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Figur 1: utsnitt fra områdereguleringsplan for 

Ask sentrum, Plan-ID 201401, med mørk blå 

planavgrensning for aktuell 

detaljreguleringsplan. 

Figur 2: forslag til detaljregulering for del av 

fv. 120 gjennom Ask sentrum, Plan-ID 

201602.  
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Saken gjelder: 

Formannskapet vedtok 31.08.2016 å legge forslag til detaljregulering for del av fv. 120 gjennom 

Ask sentrum ut på offentlig ettersyn og høring, med høringsfrist 7. november 2016. 

Detaljreguleringen ble fremmet av Sweco Norge AS på vegne av Gjerdrum kommune. 

Detaljreguleringen innebærer fv. 120 med tilgrensende arealer i områdeplan for Ask sentrum.  

Formannskapet får reguleringsplanen til andregangsbehandling, mens kommunestyret 

har Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2017  

Behandling 

Representant Mads Sander (MDG) fremmet følgende endringsforslag: 

 

«Behovet for gang og sykkeltrasé på nordsiden av veien ved ny rundkjøring og kulturhuset 

anses som lite nødvendig. Av hensyn til vern av matjord lages det kun gang og sykkeltrasé på 

veiens sørside.» 

Votering 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 



Representant Mads Sander forslag ble vedtatt med 16 (7 H, 2 FrP, 4 SP, 1 MDG, 1 AP) mot 9 

stemmer (2 V, 7 AP)  

Vedtak 

1. Detaljreguleringen for fv. 120 vedtas slik den nå foreligger med de endringer som er 

gjort etter offentlig ettersyn. 

2. Behovet for gang og sykkeltrasé på nordsiden av veien ved ny rundkjøring og 

kulturhuset anses som lite nødvendig. Av hensyn til vern av matjord lages det kun gang 

og sykkeltrasé på veiens sørside. 

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.12.2017  

Behandling 

Representant Mads Sander (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

«Formannskapet ser at den kan være en mulighet å fjerne gang- og sykkelvei på nordsiden av ny 

vei mellom fremtidig rundkjøring og kulturhuset/Askhøgda, av hensyn til vern av matjord. 

Rådmann bes utrede hvor store jordbruksarealer det er mulig å spare på denne måten, og legge 

dette frem i forbindelse med kommunestyrets endelig behandling av saken. Det må også 

vurderes om denne endringen får trafikksikkerhetmessige konsekvenser». 

Votering 

1. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

2. Representant M. Sanders tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Innstilling 

3. Rådmannen i Gjerdrum kommune tilrår at detaljreguleringen for fv. 120 vedtas slik den 

nå foreligger med de endringer som er gjort etter offentlig ettersyn. 

4. Formannskapet ser at den kan være en mulighet å fjerne gang- og sykkelvei på nordsiden 

av ny vei mellom fremtidig rundkjøring og kulturhuset/Askhøgda, av hensyn til vern av 

matjord. Rådmann bes utrede hvor store jordbruksarealer det er mulig å spare på denne 

måten, og legge dette frem i forbindelse med kommunestyrets endelig behandling av 

saken. Det må også vurderes om denne endringen får trafikksikkerhetmessige 

konsekvenser 

 

 

 

 

myndighet til å vedta reguleringsplanen. 

Rådmannens forslag til innstilling: Rådmannen i Gjerdrum kommune tilrår at 

detaljreguleringen for fv. 120 vedtas slik den nå foreligger med de endringer som er gjort etter 

offentlig ettersyn. 

 

Rådmannen i Gjerdrum 

 

Frits Eriksen 

 



 

  



Fakta:  

Bakgrunn:  

Krav i områdeplan for Ask sentrum om helhetlig detaljering for fv. 120 gjennom Ask sentrum 

før utbygging av tilstøtende areal langs fv. 120. 

 

Hensikt med planen:  

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en god og entydig gateutforming av 

fv.120 gjennom Ask sentrum, med avklaring til omkringliggende, eksisterende og ny 

bebyggelse, i tråd med gjeldende områdeplan.  

Forslagsstiller: 

Gjerdrum kommune. 

 

Plankonsulent:  

Sweco Norge AS. Geoteknisk rapport utarbeidet av Rambøll.  

 

Planområdet  

Planen omfatter fv. 120 gjennom sentrum, deler av fv. 428 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 er på ca. 42 daa og dekker ca. 630 m av fv. 120 og ca. 180 m av fv. 428 

Gjerivegen (de siste 78 meterne av Gjerivegen er regulert kun sør for senterlinjen, da 

tilgrensende plan omfatter Gjerivegen nord for senterlinje).  

 

Detaljreguleringen legger premisser for utforming av kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, 

trafikkmønster, krysningspunkt, belysning, gatemøblering og ledningsnett. 

 

Forhold til områdeplan for Ask sentrum 

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 planbeskrivelsen. Veileder til områdeplanen er lagt til 

grunn for planforslaget.  

 

Dyrka mark 

På grunn av rundkjøring nord for Ask sentrum, vil planforslaget bety 1,8 dekar varig tap av 

dyrka mark. 

 

Utbyggingsavtale:  

Utbyggingen vil bli finansiert ved utbyggingsavtaler (infrastrukturbidraget) som inngås med 

utbyggerne innenfor områdeplanens avgrensning. 

 

Annet 

For nærmere beskrivelse av planforslaget, vises det til planbeskrivelsen, plankartet og 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Planprosessen 

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. Det kom 

seks uttalelser til planoppstart. 



Åpent folkemøte om utvikling av parken i Ask sentrum ble gjennomført på kulturhuset 

03.12.2015. 

 

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. Det kom sju uttalelser da det ble 

varslet om utvidet planområde. 

 

Merknader til varsel oppstart er kommentert i planbeskrivelsen kap. 7.1 og 7.2. Disse er vedlagt 

saken i sin helhet. I tillegg til disse merknadene har kommunen mottatt e-post fra Gjerdrum 

Bondelag. E-posten er kommentert under vurdering av planforslaget i temaene: Kryss til 

Vestvang fra fv. 120 og jordvern. 

 

Formannskapet vedtok 31.08.2016 å legge planen ut til offentlig ettersyn og høring, med 

høringsfrist 7. november 2016. Det kom inn 15 uttalelser. Disse er gjengitt i et eget dokument.  

 

Det ble i tillegg avholdt møte med grunneiere den 03.10.2017 hvor det ble enighet om mulighet 

for å komme med innspill fram til 30.10.2017. 

 

Rådmannen har gått gjennom alle innkomne innspill til orienteringsmøtet og kommentert disse i 

eget vedlegg. Som følg av innspill, har rådmann foretatt endringer fra 1.gangsbehanling til 

2.gangsbehandling. Rådmannen anser at endringene ikke er av en slik karakter at det er 

nødvendig med en ny 1.gangsbehandling.  

 

Endringer etter offentlig ettersyn samt utvidet frist i henholdt til møte 30.10.2017 

 

Plankart  

- Eiendom 39/22 og 39/39 er endret fra sentrumsformål til boligbebyggelse i samsvar med 

gjeldende regulering. 

- Endringer Hønsigutua i henhold til detaljregulering for Skjønnhaugtunet. 

- Endret arm i rundkjøringen retning øst mot Askhøgda for å redusere tap av dyrka mark.  

270 m2 dyrka mark spares med justeringen. Svingradius må ivaretas og medfører at ikke 

ytterligere areal kan spares.  

- Lagt inn faresone ras- og skredfare på Asktunet i samsvar med områdeplan. 

- Regulert ekstra areal helt i nord slik at vår avgrensning samsvarer med avgrensning til 

områdeplanen (dette arealet inngikk i varsel om oppstart).  

- Frisiktlinje for ut-/innkjørsel er lagt inn for avkjørsel fra Askheim mot Myragutua.  

- Fortau langs o_KV4 er rettet opp slik at det ikke vises som starten av et kryss. Videre er 

avkjøringen/vegen oppdatert i henhold til byggeplan. 

- Vegbredden i vegtegning og plankart er feilrettet slik at Eivensstuen samsvarer med 

beskrevet bredde 6 meter.  

- Geometrien er justert slik at detaljreguleringen treffer områdereguleringen ved f_KV7.  

- Tatt ut trafikkøyer fra armene i rundkjøringen i plankartet. Øyene vises på vegtegninger 

og illustrasjonsplan, men utformingen er ikke juridisk bindende. Hensikten å kunne 

tilpasse i byggeplan slik at man sikrer at store biler kan kjøre ut fra bensinstasjon.  

- Satt inn pil for utkjøring fra bensinstasjonen. 



- Regulert o_SGS over o_SVG for å sikre opparbeidelse av fotgjengerovergang over fv. 

120 lengst sør i planen (nord for f_KV17).  

- Rundkjøring i nord: Øyer i rundkjøring fremheves ved at de farges i en mørkere gråtone. 

Det har tidligere vært enighet om at øyene ikke skal reguleres inn, men fremgå på 

plankartet for å gjøre det forståelig/lesbart.  

- Anleggsbelte MAR1 har blitt redusert i nord for å imøtekomme ønske fra eier av 

gnr./bnr. 42/27. Årsaken var at soverommet i huset ligger mot anleggsbeltet.  

- Påført inn-/utkjøringspil fra KV4, denne manglet ved førstegangsbehandlingen.  

- Påført inn-/utkjøringspil fra KV7, denne manglet ved førstegangsbehandlingen.  

- Planområdet er justert ved Askhøgda, o_SKV2. Justeringen er foretatt for å tilpasse 

tilgrensende plan for Askhøgda, som også har tatt med seg deler av o_SKV2.  

- Planområdet er justert ved KV16. Justeringen er foretatt for å tilpasse tilgrensende plan 

da den også inkludererKV16.  

Bestemmelser  

- § 1.1 Reguleringsformål – lagt inn ny hensynssone - faresone Asktunet. Videre er formål 

boligbebyggelse og landbruk tatt inn ettersom disse midlertidige formålene går fram av 

plankartet og ikke skal tas ut når midlertidigheten opphører, slik det i første omgang var 

planlagt. Fjernet KV16 da denne er tatt ut av plankartet.  

- § 2.2 tatt ut da denne var overflødig sammen med § 2.1, og til dels misvisende i 2. 

avsnitt. 

- Ny § 2.8 etter krav fra SVRØ i møte 13.12.16: Ved anleggsarbeider som innebærer 

stenging av fv. 120 gjennom Ask sentrum, må det være sikret omkjøringsveg.  

- § 3.4 påført begrepet ytre miljøplan.  

- § 3.7 oppdatert med henvisning til revidert skisse for overvannsplan. 

- Nye §§ 4.3 og 4.4. om formål boligbebyggelse og henvising til at bestemmelser for 

områdereguleringsplan og regulering for Ask sentrum 2002 gjelder (dette er formål 

under midlertidig rigg- og anleggsområder). 

- Tilføyelse i § 5.1 …og tilhørende gang- og sykkelveg… 

- Ny § 5.6 Justeringer innenfor regulert vegareal. Det tillates mindre justeringer innenfor 

regulert vegareal, herunder SKV, KV, SF, ST, SGT, SGS, SVT, SGT og SKT. 

- Tilføyelse i § 5.8 om at utforming av torget også skal godkjennes av Statens vegvesen, 

ikke bare kommunen. 

- Ny § 5.11 Utkjøring fra eiendom 42/4 til o_SKV1. 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.  

- Ny § 7.3 om faresone Asktunet. 

Økonomiske konsekvenser 

Utbyggingen vil bli finansiert ved utbyggingsavtaler (infrastrukturbidraget) som inngås med 

utbyggerne innenfor områdeplanens avgrensning. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen tilrår at detaljreguleringen for fv. 120 vedtas slik den nå foreligger med de 

endringer som er gjort etter offentlig ettersyn.  

 



Særutskrift sendes:  
Ved vedtak i Kommunestyret sendes detaljreguleringen til regionale myndigheter, berørte 

grunneiere, aktuelle lag og foreninger mm. Detaljreguleringen vil bli gjort tilgjengelig på 

kommunens nettside, inkludert planregister. I tillegg vil det bli kunngjort i Romerikes Blad. 

 

 

 


