Oppstart av regulering for Skjønnhaugtunet/ felt 22 og 26 i områdeplan for Ask. 

 Oppstart av regulering - Askhøgda/ felt 17 i områdeplan for Ask. 
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3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 12. juni 2015. For å fremme 
en bærekraftig utvikling utarbeider regjeringen hvert fjerde år nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for 
de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale 
planstrategier og planer. Her beskrives forventninger innen bærekraftig areal- og 
samfunnsutvikling og attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2016, brev til kommunene i Oslo 
og Akershus 16.03.2016. Av sammendraget går det fram av fylkesmannen vil bidra til at 
viktige regionale og statlige interesser kommer tydelig fram så tidlig som mulig i 
kommunale prosesser, og fylkesmannen vil derfor prioritere dialog veiledning i utvalgte 
temaer. Det legges økt vekt på kommunens ansvar for å ivareta nasjonale og regionale 
verdier og på kommunalt selvstyre. Det skal legges vekt på gode og raske planprosesser, 
godt kunnskapsgrunnlag og riktig lokalisering.  

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i 
arealplanleggingen, skal styrke barn og unges interesser i planleggingen og gjelder all 
type planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. Rundskriv nr. T-2/2008, om barn 
og planlegging, er en utdypende forklaring til retningslinjene samt veiledning. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vedtatt 
26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra 
til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god 
steds- og byutvikling. 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012. Formålet med 
denne retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede 
natur- og friluftsområder. 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, vedtatt 30.05.2012. 
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom 
god arealplanlegging 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009 har 
som formål å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, 
mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, og sikre at 
kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 
redusere klimagassutslipp. 

NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar gir retningslinjer på 
hvordan flom- og skredfare skal utredes, tas hensyn til og innarbeides i kommunale 
arealplaner etter plan- og bygningsloven. 

Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven, T-
1057, med vedlegg “Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging, rundskriv T-5/93. Inkorporeringen av vegplansystemet i plan- og 
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bygningsloven i 1994 medførte at beslutningsprosessen ble den samme som for øvrige 
planvedtak. Endringen understreker også sammenhengen mellom vegplanlegging og 
annen arealplanlegging og legger til rette for en samordnet areal- og 
transportplanlegging. 

4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Ask sentrum og omfatter fv. 120 mellom Hønsigutua i sør og 
Myragutua (fv. 427) i nord. Videre omfattes kollektivterminalen, del av Gjerivegen (fv. 
428), Asktorvet, Asktunet og areal mellom fv. 120 og Herredshuset. Varslet planområde 
etter utvidelse går fram av Figur 4-1. 

 
Figur 4-1 Avgrensning av planområdet ved varsel om utvidelse av planområde mars 2016.. 
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4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Området er i dag i hovedsak vegareal, kollektivterminal og p-plasser. En mindre del av 
Herredshuset og næringsbygget på gnr./bnr. 39/5 og 39/6 på østsida av fv. 120 inngår 
også i planområdet. Videre inngår gårdstunet på Asktunet og noe jordbruksareal på 
eiendommen 42/11. Tilstøtende arealbruk er næringsbygg, boliger, kulturhuset og jorder. 

4.3 Stedets karakter 

Planområdet bærer preg av etappevis utbygging med bebyggelse som ligger så spredt at 
de ikke til sammen danner husrekker. Bebyggelsen langs fv. 120 har varierende 
etasjehøyder og varierende arkitektonisk utforming. Ask er i dag kommunesenteret og 
kollektivknutepunkt i Gjerdrum kommune med herredshus, butikker, skole og en 
bebyggelse som har vokst opp etter krigen. Et karakteristisk trekk ved stedet er 
kombinasjonen av gårdstun med eldre godt bevarte bygninger og nye moderne nærings- 
og kontorbygg. De gamle gårdstunene bidrar til å gi Ask identitet som kommunesenter i 
en jordbrukskommune.  

4.4 Landskap 

Ask ligger i landskapsregionen «Leirjordsbygdene på Østlandet». Selve planområdet er 
relativt flatt, mens terrenget utenfor slakker nedover mot øvre del av en ravine i vest.  

 
Figur 4-2 Flyfoto over Ask sentrum (kilde Gulesider, kart pr 19.01.16). 
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Arkeologiske kulturminner:  

Arkeologiske undersøkelser for Ask og omegn ble gjennomført av Akershus 
fylkeskommune i 2013 i forbindelse med områdereguleringen av Ask sentrum. Innenfor 
planområdet for detaljregulering av fv. 120 gjennom Ask sentrum er det ikke registrert 
arkeologiske kulturminner. 

 
Figur 4-3 Registrerte kulturminner i og nær planområdet i Ask sentrum. 

Kulturmiljøer og SEFRAK-bygg (bygninger fra før år 1900):  

Gårdstunet på Asktunet gnr./bnr. 42/117, har tre SEFRAK-registrerte bygninger, herunder 
våningshus, bryggerhus og driftsbygning. 
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Figur 4-4 Driftsbygningen på Asktunet som ligger tett på fv.120 (foto. A. Myrmæl, Sweco) 

Iversenbygningen gnr./bnr. 42/45, er en SEFRAK-registrert bygning som ligger på 
vestsiden av fv. 120, nært inntil gang- og sykkelvegen, vis a vis Herredshuset. Bygningen 
er tidligere flyttet hit fra et gårdsbruk som ble nedlagt i 1910. 

 
Figur 4-5 Iversenbygningen, det orange huset midt i bildet mellom fv.120 og Coop (utklipp fra 
google maps). 

4.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert noen naturverdier i planområdet i form av verneområder, rødlistede 
arter, prioriterte arter, utvalgte eller truede naturtyper eller naturtyper for øvrig. Unntak er 
gulspurv (kategori nær truet) som er registrert på Asktunet i 2010. Kilde Naturbase, 
Miljøstatus og Artskart.  

Det er ingen vann eller vassdrag i planområdet.  Ask ligger i nedbørfeltet til vannområde 
Leira som er et vernet vassdrag. Fra fv. 120 til øvre del av ravinen som ligger vest for 
sentrum, er det ca. 80m. Her starter en bekk som drenerer videre nedover i vassdraget. 



   

 

 

14(48) 
 
PLANBESKRIVELSE 
18.08.2016 
 
DETALJREGULERING FOR FV. 120 GJENNOM ASK SENTRUM 

 

re
po

00
1.

do
cx

 2
01

5-
10

-0
5

Det er ikke registrert fremmede plantearter i planområdet i Artskart pr 19.1.2016. En 
observasjon av fasan (lav risiko) ble gjort i 2011, ifølge Artskart. 

4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Arealet mellom kollektivterminalen, Gjerivegen og kulturhuset er parkmessig opparbeidet 
med plen og beplantet med ulike treslag. Her er det benker, en snulomme for biler og 
området benyttes bl.a. til temporære utstillinger. Utover dette er det ingen arealer med 
større rekreasjonsverdi i selve planområdet i dag. 

 
Figur 4-6 Parkområde ved kollektivterminalen og kulturhuset (kilde: google maps). 

4.8 Landbruk 

Nordre del av varslet planområdet omfatter et mindre areal fulldyrka jord på gnr./bnr. 
42/11. Arealet benyttes i dag til beite. Sørlige del av varslet planområde omfatter også et 
mindre areal langs fv. 120 på eiendommen 39/2. Det er ingen skog eller dyrkbar mark 
registrert i planområdet i Skog og landskap sin database Kilden. 

 
Figur 4-7 Dyrkamark på eiendommen 42/11 ved krysset fv. 120/Askhøgda (foto A. Myrmæl, Sweco) 
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4.9 Trafikkforhold 

Trafikkmengde 

Gjennomsnittstall fra NVDB for daglig trafikkmengde for fv. 120 og Gjerivegen i Ask 
sentrum i år 2014 er vist i Figur 4-8. 

 
Figur 4-8 ÅDT på fv. 120 og Gjerivegen i Ask sentrum (kartkilde: NVDB) 
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Kollektivterminal og kollektivtrafikk 

Ask kollektivterminal ligger ved krysset fv. 120 Nannestadvegen x fv. 428 Gjerivegen. 
Kjøremønsteret til- og fra kollektivterminalen er envegskjørt med innkjøring fra fv.120 og 
utkjøring til Gjerivegen der busser svinger både mot venstre, østover på Gjerivegen, og til 
høyre mot fv. 120. Bussene som svinger mot høyre må kjøre gjennom krysset med fv. 
120 som er vikepliktsregulert. Trafikken fra Gjerivegen må vike for trafikken fra fv. 120. 

Planområdet trafikkeres av en rekke busser som nærmere beskrevet i trafikkanalysen 
(Sweco 2016). 

Krysset fv. 120 Nannestadvegen x fv. 428 Gjerivegen 
Krysset fv. 120 Nannestadvegen x fv. 428 Gjerivegen er et T-kryss. Trafikk fra fv. 428 
Gjerivegen må vike for trafikk i fv. 120, som har forkjørsrett. Under befaring ble det ikke 
observert avviklingsproblem i krysset. I følge Ask vest - trafikkanalyse (Sweco, 2014) har 
krysset fv. 120 x Gjerivegen en belastningsgrad på 0,57 i ettermiddagsrush, noe som 
tilsvarer god fremkommelighet og restkapasitet i vegsystemet. Hvis man baserer seg på 
tallene fra 2014 vil belastningsgrad i krysset i morgenrushet trolig ligge på ca. 0,39. Dette 
tilsvarer veldig god fremkommelighet og stor restkapasitet i vegsystemet. 
 
Fv. 120 og forhold for gående og syklende 
Fylkesveg 120 har i dag ett kjørefelt i hver retning. Skiltet fartsgrense er 40 km/t og 
bredden på vegen er ca. 6 meter. Tilbud for gående og syklende i planområdet er adskilt 
fra biltrafikk. Det er sammenhengende gs-veg og/eller fortau langs både vest- og østsiden 
av fv. 120, og langs nordsiden av Gjerivegen. Krysningspunkter for fotgjengere er vist 
med oppmerkete gangfelt. Se Figur 4-9.  
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Figur 4-9 Forhold for mye trafikanter i planområdet (Kilde: trafikkanalyse Sweco 2016). 
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Trafikkulykker 
I følge NVDB har det skjedd 5 trafikkulykker i planområdet i perioden 2007–2014. I tre av 
de fem ulykkene var fotgjenger i gangfelt involvert. To av disse var i fotgjengerfeltet over 
fv. 120 rett ved Gjerdrum skole.  

 
Figur 4-10 Oversikt over politirapporterte personskadeulykker i perioden 2007-2014 (Kilde 
Trafikkanalyse Sweco 2016). 

4.10 Barns interesser 

Gs-veg, fortau og kollektivterminalen er arealer barn ferdes på til og fra skole og 
aktiviteter. Gjerdrum kulturhus ligger ved kollektivterminalen og Gjerdrum skole med 
utearealer grenser til planområdet på østsiden av fv. 120. Det er ingen lekeplasser i selve 
planområdet. 
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4.11 Sosial infrastruktur 

Deler av Herredshuset med kommunale tjenester har inngangsparti og p-plass som ligger 
i planområdet. Det er ellers ingen offentlige bygninger i form av skoler, barnehager, 
bosenter eller lignende innenfor selve planområdet. Gjerdrum skole grenser til 
planområdet som omtalt under kapitlet om barns interesser. 

4.12 Universell tilgjengelighet 

Universell utforming er ifølge temaveileder fra 2009 en langsiktig nasjonal strategi for å 
bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell 
utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like 
muligheter til samfunnsdeltakelse.  

Ifølge områdereguleringen, som er vedtatt for Ask sentrum, skal alle nye 
samferdselsområder for myke trafikanter tilfredsstille kravene til universell utforming og 
tilgjengelighet for alle. Det står at «Detaljløsninger som sikrer universell utforming og 
tilgjengelighet for alle, skal dokumenteres på detaljplannivå». Det er i områdeplanen ikke 
pekt på spesielle utfordringer i Ask sentrum i dag. Det er ikke utført egen kartlegging av 
planområdet med tanke på status for universell tilgjengelighet i dag, og det er ikke kjent at 
det ligger vesentlige utfordringer knyttet til tilgjengelighet i dag.  

4.13 Teknisk infrastruktur  

Vann og avløp 

Gjerdrum kommune har kommunalt ledningsnett for vann- og avløp i planområdet. 
Ledningsnettet oppgis å være i tilfredsstillende stand, men det må skiftes ut noen 
kummer i forbindelse med oppgraderingen av fylkesvegen.  

Elektro og belysning 

Hafslund Nett AS har i uttalelse til varsel om oppstart meldt om flere anlegg i 
planområdet. De har etter energiloven områdekonsesjon i Gjerdrum kommune og har 
også anlegg etablert etter anleggskonsesjon i kommunen. De ber om at det tas høyde for 
og hensyn til de anleggene som er nødvendig for selskapet å etablere og drifte.  

Eksisterende kabelanlegg består av kabler i bakken og ligger i gs-vegene langs hele 
strekningen samt at det er en del kryssinger under fylkesvegen.  

Eksisterende belysningsanlegg består av stålmaster med buet topp og avrundet 
armaturer. Armaturer er bestykket med høytrykknatrium lyskilder og anlegget er installert 
med jordkabel. Det er usikkert om hele anlegget er innmålt i dag. Belysningen er montert 
på vestsiden av fv. 120 i grøntrabatt mellom kjørebane og gs-veg. 

Det er ingen fjernvarmekonsesjon i planområdet. 
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Figur 4-11 Dagens belysning langs fv. 120. 

4.14 Grunnforhold 

Hele Ask sentrum ligger ifølge NGU sin løsmassedatabase under marin grense og med 
tykk strandavsetning som medfører risiko for kvikkleire. Utførte grunnundersøkelser i 
forbindelse med områdereguleringen viser at det forekommer kvikkleire i grunnen i Ask. 
Kvikkleiren ligger imidlertid dypt (over 10 m under terreng), og er ikke truet av erosjon 
eller av andre ytre utløsningsfaktorer. Geotekniker konkluderer med at forekomsten av 
kvikkleire ikke er til hinder for utbygging, men at det må stilles krav til ytterligere 
utredninger i tilknytning til den enkelte utbygging.  

Ifølge ytterligere grunnundersøkelser gjennomført av Rambøll 2016 kan tiltak i 
planområdet gjennomføres med tilfredsstillende områdestabilitet uten behov for 
geotekniske sikringstiltak. 

4.15 Støyforhold 

Det ble i forbindelse med områdereguleringen av Ask sentrum utarbeidet støyanalyse 
etter T-1442/2012. Analysen viser at arealene nærmest fv. 120 ligger i rød sone, og at 
noen bygninger er berørt av gul sone. Se Figur 4-12 for beregnet støy 2 meter over 
terreng og Figur 4-13 for beregnet støy 4 meter over terreng. 
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Figur 4-12 Dagens støysituasjon i Ask sentrum, beregnet Lden 2 meter over terreng. Kilde 
Reinertsen 2013. 

 
Figur 4-13 Dagens støysituasjon i Ask sentrum, beregnet Lden 4 meter over terreng. 
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4.16 Luftforurensning 

Det foreligger ikke luftkvalitetsmålinger for Ask sentrum etter retningslinje T-1520, og 
temaet er ikke spesifikt omtalt i områdereguleringsplanen. Det vurderes at luftkvaliteten er 
tilfredsstillende ut fra trafikkmengden på vegnettet, det åpne og relativt flate terrenget, 
Ask sin landlige beliggenhet, og omfanget av bebyggelse pr i dag. 

4.17 Risiko og sårbarhet - eksisterende situasjon 

Det er gjennomført en egen ROS-analyse som er vedlagt planforslaget (se rapport 
vedlagt planforslaget). I analysen er dagens situasjon vurdert opp mot situasjonen etter at 
ferdig bygget anlegg med forebyggende og avbøtende tiltak er gjennomført. Før-
situasjonen går fram an risikomatrisa i Figur 4-14. 

 
Figur 4-14. Risikomatrise som viser dagens situasjon i planområdet. Rød sone indikerer at tiltak 
skal gjennomføres, og gul sone at tiltak bør gjennomføres for å redusere risiko. I grønn sone er 
tiltak ikke nødvendig å sette i verk. 

4.18 Næring 

Langs fv. 120 og Gjerivegen ligger det i dag flere næringsbygg der det drives ulike typer 
handel og sørvisvirksomhet. 
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4.19 Analyse/utredninger 

Følgende utredninger er gjennomført i forbindelse med detaljreguleringen av fv. 120: 

 Trafikkanalyse 
 Geotekniske undersøkelser  
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 Notat om overvannshåndtering 

 

5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk og gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Arealformålene går frem av reguleringsbestemmelsene og gjentas derfor ikke i 
planbeskrivelsen. 

5.1.1 Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, nr. 1) 

Sentrumsformål 
Kvartalet rundt Herredshuset er i områdereguleringen satt av til sentrumsformål (i 
områdereguleringen kalt kvartal 19). I detaljreguleringen videreføres sentrumsformålet. 
En mindre del av Herredshuset slik det står i dag ligger innenfor planområdet i denne 
detaljreguleringen. Delen ligger imidlertid utenfor det som er vedtatt byggegrense i 
områdereguleringsplanen, og det vil derfor ikke bli oppført nye bygg innenfor foreliggende 
detaljreguleringsplan. 

Det er nedfelt i reguleringsbestemmelsene at utomhusarealet innenfor sentrumsformålet 
kan opparbeides for å gi en bedre estetikk ved inngangspartiet, og for å etablere en 
siktlinje fra fylkesvegen sørfra og innover mot byparken. Utomhusplanen skal godkjennes 
av byggesaksavdelingen. 

Bolig/forretning/kontor 
Formålet omfatter Asktunet og areal som i dag er vegforbindelse mellom fv. 120 og 
Askhøgda. Dette tilsvarer områdereguleringens område/kvartal 15 med en utvidelse på 
nordsiden. Bestemmelsene om bebyggelse og anlegg vedtatt i områdereguleringsplanen 
vil gjelde. Dagens vegforbindelse mellom fv. 120 og Askhøgda skal fortsatt kunne 
benyttes som ferdselsåre inntil ny adkomst o_SKV3 til Askhøgda er ferdig bygget. Dette 
er nedfelt i reguleringsbestemmelsene. 

5.1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, nr. 2) 

Kjøreveg 
Fv. 120 er prosjektert i samsvar med områdereguleringsbestemmelsene, og vegbanen 
har gjennomgående 6,5 m bredde. Områdereguleringen hadde en intensjon om 2 m 
rabattbredde, men etter innspill fra Vegvesenet og forslagsstillers landskapsfaglige 
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vurdering om bredere rabatter av hensyn til vekstforhold for trær, er bredden økt til 2,5 m. 
Typisk gatesnitt går fram av Figur 5-1. 

 
Figur 5-1 Typisk gatesnitt fv. 120 gjennom Ask sentrum. 

Fv. 428 Gjerivegen er planlagt med 3 m kjørebane i hver retning, 3 m rabatt og 3 m gs-
veg på hver side, se Figur 5-2. På den korte strekningen mellom Asktorvet og krysset 
med fv. 120, forbi kollektivterminalen og dråpeøya, er det i samsvar med 
områdereguleringsplanen lagt opp til to filer i hver retning.  

 
Figur 5-2 Typisk gatesnitt fv. 428 Gjerivegen i Ask sentrum. 

Alle veger i denne detaljreguleringsplanen følger vegnormalen, og det er ingen avvik fra 
denne. 
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Vegklasser for de ulike vegene er følgende: 

Vegklasse Vegnavn  

Hovedveg (H1) o_SKV1 (fv. 120) 

Samleveg (S1) 

 

o_SKV2 (Gjerivegen), o_SKV3, o_KV5 Myragutua og f_KV8 (veg 
til Askhøgda) 

A1 med fortau o_KV4, 13, 14, 16 og 17 

A2 uten fortau f_SKV4, f_KV7 og f_KV11 

 

Gang- og sykkelveg  
I områdeplanen var det lagt opp til sykkelbane med bredde 2,5 m. Denne bredden er litt 
knapp når det skal sykles i begge retninger, og sykkelbanen er derfor utvidet 
gjennomgående til 3 m. Videre er rabatten utvidet med 0,5 m. Konsekvensen er at 
gangarealet blir 1 m smalere enn beskrevet i områdeplanen, men det vurderes likevel at 
gangareal på 3,25 m er god bredde. Sykkelveg og gangareal som er adskilt fra 
fylkesvegen med veggrøft er i detaljplanplankartet og bestemmelsene regulert til felles 
formål gang- og sykkelveg. Sykkelbanen og gangarealet skal skilles med nedsenket 
kantstein eller annen oppmerking som tydelig skiller gående og syklende fra hverandre. 

Det er gjort avvik fra gangarealbredden forbi Iversenbygningen, trafobygget som ligger 
rett sør for Iversenbygningen og adkomsten til «Coop-bygget» (gnr/bnr 42/129). Her er 
gangbredden redusert fra 3,75 til hhv 2,6 m og 2,9 m for å unngå å berøre bygningen og 
flytte trafoen. Mellom mur for gs-veg og trafoen blir det ca. 70 cm klaring.  

Fortau 
Langs Gjerivegen er det regulert areal til fortau på begge sider av vegen. Videre er det 
lagt opp til fortau mellom kollektivterminalen og parken og videre forbi driftsbygningen på 
Asktunet, der det er for smalt til å ha full gang- og sykkelvegbredde. Det er også lagt inn 
fortau på hver side av vegene i områdereguleringsplanen benevnt KV 13, 14, 16 og 
17(kun nordsiden) i samsvar med områdeplanen. Fortauene har en bredde på 3 m. 

Torg 
På hver side av fv. 120, ved næringsbyggene som i dag huser bl.a. Rimi og Rema, 
reguleres det areal til torg i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan. Torget er en 
utvidelse av gang- og sykkelareal på begge sider av fv. 120. Samlet bredde av torgareal 
er 16,25 m på vestsiden av fv. 120 og 17,75 m på østsiden av torget. Samlet areal på 
torget er ca. 1650 m2 uten fylkesvegen. 
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Figur 5-3 Typisk gatesnitt ved torget. 

Torget skal kunne fungere som det sentrale offentlige plassrommet og møtestedet i Ask. 
Et sted hvor beboerne ønsker å komme til og oppholder seg på. Torget skal derfor 
fremstå som et kvalitativ høyverdig plassrom med en god estetisk og funksjonell form og 
med enhetlige, gode og langvarige materialkvaliteter. 

Torgets form dannes/ defineres av bygningene mot øst og vest. Alléene stopper ved 
torget, slik at det oppleves som en åpning av gaterommet. Noen få trær vi gi dette urbane 
rommet et grønt og behagelig preg. Et enhetlig plassdekke på begge sider av vegen 
binder plassdelene sammen. Vegens dekke skal både bidra til et enhetlig (romlig) 
opplevelse av torget og det skal invitere til kjøring i lav hastighet. 

Trafikken skal kjøre med sterk redusert hastighet over torget, slik at det skal oppleves 
enkelt og ufarlig å krysse fv. 120. Sykkelstien langs fylkesvegen fortsetter på torget, med 
samme belegg som torgarealet for øvrig, og med en markering på begge sider.  

Det er foreslått et vannarrangement på østsiden av torget. Her kan man sitte ved 
vannspeilet og nyte kveldssolen. På torgets vestside er det tenkt etablert en scene. 
Torget har også store åpne flater som kan brukes til marked eller lignende. 

Det skal etableres mange sitte- og oppholdsmuligheter. Det er foreslått to forskjellige 
typer benker og at scenen også kan brukes som sittemøbel. Det anbefales at det 
tilrettelegges for serveringsmuligheter i bygningene rundt torget. På grunn av de beste 
solforholdene er hjørnet i sørvest best egnet til dette. 

Etableringen av torget medfører at deler av næringsbyggene på eiendommene 39/6 og 
39/5 som ligger innenfor areal avsatt til torg må rives. 

Gatetun  
Dagens adkomstveg fra Gjerivegen til Kulturhuset er i planen foreslått som gatetun. 
Gatetunet er kjørbart og åpent for gjennomkjøring inntil alternativ adkomst til kulturhuset 
fra rundkjøringen er bygget. Når den nye adkomsten fra rundkjøringen er ferdig bygget, 
planlegges gatetunet å bli stengt for gjennomkjøring. Det er lagt inn en 
reguleringsbestemmelse om dette. Adkomst til areal i områdeplanen benevnt felt 18 fra 
gatetunet opprettholdes. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg  
Innenfor dette formålet kan det anlegges tekniske anlegg tilhørende veganlegget. 
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Annen veggrunn – grøntareal  
Innenfor dette formålet kan det anlegges grøfter, rabatter m.m. med vegetasjon. På 
arealet mellom ny veg til Askhøgda og Asktunet er det satt av plass til snøopplag. 

Kollektivterminal  
Kollektivterminalen vil ha plass til seks busser samtidig. Det er gjennomført 
sporingsanalyser og satt av tilstrekkelig plass slik at bussene kan passere hverandre i 
kollektivterminalen. Det vil bli mulighet for inn- og utkjøring både fra fv. 120 og 
Gjerivegen. Busser som skal ut av kollektivterminalen til fv. 120 har mulighet til å kjøre 
nordover til rundkjøringa slik at de ikke må vente på opphold i trafikken i sørgående 
retning på fv. 120. 

Det har vært vurdert løsninger for inntil 7 busser, og for innkjøring bare fra fv. 120 og 
utkjøring bare til Gjerivegen. Konsekvensen av disse løsningene har vært at det må tas 
vesentlig mer areal fra det som i områdereguleringsplanen er avsatt til park. 

Det har underveis i planleggingen vært møte med og oversendt tegninger til Ruter for 
gjennomgang og drøfting. Ruter bekrefter i epost 26.01.2016 at løsningen som nå ligger i 
planforslaget er akseptabel, forutsatt at fremkommelighet for buss inn og ut av 
terminalområdet er god. Basert på trafikkmengder og vurdering av kapasiteten på vegene 
ved kollektivterminalen forventes det ifølge trafikkanalysen (Sweco 2016) ikke at det blir 
noe fremkommelighetsproblem for bussene verken inn til eller ut fra kollektivterminalen 

 
Figur 5-4 Illustrasjonen viser kollektivterminalen med plass til 6 busser (grønn farge), leskur (og 
sykkelparkering. 

5.1.3 Grønnstruktur  

Park  

Parken er omlag 3800 m2. Det er tegnet flere varianter av parken. Selv om de har 
forskjellige uttrykk, er det flere likhetstrekk som ligger til grunn for utformingen.  

Parken skal bli den grønne motpolen mot bygningsmassen som skal bygges i årene som 
kommer. Det blir derfor ansett som viktig at parken får en god del grønt volum i form av 
trær. En annen viktig premiss er ivaretakelsen av hovedgangforbindelsene som går på 
tvers gjennom området. Sammen med trærne skal parkstiene utvikle seg til en varig 
ramme, som danner grunnlaget for et mangfold av (fremtidige) aktiviteter men som også i 
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seg selv har en kvalitet. Innenfor denne rammen kan rommene fylles med forskjellige 
typer aktiviteter, om de er permanente eller midlertidige.  

Parken er tenkt utformet i en kombinasjon av åpenhet og entydig romdannelse. Det er 
ikke tenkt å adskille noen områder. Mangfoldet vil oppstå gjennom den varierte bruken av 
de enkelte områdene. Det legges spesielt vekt på tilretteleggelse for aktiviteter for barn 
og unge. Dette kan være konkrete tilbud som en lekeplass eller en skatebane, men også 
åpne gressflater som er egnet til lek og mosjon. 

Gjennomgående i alle forslag er en treplanting mot Asktunet. Trær skal danne avslutning 
for parken og danne en avgrensing mot naboarealet. Samtidig kan de sees som kulisse 
for parken, på samme måte som marka danner kulissen for store deler av Gjerdrum 
kommune. 

Parken blir universelt utformet og den skal tilrettelegges for bruk i gjennom alle årstider.  

Parken skal belyses tilstrekkelig. Antall og fordeling av sittemulighetene blir avhengig av 
art og antall aktiviteter som skal plasseres i parken. 

Ved kollektivterminalen skal det innenfor parkarealet opparbeides plass til 
sykkelparkering med plass til minst 30 sykler. 

5.1.4 Hensynssoner  

H570 Bevaring kulturmiljø 

Hensynssonen omfatter kulturmiljøet på Asktunet. Bestemmelsene i §5.2.1 i 
områdereguleringsplan for Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015 vil gjelde. 

H140 Frisiktsoner 

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

5.1.5 Bestemmelsesområder  

 
Områder regulert til midlertidig anlegg- og riggområder (MAR) kan benyttes til midlertidig 
virksomhet som er nødvendig for anleggsgjennomføringen. Etter at veganlegget er 
ferdigstilt opphører reguleringsformålet og området skal ryddes og istandsettes.  
 
Anleggsområdet som dekker dyrkamark ved rundkjøringen nord i planområdet er satt av 
til formål for å gjøre nok plass til byggingen av rundkjøringen og til å midlertid kunne lagre 
matjord som skal tas av der rundkjøringen og den nye vegen til Askhøgda anlegges. Det 
er viktig at matjorda legges i ranker fordelt på toppjord (A-sjikt) og underliggende lag (B-
sjikt) slik at matjorda i minst mulig grad forringes. 
 
Der det er plass, er det også satt av anleggsbelte langs. fv. 120, Gjerivegen og 
sidevegene som skal bygges. I utgangspunktet 1 m bredde, men med ekstra plass der 
det synes nødvendig. 
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Reguleringsformålene som i plankartet ligger under midlertidig rigg- og anleggsområde i 
plankartet viser til gjeldende områderegulering. Det er ikke lagt inn egne bestemmelser 
for disse arealene ettersom formålet bare er midlertidige anleggsarbeider og arealene 
fjernes fra plankartet når anlegget er ferdigstilt og istandsatt.   
 

5.2 Parkering 

Det er ikke avsatt eget formål til parkeringsplasser i denne reguleringsplanen, der 
hensikten i hovedsak er å regulere deler av fv. 120, park, torg, kollektivterminal.  

For Asktunet gjelder parkeringskrav som vedtatt i områdeplanen § 2.1.7. 

Det ble i områdereguleringen lagt opp til gateparkering langs fv. 120 fra krysset med 
Gjerivegen til Torget. Statens vegvesen har både i sin merknad til varsel om oppstart og i 
eget møte om reguleringsplanen 6.1.2016 avvist gateparkering langs fylkesvegen.  

Foran Herredshuset er det i dag parkering for ansatte og besøkende. Sentrumsformålet 
videreføres fra områdereguleringen, men det åpnes for å oppgradere dagens 
utomhusarealer. Dette kan innebære at det blir noen færre parkeringsplasser her. Dette 
skal i tilfelle redegjøres for i en utomhusplan som senere godkjennes av kommunens 
byggesaksavdeling. 

Det er ifølge informasjon fra Ruter i snitt ca. 375-380 påstigende ved Ask kollektivterminal 
per hverdag. Det er ikke avsatt egen parkering, hverken kort- eller langtid, knyttet til 
kollektivterminalen. Ruter har opplyst at de ikke ser behov for slik parkering, fordi 
reisende som skal til og fra terminalen med bil finner andre løsninger. Dagens 
parkeringsplasser på Asktorget vil bli erstattet med park i samsvar med 
områdereguleringen. Areal til bilparkering, «kiss and ride», ville lagt uforholdsmessig stort 
beslag på formål som i områdereguleringen er avsatt til park i Ask sentrum. Det arbeides 
for øvrig med løsninger for en innfartsparkering knyttet til kollektivholdeplass sør for Ask 
sentrum, utenfor denne detaljreguleringsplanen.  

I dag er det ca. 15 sykkelparkeringer på kollektivterminalen, som kan være fra lite utnyttet 
om vinteren til delvis utnyttet om sommeren. Reinertsens analyse (2013) antar en 
transportmiddelfordeling for Ask sentrum hvor andel sykkel er på 5 %. Basert på tallene 
og et ønske om å tilrettelegge for ytterligere sykkeltransport er det satt av areal til 30 
plasser til sykkelparkering.  

5.3 Trafikkløsning og kjøreadkomster 

Vegstandard 
Fv. 120 går gjennom sentrum i nord til sør-akse og denne oppgraderes til bredde og 
standard som beskrevet under kap. 5.1.2. 

Asktorvet forbi kulturhuset er i områdereguleringsplanen regulert til kjøreveg med fortau 
(KV8). I detaljreguleringsplanen er kjøreveg endret til gatetun som beskrevet i kap. 5.1.2. 
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Rundkjøring 
I nord reguleres en firearmet rundkjøring, herunder to armer til fv. 120 (nord/sør), én til 
Myragutua (vest) og en til Askhøgda (øst).  

 
Kryss og avkjøringer 
Krysset fv. 120 x Gjerivegen reguleres som T-kryss med dråpeøy. 

Det reguleres avkjøringer fra fv. 120 i form av T-kryss i hovedsak i samsvar med 
områdereguleringsplanen. Dette gjelder avkjøring til områdeplanens kjøreveger KV4, 
KV11, KV7, KV13 og KV16.  

Når det gjelder avkjøring til KV17 Hønsigutua avviker avkjøringen noe fra 
områdereguleringsplanen. Denne avkjøringen justeres slik at dagens veg beholdes og 
dermed at eksisterende bjørkeallé kan bevares.  

Adkomst til områdereguleringsplanens felt 17 og 18 fra Gjerivegen er regulert som bygget 
T-kryss med dråpeøy. Det legges opp til at denne avkjøringen kan bli adkomst både til 
det fremtidige boligområde i områdeplanens felt 17 og sentrumsformål i felt 18. Det 
legges ikke opp til adkomst til eiendommen 42/105 direkte fra Gjerivegen via denne 
avkjøringen. Hensikten er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

Adkomst til bensinstasjonen ved rundkjøringa (eiendom 42/4) blir fra fv.120 som i dag, 
Den andre adkomsten til bensinstasjonen fra Myragutua vil imidlertid trolig måtte stenges 
fordi den kommer i konflikt med den nye rundkjøringa.  

Alternativ 2 for plassering av KV16 til Skjønnhaugtunet. 
Etter innspill fra Gjerdrum Boliger AS i varsel om utvidelse av planområdet, legges det 
fram et alternativ 2 for plassering av KV16. Alt. 2 vil ligge parallelt med områdeplanens 
«Kjøreveg 16», men er plassert noe lengre nord, om lag i dagens adkomst til 
Skjønnhaugtunet. Forslaget er nærmere beskrevet i høringssammendraget fra varsel om 
utvidelse av planområdet kap. 7.2 

 
Torg 
Torg reguleres på hver side av fv. 120 og vegen og torget skal fremstå som en helhetlig 
plass. På torget anbefales det i trafikkanalysen en utforming som inviterer til et godt 
samspill blant alle trafikantgrupper, og praktisering av lav hastighet, noe mellom 15-20 
km/t. Videre anbefales en viss styring av trafikken slik at de forskjellige trafikantgruppene 
ledes til deler av torget. Dette kan gjøres ved bruk av elementer, møblering og 
tilpassende belegning for de forskjellige gruppene, særlig med tanke på syklistene. 
 
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn at den delen av torget som ligger på vestsiden 
av fv. 120 (o_ST1) må være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse innenfor 
fremtidig detaljregulering for felt 10 i områderegulering for Ask sentrum, og likeledes at 
den delen av torget som ligger på østsiden av fv. 120 må være opparbeidet før det gis 
igangsettingstillatelse innenfor fremtidig detaljregulering for felt 21. 
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Varelevering  
Det legges ikke opp til parkering langs fylkesvegen, og varelevering må løses på egen 
eiendom eller fra eksisterende og fremtidige sideveger som ikke omfattes av denne 
detaljreguleringen. 

 
Tilgjengelighet for gående og syklende 
Det reguleres gang/sykkelveg på begge sider av fv. 120 og Gjerivegen, og gatetun som 
beskrevet i kap. 5.1.2. På torget legges det opp til trygg kryssing som beskrevet under 
punktet ovenfor om torg. For øvrig legges det opp til fotgjengerkryssing av fv. 120 og 
Gjerivegen som i dag. 

 
Eiendomsforhold 
Fv. 120 og Gjerivegen er fylkesveger som eies av Akershus fylkeskommune og driftes av 
Statens vegvesen. Det gjelder også kollektivterminalen. Øvrige veger og gatetun som i 
plankartet er benevnt o_(offentlig) vil være kommunale. Gang- og sykkelvegen og torget 
langs fv. 120 vil bli eiet og driftet av kommunen. 

Veger som i plankartet er benevnt f_ (felles) vil i hovedsak være private. Disse vegene er 
i denne detaljreguleringsplanen bare avkjørsler til områder som krever egne 
detaljreguleringer. Hvilke eiendommer som sammen skal eie de felles kjørevegene vil 
eventuelt vurderes nærmere i den enkelte detaljreguleringsplan senere, og i 
planbestemmelsene er det derfor bare angitt felt/områder som i 
områdereguleringsplanen.  

5.4 Planlagte offentlige anlegg 

Innenfor planområdet vil infrastruktur som beskrevet ovenfor markering i plankartet som 
o_(offentlig), være offentlige anlegg. I tillegg vil parken være offentlig. Deler av 
Herredshuset ligger innenfor område avsatt til sentrumsformål og er et offentlig anlegg. 

5.5 Miljøoppfølging 

Alle tiltak i bygge- og anleggsfasen og driftsfasen skal følge de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer og regelverk for å forebygge og avbøte uheldige miljøvirkninger. Det kan for 
bygge- og anleggsfasen utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP) (tilsvarer «Ytre 
miljøplan») som beskriver mål, krav og tiltak for å forebygge støy, støv, forurensning, 
forringelse av matjord, trafikkulykke, forsøpling m.m. Planen skal følge byggesøknad og 
godkjennes før igangsettingstillatelse. Krav om MOP er nedfelt i 
reguleringsbestemmelsene. 

5.6 Universell utforming 

Veger, gs-veger, fortau og torg er utformet i samsvar med vegnormalen og med hensikt å 
ivareta tilgjengelighet for alle. Detaljer i utformingen som fremmer tilgjengelighet for alle 
skal redegjøres nærmere for i byggeplan. 
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5.7 Plan for overvann, vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Vegareal 
Avrenningssystemet baserer seg på tilbakeholdelse av overvann i grøntområder som 
rabatter og annen vegetasjon. Veg og fortau utformes med fall mot rabattene. Overvann 
fra fortau og sykkelfelt infiltreres gjennom overflaten av rabattene. Overvann fra bilvegene 
og annet overvann som ikke kan ledes til overflaten på rabattene ledes til 
infiltrasjonssandfang, som infiltrerer vannet i pukksteinsfyllinger under rabattene. 
Drensledning i bunnen av fyllingen tømmer fyllingen sakte for vann, vannet ledes til 
kommunal overvannsledning. Sandfangene har overløp som trer i kraft ved fulle 
pukksteinsmagasiner til kommunal overvannsledning. Regelmessig tømming av sandfang 
er nødvendig for å sikre funksjonen til anlegget. Overvannsløsningen er nærmere 
beskrevet i eget notat. 
 
Ved regn kraftigere enn dimensjonerende regn, ledes flomvann til Tistilbekken gjennom 
flomvegene i vegene. 
 
Øvrige arealer 
Ved fremtidig utvikling av Asktunet skal overvann håndteres på egen tomt, f.eks. ved 
infiltrasjon eller fordrøyning. Takvann tillates ikke ført direkte til kommunalt ledningsnett. 
Grønne tak skal vurderes. 
 
Parken bør utformes slik at overvann ikke tilføres kommunalt ledningsnett, men 
håndteres av lokale overvannsløsninger. 
 
Ved fremtidig endring av arealene foran Herredshuset skal det etableres 
overvannsløsninger som reduserer direkte tilrenning til kommunalt ledningsnett 
sammenlignet med dagens situasjon. 

Plan for overvannshåndteringen for disse områdene skal utarbeides til rammesøknad. 
 

5.8 Elektro og belysning 
Hele strekning for fv. 120 gjennom Ask sentrum skal belyses etter gjeldende normaler 
(håndbok N100) og veileder (håndbok V124) for vegbelysning. Belysningen skal være 
med å skape gode opplevelser og en følelse av trygghet for gående og syklende langs 
gaten og torg. Det er særdeles viktig at gang- og sykkelbaner har god og tilstrekkelig 
belysning, dette gjelder også for områder som er tilrettelagt for kryssinger av kjørebane. 
 
Belysningsutstyr skal også plasseres slik at de ikke er til hinder for trafikanter, gående og 
syklende. Alle master forsøkes plassert i grøntrabatt slik at gangbaner holdes åpne for 
ferdsel. Høyder på lysmaster skal ikke være for høye, dette sett i forhold til bebyggelsen 
rundt. Høyere lysmaster vil kunne gi et «motorveg» inntrykk og bør unngås. I den andre 
enden bør også lave belysningspunkter(pullerter) unngås i forhold til drift og vedlikehold, 
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spesielt i forhold til snømåking. Nytt belysningsanlegg for fv. 120 vil utføres som tosidig 
belysning med egne armaturer dedikert for g/s-veg, det benyttes 6 m master ev. med 
utligger for armaturene.  
 
Det etableres nye fellesgrøfter i gangveg med trekkerør for forsyning av nytt veglys samt 
trekkerør og kabler for omlegginger. Det planlegges trekkekummer for hver 250 m langs 
strekningen samt for kryssinger av fv.120.  
 
Torg 
For torgområdet skal det utarbeides en egen løsning for belysning. 
 
Park 
For parken skal det utarbeides en egen løsning for belysning. 
 

 
Figur 5-5 Typisk gatesnitt med belysning. 

 

5.9 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

Det er utarbeidet en egen ROS-analyse som følger som vedlegg til denne 
planbeskrivelsen.  

Følgende tiltak må gjennomføres for å redusere risiko: 

Ulykke gående syklende 

Anbefalinger fra trafikkanalysen (Sweco 2016) gjennomføres: 

 Det må tilrettelegges for kryssing av fv. 120 på en slik måte at risiko for trafikkulykke 
mellom kjøretøy og myke trafikanter minimeres.  

 Alle gangfeltene over fv. 120 Nannestadvegen etableres opphøyd og i henhold til 
kravene i håndbok V127 Gangfeltkriterier.  

 På torget anbefales en utforming som inviterer til et godt samspill mellom alle 
trafikantgrupper, og praktisering av lave hastigheter. Videre anbefales en viss 
organisering av trafikken slik at de forskjellige trafikantgruppene får sine definerte 
områder og traseer. Dette kan gjøres ved bruk av elementer, møblering og tilpasset 
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gatebelegning for de forskjellige gruppene. I dette arbeidet er det viktig å etablere 
sykkelvennlig underlag i de områdene som legges til rette for sykling». 

 Når det gjelder inn- og utkjøring av kollektivterminalen er det trafikksikkerhetsmessig 
viktig at siktforhold mellom buss eller stor kjøretøy og myke trafikanter er tilstrekkelige 
og i henhold til håndbok N100 veg- og gateutforming. 

Trafikkulykke anleggsarbeid 

 Ulykkesforebyggende tiltak må planlegges godt og følges særskilt opp i byggefase, 
med spesiell fokus på områdets nærhet til skole og anleggstrafikk nær skoleveg.  

 Det anbefales gjennomført en særskilt trafikkrisikoanalyse for anleggsfasen som 
legges til grunn for trafikkavviklingen og iverksetting av forebyggende tiltak.  

 Det utarbeides skiltplan som godkjennes av kommunen før igangsettingstillatelse gis. 

 
Følgende tiltak bør gjennomføres for å redusere risiko 

Vassdragsområder 

 Overvann bør fordrøyes og filtreres naturlig før det ledes til åpent vassdrag både i 
anleggs- og driftsfase. 

Forurenset grunn 

 Det bør tas prøver av veggrøfter for å undersøke forurensningsstatus, og det bør 
legges inn i en eventuell miljøoppfølgingsplan hvordan entreprenør og byggherre skal 
forholde seg for å forebygge spredning dersom det avdekkes forurenset grunn. 

Ulykke av- og påkjørsler 

 Siktforholdene i både kryss, avkjørsler og ved gangfeltene ivaretas i henhold til 
Vegvesenets håndbok N100 veg- og gateutforming. 

Forurensning, støv og støy i anleggsfase 

 Det anbefales utarbeidet en miljøoppfølgingsplan/ytre-miljøplan som konkret 
beskriver hvilke miljømål som skal gjelde i utbyggingsprosjektet, hvilke krav som 
stilles i regelverk og retningslinjer, hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvem som 
er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene. Kravet legges inn i 
reguleringsbestemmelsene. 

 Støyretningslinje T 1442/2012 kap. 4 bør følges spesielt opp i byggefasen på grunn 
av planområdets nærhet til boliger og Gjerdrum barneskole. 

5.10 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelsene er omtalt i reguleringsplanbestemmelsene og gjengis derfor 
ikke her. 
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6 Virkninger/ konsekvenser av planforslaget 

6.1 Overordnede planer 

Denne detaljreguleringen skal være i samsvar med mål i overordnede statlige og 
regionale planer og retningslinjer som nevnt i kap. 3. 

6.1.1 Avvik fra områdereguleringsplanen 

Planen er også i all hovedsak i samsvar med kommunens områdereguleringsplan for Ask 
sentrum. Det er likevel gjort enkelte avvik og tilpasninger. Dette omfatter følgende 

 Områdeplanens KV8 Asktorvet reguleres som gatetun i stedet for kjøreveg med 
fortau. Det tillates gjennomkjøring fra Gjerivegen til kulturhuset og Askhøgda inntil 
rundkjøringa og ny adkomst til Askhøgda og kulturhuset er ferdig bygget. Gatetunet 
stenges deretter for gjennomkjøring. 

 Avkjøringen fra fv. 120 til områdeplanens KV17 til Hønsigutua justeres slik at den 
samsvarer med eksisterende avkjøring, og slik at eksisterende bjørkeallé bevares. 

 Det er i områdeplanen anvist adkomstpil fra Gjerivegen til eiendom 47/105. Adkomst 
til denne eiendommen skal heller skje fra regulert adkomst til områdeplanens felt 17, 
eventuelt fra Asktunet. Årsaken er at det ikke ønskes enda en avkjøring fra 
Gjerivegen som vil krysse fortau innenfor veldig kort avstand. 

 Adkomst til bensinstasjonen på eiendommen 42/4 fra Myragutua fjernes fordi denne 
kommer i konflikt med ny rundkjøring. 

 Gangarealet i normalprofilet for fv. 120 innsnevres mellom 0,5 – 1,2m for å unngå 
konflikt med Iversenbygget, trafobygg og mur for adkomst til garasje under «Coop-
bygget». 

 Alternativ 2 for plassering av KV16 avviker fra områdeplanen ved at den er plassert 
lenger nord, der eksisterende veg til Skjønnhaugtunet møter fv. 120 i dag. 

 Formålet bolig/forretning/kontor, som i områdeplanen omfatter gårdstunet Asktunet 
(benevnt nr. 15 i områdereguleringen), er utvidet til også å omfatte eksisterende veg 
på nordsiden av eiendommen.  

 Vegen Eivensstuen er breddeutvidet til 6 m ved krysset med fv. 120 for å bedre 
trafikkavviklingen.  

6.2 Landskap og stedets karakter 

Nye og endrede elementer i sentrum vil i noen grad endre inntrykket fra tettsted til 
fremtidig by med gate, torg, park, en mindre plasskrevende kollektivterminal og færre 
flateparkeringsplasser. Utover dette vil ikke tiltaket endre dagens landskap og stedets 
karakter i vesentlig grad. 
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6.3 Byform og estetikk 

Byformen vil i noen grad endres ettersom tiltaket legger til rette for gate med fasader og 
avkjørsler til definerte kvartaler der det i dag er mindre struktur og bygninger som ligger 
hver for seg. Det er imidlertid først når de ulike kvartalene detaljreguleres og bygges ut at 
byformen tydelig endres. Det er i bestemmelsene for områdereguleringen stilt krav til 
materialbruk, farger, utførelse av terrengbehandling, bruk av skilt og reklame knyttet til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. De av bestemmelsene som er relevante er 
videreført i bestemmelsene i denne detaljreguleringen. Denne detaljreguleringsplanen 
omfatter ingen nye bygninger, og bestemmelser om estetikk for bygninger er derfor ikke 
tatt inn. 

6.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er gjort én tilpasning i vegløsningen for å ivareta eksisterende kulturminne. Ved 
driftsbygningen på Asktunet, som er SEFRAK-registrert, er det lagt opp til fortau med 
innsnevring ved hushjørnet, i stedet for gang/sykkelveg som i utgangspunktet er 
normalprofilet.  Ved Iversenbygningen kommer gs-vegen tettere innpå, men uten at selve 
bygningen berøres. 

Hensynssone «Bevaring av kulturmiljø» for Asktunet er videreført fra 
områdereguleringsplanen. Hensikten med hensynssonen er å bevare områdets 
kulturhistoriske, arkitektoniske og miljømessige verdier i sammenheng med 
omkringliggende miljø. 

6.5 Forholdet til kravene i kap. II i naturmangfoldloven 

I alle arealplansaker skal det gjøres en vurdering etter naturmangfoldlovens § 8-12. 
Planområdet er befart av biolog i Sweco oktober 2015, og databasene Naturbase og 
Artskart er sjekket. Resultatene er skrevet inn i denne planbeskrivelsen i kap. 4.6 og 6.5. 

Det er ikke funnet spesielle naturverdier i planområdet, verken når det gjelder naturtyper, 
utvalgte naturtyper, prioriterte arter, andre rødlistearter eller vilt. Kunnskapsgrunnlaget 
(§8) anses tilfredsstillende. Føre var-prinsippet (§9) kommer ikke til anvendelse, og det 
utløses i denne plansaken ikke behov for vurdering av økosystemtilnærming eller samlet 
belastning (§ 10). Eventuelle kostnader ved miljøforringelse skal etter § 11 bæres av 
tiltakshaver, og miljøforsvarlige teknikker og metoder skal tas i bruk dersom det er behov 
for å unngå og å begrense skade (§12). Se også pkt. 5.5 om miljøoppfølging.  

6.6 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Utvidelsen og oppgraderingen av parken og etableringen av torget vil bedre muligheten 
for rekreasjon i sentrum i forhold til i dag. 

6.7 Trafikkforhold 

Vegforhold 
Ny fv. 120 beholder samme bredde som eksisterende veg. Dagens gs-veg erstattes av 
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en vesentlig bredere gs-veg der det i normalprofilet er plass til sykkel i begge retninger i 
3m bredde og gående i 3,25m bredde på utsiden av sykkelbanen.  

Trafikkøkning/reduksjon 
Denne reguleringsplanen vil ikke i seg selv medføre økt trafikk. Endring i trafikk følger av 
utbygging knyttet til andre deler av områdeplanen og annen utbygging som genererer 
trafikk på vegnettet til eller gjennom Ask. 

Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet vil ikke endres direkte som følge av planen, men trafikkmønsteret for 
bussene vil endres. Kollektivterminalen er i dag envegskjørt og har innkjøring fra fv.120 
og utkjøring til Gjerivegen der busser svinger både mot høyre og mot venstre. I fremtidig 
situasjon vil bussene kjøre inn og ut både fra fv. 120 og Gjerivegen. Trafikkanalysen 
(Sweco 2016) anbefaler at fremkommeligheten opprettholdes ved at krysset fv. 120 
Nannestadvegen x fv. 428 Gjerivegen ikke signalreguleres i utgangspunktet, men at en 
nærmere vurdering gjøres i fremtiden hvis det viser seg at det oppstår 
avviklingsproblemer i krysset. 

6.8 Støy 

Trafikkforhold og støy vil ikke endres vesentlig i forhold til det som allerede er utredet i 
områdereguleringsplanen. Innenfor denne detaljreguleringsplanen skal det ikke oppføres 
noen bygninger med støyfølsom bruk. Unntak er mulig fremtidig utvikling av boliger på 
Asktunet. Støyretningslinje T-1442/2012 skal legges til grunn og støyreduserende tiltak 
skal være gjennomført før midlertidig brukstillatelse kan gis. Dette er nedfelt i 
reguleringsbestemmelsene. 

Areal avsatt til sentrumsformål ligger utenfor byggegrense slik den er satt i vedtatt 
områdereguleringsplan. For tilstøtende områder med bygninger med støyfølsom bruk 
anbefales det å følge tiltak beskrevet i støyrapporten utarbeidet til 
områdereguleringsplanen.  

Deler av parken vil ligge i gul støysone, og torget vil ligge innenfor rød og gul støysone, 
se Figur 6-1. Disse formålene er ikke omfattet av støyretningslinjen.  

Det er av ikke vurdert hensiktsmessig å lage støyskjerming mellom fv. 120 og parken. 
Årsakene er både av estetiske hensyn og opplevelsen av parken som et element i byen. 
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Figur 6-1 Fremtidig situasjon i Ask sentrum, beregnet Lden 2 meter over terreng. (Kilde Reinertsen 
2013). 

Retningslinje T-1442/2012 kap. 4 skal legges til grunn for begrensning av støy i bygge- 
og anleggsfasen. 

6.9 Barns interesser 

Barns interesser er i denne planen i hovedsak knyttet til trafikksikkerhet ved kryssing av 
veger, og i hvilken grad utforming av parken og torget inviterer til lek og opphold. Av 
trafikksikkerhetsmessig årsaker anbefaler trafikkanalysen (Sweco 2016) at 
sammenhengende gangfelter over fv. 120 etableres opphøyd og i henhold til kravene i 
håndbok V127 Gangfeltkriterier. 

Videre legges det til rette for lek og aktivitet for barn og unge i parken. 

6.10 Universell tilgjengelighet 

Det er i denne reguleringsplanen ikke planlagt utforming som strider mot universell 
tilgjengelighet. 

6.11 Energibehov – energibruk 

Denne detaljreguleringen vil ikke bidra til å øke kraftbehovet i nevneverdig grad.  
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6.12 Jordressurser/landbruk 

Ca. 1,8 daa fulldyrka mark på eiendommen 42/11 vil gå tapt til ny rundkjøring med 
adkomst med fortau til Askhøgda og kulturhuset. Ca. 1,8 daa er i tillegg avsatt til midlertid 
anleggsområde med mulighet for å mellomlagre matjord som må tas av. Matjorda skal 
legges tilbake inntil vegen når anlegget ferdigstilles. Matjorda skal behandles slik at 
jordkvaliteten ikke forringes, og tiltak som ivaretar dette legges inn i 
miljøoppfølgingsplanen. Det er videre lagt inn i reguleringsbestemmelsene at fulldyrka 
jord skal tilbakeføres og istandsettes med god kvalitet etter at veganlegget er ferdigstilt og 
midlertidig anleggsområde opphører. 

Teigen som berøres, er totalt ca. 28 daa og ligger på flatt og lettdrevet terreng. 

 
Figur 6-2 Illustrasjon som viser varig tap av og midlertidig tap av fulldyrka mark på eiendommen 
42/11. 

Ved Skjønnhaug (39/2) vil det også bli noe tap av dyrka mark som følge av ny kjøreveg 
(KV16), men, dette er allerede vedtatt omdisponert til sentrumsformål i vedtatt 
områdereguleringsplan. 

6.13 Teknisk infrastruktur  
 
Vann og avløp 
Overvannsløsningen innebærer en reduksjon av videreført vannmengde til kommunal 
overvannsledning ved regn opp til 50-årsregn. Ved regn kraftigere enn dette, ledes 
vannet i vegene. Eksisterende ledningsnett i området kan ligge, men enkelte kummer må 
byttes ut. I tillegg er det nødvendig med nye infiltrasjonssandfang langs hele 
vegstrekningen i som knyttes til pukksteinsfylling under rabattene. 
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Elektro og belysning 

Eksisterende veglysmaster må demonteres langs fv. 120 der ny gs-veg etableres, disse 
mastene erstattes av nye master. Det må etableres nytt veglysanlegg med egne 
armaturer for gs-veg slik at belysningskrav, både for kjørefelt og gs-veger, tilfredsstilles. 
Det må muligens etableres et nytt tennskap sentralt plassert på strekningen som skal 
forsyne nytt veglys dersom eksisterende ikke har måler for forbruk av elektrisk strøm, 
eller for å separere anleggene til Statens vegvesen og kommunen. 

Det er behov for en del omlegging av kabler i bakken og eksisterende anlegg må legges 
om i ny fellesgrøft. Videre må eksisterende tele- og kabelskap flyttes eller fjernes da disse 
kommer i konflikt med endret geometri for fv. og ny gs-veg. Eksisterende nettstasjon i 
profil ca. 1368, rett sør for Iversenbygningen, vil komme meget nært ny gangveg. I 
ytterste konsekvens må nettstasjonen flyttes. Detaljer rundt utformingen forbi 
nettstasjonen må avklares med Hafslund nett for å finne en optimal løsning. 

Alle omlegginger, flyttinger og demontering av eksisterende kabelanlegg skal koordineres 
og utføres i samarbeid med kabeletatene og deres godkjente entreprenører. 

6.14 Konsekvenser for næringsinteresser 

Denne detaljreguleringen, som ligger innenfor områdereguleringen for Ask sentrum, 
legger til rette for mer gang- og sykkelarealer, park og torg til utvikling av den fremtidige, 
planlagte byen med bolig- og næringsområder. 

En direkte konsekvens av etableringen av torget er at deler av de eksisterende 
eiendommene 39/15 og 39/16 der det i dag drives næringsvirksomhet, må rives. 

Adkomsten til bensinstasjonen fra Myragutua vil måtte stenges fordi den kommer i konflikt 
med den nye rundkjøringa. Adkomst fra fv. 120 opprettholdes som i dag. 

6.15 Interessemotsetninger 

Lindeberg eiendom AS, som eier næringsbygget på eiendommen 39/5 der deler av 
bygget må rives for å gi plass til torget, mener torget vil ødelegge næringsgrunnlaget for 
dagens virksomhet og svekke Ask som handelssentrum. De mener torgarealet enten må 
eksproprieres, flyttes til kommunens egne arealer, eller vente med å realiseres til de 
markedsmessige forutsetningene er tilstede. De råder kommunen til å lage en pragmatisk 
gjennomføringsstrategi for områdeplanen som sikrer fleksibilitet og ivaretar dagens 
virksomheter inntil tiden er moden for å realisere de større utbyggingsprosjektene.  

Utover dette er det ikke avdekket vesentlige interessemotsetninger beskrevet i kap 6.15. 
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6.16 Avveining av virkninger 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å legge til rette for byutvikling i Ask sentrum i 
samsvar med vedtatt områdereguleringsplan. De overordnede målene slik de går fram av 
områdereguleringsplanen vurderes derfor å veie tyngre enn midlertidige negative 
konsekvenser og interessemotsetninger. 

7 Innkomne innspill 

7.1 Merknader til varsel om oppstart 

Det kom inn seks uttalelser til varsel om oppstart. Disse er fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og 
energidirektorat, Hafslund Nett AS og Advokatfirmaet Ræder DA på vegne av Lindeberg 
Eiendom AS. 

Navn Innspill Kommentar 
Fylkesmannen i 
Oslo og 
Akershus 
(FMOA) 
18.08.2015 

FMOA vil minne om at Ask sentrum 
er lokalisert i et område hvor det er 
registrert marine avsetninger og 
risiko for kvikkleireskred. Av hensyn 
til dette må kommunen legge 
retningslinjene i NVEs veileder 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» til 
grunn for vurderinger av tiltak.  
 
FMOA viser til Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 
8. april 2015, og har ellers ingen 
konkrete merknader. 
 

NVEs retningslinjer er lagt til 
grunn, og 
grunnundersøkelser ble 
gjennomført av Rambøll 
våren 2016. 
Undersøkelsene konkluderer 
med at tiltak i planområdet 
kan gjennomføres med 
tilfredsstillende 
områdestabilitet uten behov 
for geotekniske sikringstiltak. 

Akershus 
fylkeskommune 
(AFK), 
08.09.2015 

AFK viser til mål i samordnet areal 
og transportplan. De viser også til at 
de i forbindelse med arbeidet med 
områdeplan for Ask påpekte at fv. 
120 både har en regional rolle som 
gjennomfartsveg mellom Nannestad 
og Skedsmo og en viktig lokal 
funksjon. Videre ble det påpekt at 
vegen fra regionale myndigheters 
ståsted fungerer godt i dag, både 
trafikksikkerhets- og 
trafikkavviklingsmessig. Dersom det 
skal gjøres endringer i vegsystemet 
i Ask, er det viktig at det skjer på 
grunnlag av grundige analyser. 
Fylkesrådmannen ber om å bli 
involvert i det videre planarbeidet. 
Videre vises det til uttalelse fra 
SVV. 

Hensikten med 
detaljreguleringen er å legge 
til rette for en mer bymessig 
utforming av sentrum i Ask, i 
samsvar med vedtatt 
områdereguleringsplan. Fv. 
120 som går gjennom byen 
er en viktig del av dette. Nye 
elementer er rundkjøring, 
endret utforming og 
kjøremønster for 
kollektivterminalen og torget. 
Torget medfører at 
fartsgrensen på fv. 120 i 
praksis vil bli redusert for å 
ivareta trafikksikkerhet for 
myke trafikanter. 
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Det er ingen registrerte fornminner 
innenfor området, og 
undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 er oppfylt. 
 
AFK anbefaler at detaljplanen 
legger opp til en gateutforming som 
tilrettelegger for at den eldre 
bebyggelsen kan integreres i 
sentrumsutviklingen og fortsatt kan 
være et verdifullt bidrag i Ask 
sentrum, bl.a. Asktunet, 
Smiegården/Gamlesmia og 
Iversenbygningen. 
 
AFK forventer at tema barn og unge 
følges opp fra områdeplanen, der 
det står «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.» 
Fylkesrådmannen forventer at dette 
følges opp i planarbeidet.  
 
Videre forventes det at krav til 
universell utforming beskrevet i 
kommuneplanen og områdeplanen 
følges opp. 

Tas t.e. 
 
Asktunet, Smiegården/ 
Gamlesmia og 
Iversenbygningen vil ikke bli 
direkte berørt av tiltaket. Det 
blir nødvendig med en ca. 
0,5 m høy mur mellom gs-
veg og Iversenbygget pga. 
høydeforskjellen, uten at 
dette vil endre 
tilgjengeligheten til 
bygningen. 
 
 
 
 
 
Barn og unge er vektlagt ved 
utforming av parken som 
beskrevet i planforslaget.  
 
 
Veger, gs-veger, fortau og 
torg er utformet i samsvar 
med vegnormalen og med 
hensikt å ivareta 
tilgjengelighet for alle. 
Detaljer i utformingen som 
fremmer tilgjengelighet for 
alle skal redegjøres 
nærmere for i byggeplan. 
 

Statens 
vegvesen (SVV) 
25.08.2015 

SVV viser til at det blir viktig å 
tilrettelegge for 
trafikksikkerhetsmessige gode 
løsninger for gående og syklende 
langs og på tvers av gaten, samtidig 
som det tas hensyn til at busser og 
gjennomgangstrafikk skal kunne 
kjøre gjennom tettstedet.  
 
Ny utforming av terminalområdet 
må ses i sammenheng med 
kryssene fv.120/kv.4, fv.120/fv.428 
og fv.428/veg bak planlagt park. 
Parkering for kunder, varelevering 
og for boliger må avklares i 
planarbeidet. Det må ikke legges til 
rette for gateparkering langs fv.120.  

Trafikksikkerhet er ivaretatt i 
samsvar med vegnormalene 
og som beskrevet i kapitlene 
og trafikkløsninger og 
trafikkforhold i dette 
planforslaget. 
 
Det er ikke lagt inn 
gateparkering langs fv. 120 
etter avklaring med Statens 
vegvesen. Varelevering for 
næringsbygg som ligger 
inntil fv. 120 må løses fra 
sidegater og arealer utenfor 
denne planen. Parkering for 
boliger er ikke relevant for 
denne detaljreguleringen.  
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SVV gjentar behov for mer detaljert 
trafikkanalyse for de ulike delene av 
planområdet tilliggende fv.120 og 
fv. 428.  
 
Det forutsettes av det utarbeides en 
teknisk detaljplan for planområdet 
ihht. SVV håndbok R700 
tegningsgrunnlag. 
 

Det er utarbeidet en 
trafikkanalyse som følger 
som vedlegg til planforslaget 
(Sweco 2016). 
 
Det er utarbeidet teknisk 
detaljplan i samsvar med 
SVV håndbok R700 
tegningsgrunnlag i omfang 
som er nødvendig på 
reguleringsplannivå. 
Ytterligere detaljering og 
tegningsgrunnlag må 
utarbeides til byggeplan som 
utarbeides når 
reguleringsplan er vedtatt. 

Norges 
vassdrags- og 
energi-direktorat 
(NVE), 
08.09.2015 

NVE viser til at planområdet ligger i 
3 ulike faresoner for kvikkleire. En 
geoteknisk utredning i forbindelse 
med reguleringsplanen må utrede 
reell fare og nødvendige 
risikoreduserende tiltak for å oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet. Tiltaket må 
plasseres i riktig tiltakskategori i 
henhold til NVEs veileder 7/2014 og 
vurderes særskilt ut fra dette. De 
viser i denne forbindelse også til de 
geoteknisk rapport utarbeidet i 
forbindelse med 
områdereguleringsplanen for Ask 
sentrum og tilhørende 
planbestemmelser i forhold til 
rasfare (kvikkleire) § 5.2.2. NVE 
viser for øvrig til NVEs veileder 
7/2014 – Sikkerhet mot 
kvikkleireskred, og anmoder om at 
denne legges til grunn i den videre 
planleggingen. 
 

Ifølge grunnundersøkelser 
gjennomført av Rambøll 
våren 2016 kan tiltak i 
planområdet gjennomføres 
med tilfredsstillende 
områdestabilitet uten behov 
for geotekniske sikringstiltak. 

Hafslund nett AS 
(HN) 04.09.2015 

HN opplyser at har elektriske 
anlegg i planområdet som vist på 
kart vedlagt merknaden, og ber om 
at det tas hensyn til disse. Ev. 
omlegging, flytting eller forsterking 
må som hovedregel bekostes av 
tiltakshaver. Høyspentkabler bør 
unngås flyttet. 
 
HN ønsker at utbygger tar kontakt i 
god tid før utbygging for å avklare 

Trafostasjon G005, som 
ligger rett sør for 
Iversenbygget, blir liggende 
nært inntil gs-vegen langs 
fv.120. Det har i 
planleggingen vært kontakt 
med Hafslund Nett om 
saken. 
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hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm, og 
planlegge nye elektriske anlegg. 
Selskapet ønsker også å avklare 
fremdriftsplan med utbygger. 

Advokatfirmaet 
Ræder DA for 
Lindeberg 
Eiendom AS 
gnr.39/bnr.5. 
07.09.2015 

Det vises til vedtak i 
områdereguleringsplanen som 
medfører at deres klient må rive 
deler av næringsbygg og mister P-
plasser. De mener torget vil 
ødelegge næringsgrunnlaget for 
dagens virksomhet og svekke Ask 
som handelssentrum. Torgarealet 
må enten eksproprieres, flyttes til 
kommunens egne arealer, eller 
vente med å realiseres til de 
markedsmessige forutsetningene er 
tilstede. De råder kommunen til å 
lage en pragmatisk 
gjennomføringsstrategi for 
områdeplanen som sikrer 
fleksibilitet og ivaretar dagens 
virksomheter inntil tiden er moden 
for å realisere de større 
utbyggingsprosjektene.  
 
Rettslig sett minner de også om at 
det ikke kan vedtas reguleringer 
som ikke kan gjennomføres innen 
overskuelig fremtid. De ber om et 
møte om saken. 
 

Hensikten med denne 
detaljreguleringen er å legge 
til rette for byutvikling i Ask 
sentrum i samsvar med 
vedtatt 
områdereguleringsplan. De 
overordnede målene slik de 
går fram av 
områdereguleringsplanen 
vurderes derfor generelt å 
veie tyngre enn mer 
kortsiktige konsekvenser for 
enkelteiendommer. Prosess 
for gjennomføring av planen 
og dialog med berørte 
grunneiere vil avklares 
nærmere gjennom 
planbehandlingen. 

 

 

7.2 Merknader til varsel om utvidelse av planområdet 
 
Det kom inn seks uttalelser til varsel om oppstart. Disse var fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Plan1 på vegne av Lindeberg 
Eiendom AS, Asktunet Eiendom AS og Romerike Boliger AS på vegne av Gjerdrum 
Boliger AS v/ Odd Sæther. 
 

Navn Innspill Kommentar 
Fylkesmannen 
i Oslo og 
Akershus 
(FMOA) 
15.04.2016 

FMOA viser til at mulig skredfare knyttet til 
kvikkleire må tas hensyn til i den videre 
planleggingen.  
 
Videre viser de til at utvidelse av 
planområdet i nord omfatter LNF-områder 
med fulldyrka jord av svært god kvalitet. 

Grunnundersøkelser 
og geoteknisk 
vurdering er 
gjennomført (Rambøll 
2016). Tiltak i 
planområdet kan etter 
Rambølls vurdering 
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FMOA forutsetter at inngrep i areal for 
matproduksjon begrenses mest mulig. 
Dersom utvidelsen for eksempel vil gjelde 
midlertidig anleggsområde, må det sikres i 
bestemmelsene at fulldyrka jord vil bli 
tilbakeført og istandsatt med god kvalitet. 
 

gjennomføres med 
tilfredsstillende 
områdestabilitet uten 
behov for geotekniske 
sikringstiltak. 
 
Bestemmelser om 
ivaretakelse av 
matjord legges inn i 
bestemmelsene i 
samsvar med 
fylkesmannens 
merknad. 

Akershus 
fylkeskommune 
(AFK), 
18.04.2016 

AFK viser til at forholdet til automatisk 
fredede kulturminner er avklart gjennom 
tidligere områderegulering, og det er ingen 
registrerte fornminner innenfor 
planområdet. Undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 er derfor oppfylt. 
 
AFK viser for øvrig til uttalelse til varsel om 
oppstart når det gjelder nyere tids 
kulturminner og planfaglige vurderinger, 
herunder konsekvenser for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, barn 
og unges interesser eller universell 
utforming. 

 
Merknad tas t.e. 
 
 
 
Formål bevaring av 
Asktunet som 
kulturmiljø videreføres 
fra områderegulerings-
planen. Utvidelsen 
medfører ingen nye 
konsekvenser for de 
planfaglige temaene.  
 

Statens 
vegvesen 
(SVV) 
11.04.2016 

SVV har ingen merknader til utvidelsen av 
planområdet. 

Det er i planprosessen 
gjennomført to møter 
med SVV, og planen 
er bearbeidet som 
følge av innspill fra 
SVV. 

Plan1 på vegne 
av Lindeberg 
Eiendom AS 
gnr./bnr. 39/5., 
18.04.2016 
 

Det vises til tidligere uttalelser til varsel om 
oppstart av planarbeid og uttalelser gitt til 
områdeplan for Ask sentrum. 
 
Plan1 mener det er uklart om varselet er 
utarbeidelse av en detaljplan etter PBL 
eller om det er utarbeidelse av teknisk 
detaljplan for fv. 120. De viser til at det 
heller ikke står noe om hvorfor 
planområdet er utvidet helt inntil veggen til 
bebyggelsen på gnr/bnr. 39/5. 
 
Som tidligere uttalt ønsker de ikke torg slik 
det nå planlegges plassert og opparbeidet. 
De mener plassering ved Herredshuset er 
bedre. Videre mener de at noe 
bakkeparkering er avgjørende for å drive 

 
 
Varselet om utvidelse 
gjelder 
detaljreguleringsplan 
etter PBL. 
Planområdet er utvidet 
inntil bebyggelsen på 
39/5 og andre steder 
der det er behov for å 
midlertidig sikre areal i 
anleggsperioden for å 
få bygget vegen og 
torget. Det midlertidige 
anleggsbeltet bortfaller 
når planen er realisert, 
og reguleringsformålet 
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næring, særlig dagligvarer, og at å fjerne 
alle P-plasser på østsiden av fv. 120 til 
fordel for torg blir konkurransevridende. De 
viser også til at planen forutsetter riving av 
eksisterende bebyggelse der det drives 
næring. 
 
De viser til at de som grunneier i sin 
uttalelse til varsel om oppstart ba om møte 
for å diskutere håndtering av saken og 
prosessen fram til realisering av 
hovedtrekkene i områdeplanen, uten at de 
har fått tilbakemelding på dette. 

i områdeplanen vist i 
plankartet vil gjelde. 
 
Detaljreguleringen 
forholder seg til vedtatt 
områdeplan, og i 
denne ligger torg på 
deler av eiendommen 
39/5. 
 
Kommunikasjon med 
grunneier følges opp i 
den videre 
planprosessen. 
 
 

Asktunet 
Eiendom AS v/ 
Turid Jødahl, 
gnr./bnr. 
42/117, 
30.03.2016. 

Asktunet Eiendom AS skriver i sin uttalelse 
at de har planer om å innrede arealene 
over fjøsdelen med næring og/eller bolig, 
og det er også planer om med tiden å 
innrede den store hovedbygningen til fire 
leiligheter. Videre vurderer de å flytte 
garasjen for å få et åpnere tun. De er glad 
for at Gjerdrum kommune er kjent med og 
har stilt seg positive til gjennomføringen av 
disse planene for videre utvikling av 
Asktunet uten behov for ytterligere 
detaljregulering fra deres side. 

Tas t.o. 

Romerike 
Arkitekter AS 
på vegne av 
Gjerdrum 
boliger AS v/ 
Odd Sæther, 
gnr./bnr. 39/2, 
18.04.2016 

Gjerdrum Boliger AS har under arbeid 
planlegging av et større boligprosjekt på 
deler av gnr./bnr. 39/2, se illustrasjon 
nedenfor: 

 
De legger opp til en felles adkomstveg fra 
fv. 120 mot øst. Denne adkomstvegen vil 
ligge parallelt med områdeplanens 
«Kjøreveg 16», men er plassert noe lengre 

Forslaget om å flytte 
kjøreveg 16 (KV16) 
avviker fra 
områdeplanens 
vedtatte plassering av 
KV 16 og avsatte 
arealer til kvartaler for 
sentrumsformål. 
Endringen medfører at 
sentrumsområde 21 
får redusert i areal i 
forhold til 
sentrumsområde 22. 
Slike endringer vil 
rokke ved vedtatt 
områdeplan på en 
måte som gir 
konsekvenser for 
vedtatt 
områdeplanstruktur. 
Rådmannen se likevel 
at det kan være 
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nord. Deres foreslåtte vegplassering 
sammenfaller i stor grad med veg til 
eksisterende gårdstun på gnr/bnr. 39/2. De 
argumenterer med at denne plasseringen 
av adkomstvegen ikke vil ha noen negativ 
virkning på forholdet mellom fv. 120 og 
områdeplanens kvartalsstruktur. De mener 
også at et firearmet kryss med 
fv.120/Ingelstun/Kjøreveg 16, slik det var 
lagt opp til i områdeplanen, normalt er mer 
ulykkesbelastet enn deres forslag om T-
kryss. Forflytningen av adkomstvegen 
nordover vil gi god plassering av 
bygningsvolumene med lys og luft til 
uteoppholdsarealene slik de ser det. Deler 
av boligarealet i 1. etg. mot vegen vil også 
kunne benyttes til næringsformål. 

hensiktsmessig å 
vurdere dette 
forslaget, og legger 
derfor frem et plankart 
og vegtegning 
alternativ 2 der 
plasseringen av KV16 
er som foreslått av 
Gjerdrum Boliger AS.  

Gjerdrum 
Næringslivs-
forening v/ 
leder Turid 
Jødahl, 
17.06.2016 

Næringslivsforeningen mener det er behov 
for bedre trafikkavvikling i sentrum, og 
foreslår å rive det gamle bankbygget slik at 
det blir plass til en rundkjøring. Denne 
rundkjøringen vil, slik de ser det, avhjelpe 
trafikken til og fra butikkene på vestsiden 
av vegen og gi lettere tilgang til fv. 120 fra 
Kløftavegen. Samtidig kan det lages en 
finere arrondering mellom byggene 
Eivensstuen og Vestvang enn det er i dag, 
skriver de i sin uttalelse. 

Rundkjøring i sentrum 
har, som 
Nærlingslivsforeningen 
også nevner i sitt brev, 
tidligere vært et tema 
underveis i arbeidet 
med 
områdereguleringen. 
Rundkjøring er 
plasskrevende, og er 
ikke ønskelig i et 
bysentrum. T-kryss, 
slik det er vedtatt i 
områdereguleringen, 
videreføres derfor, 
men 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. For krysset 
med Vestvang 
foreligger det vedtatt 
plan fra 2015 som er 
lagt til grunn. Det vil bli 
gjennomført en ekstra 
trafikktelling og 
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vurdering for krysset 
fv. 120 x Eivensstuen, 
og dersom denne viser 
behov for ytterligere 
utvidelse av dette 
krysset og vegen, vil 
dette bli vurdert til 2. 
gangs behandling. 

 


