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MERKNADSBEHANDLING	
ASKHØGDA – Offentlig Ettersyn

Følgende innspill er mottatt:

Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR) 04.07.17
Den Norske Kirke, Gjerdrum og Heni sokn 05.07.17
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 06.07.17
Gjerdrum Normisjon/ Misjonshuset 28.07.17
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co 11.08.17
Akershus Fylkeskommune 14.08.17
ROAF 09.08.17
Bjørn og Tone Granerud, Arne Granerud 12.08.17
Statens Vegvesen, seksjon plan Akershus 17.08.17

I tillegg kommenteres Formannskapets vedtak av 14. juni vedrørende parkering i forkant av at
forslaget til detaljregulering ble lagt ut til offentlig høring.

Parkeringsnormer Askhøgda
I det fremsatte forslag til detaljregulering var det inntatt i reguleringsbestemmelsene at det skulle
etableres en parkeringsplass pr leilighet, inkludert gjesteparkering. Det ble videre angitt at maksimalt
0.1 plass skulle kunne etableres på terreng.

Ved formannskapets behandling ble det fremmet forslag om at det skulle settes krav om en betydelig
høyere parkeringsdekning, det vil si 1,5 plass pr boenhet med tillegg av 0,3 plasser pr boenhet for
gjesteparkering.

Detaljreguleringen legger opp til samlet 206 leiligheter, som med de parkeringskrav som følger av
formannskapets vedtak vil si at det skal etableres 371 parkeringsplasser.

Forslagsstilles kommentar:
Forslagsstiller er av den oppfatning at etablering av 370 parkeringsplasser i tilknytning til prosjektet er
uhensiktsmessig, unødvendig og ikke i tråd med overordnede retningslinjer. En nær dobling av antall
parkeringsplasser vil ikke være mulig å oppnå, og vil fordre en vesentlig endring og omprosjektering av
prosjektet. Etablering av parkering for 370 biler vil fordre et areal på omkring 9000 kvm.

I brev fra Akershus Fylkeskommune av 10. juni uttales det:
«Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stilmulere til
bruk av gange-, sykkel-og kollektivtransport fremfor bilbruk. …
Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer,
og at disse er strenge.»

Anbefalingen viser at fylkeskommunen er av den oppfatning at det fremfor minimumskrav heller bør
settes tak på hvor mange parkeringsplasser som tillates etablert, og at normene er strenge, dvs et lavt
antall. Denne anbefalingen er gjentatt ved at det vises til denne i Fylkeskommunens brev av 14. august
2017.
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Et krav om et høyt minimumskrav til parkering slik angitt i vedtaket i formannskapet går dermed på
tvers av retningslinjer, og hensyntar i liten grad prosjektets sentrale plassering og muligheten for
benyttelse av gangveier og kollektivtransport.

Forslagsstiller kan imidlertid se at en mer hensiktsmessig regulering av parkeringsdekningen tar hensyn
til at parkeringsbehov kan være ulikt avhengig av type og størrelse på boligene. Det foreslås derfor slikt
nytt første ledd i reguleringsbestemmelsene punkt 3.7 Parkering:

Det tillates opparbeidet parkering til boligene avhengig av boligenes størrelse:
· Boenhet på under 49 kvm: 0,5 plass pr boenhet
· Boenhet på mellom 50 og 79 kvm: 1 plass pr boenhet
· Boenhet på over 80 kvm: 1,5 plass pr boenhet

Det kan etableres i tillegg 0,1 plass pr boenhet som gjesteparkering. Gjesteparkeringsplasser kan
etableres på terreng.

Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS (NRBR)
NRBR sier i sin uttalelse at de ikke har stigebil, men kun bærbare stiger til maks 9m høyde. Videre sier
de at det skal være kjørbar adkomst for mannskapsbil frem til hovedangrepsveier.

Det skal sørges for tilstrekkelig slokkevann. Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter
fra inngangen til hovedangrepsevei. I tillegg må det være tilstrekkelig antall brannkummer eller
hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. Det skal ikke være mer enn 50+50m slangeutlegg fra
kum/hydrant til noen del av fasadene. NRBR foretrekker brannhydranter. For P-kjelleren er det viktig
at det etableres mulighet for utlufting av røyk. Det henvises for øvrig til NRBR’s veiledning.

Forslagsstillers kommentar:
I forprosjektet har brannrådgiver hatt dialog med Øvre Romerike Brann og redning, som har vurdert
forprosjektet og akseptert løsningen slik den er prosjektert i planforslaget. (Bl.a.oppstillingsplass for
brannbil og bruk av eksisterende brannkummer samt nytt påkoblingspunkt i forbindelse med ny
kommunal vannledning ved prosjektet.) Merknaden fra NRBR viser for øvrig til preaksepterte løsninger
i veiledningen til TEK, som skal følges opp i den videre detaljprosjekteringen. I tillegg kan nevnes at det
pt legges opp til branntekniske løsninger som sikrer rømning uavhengig av brannvesenets stigebil eller
bærbare stiger. Dersom løsningene endres, disponerer Øvre Romerike Brann og redning stigebil som
kan tilkalles av NRBR ved behov.

Den Norske Kirke, Gjerdrum og Heni sokn
Gjerdrum og Heni sokn driver barnehage på Askhøgda 5. De mener nybygget vil komme for nært deres
uteområder, og opplever bygget som uforholdsmessig høyt. De er redde for å miste sollys over store
deler av barnehagens uteområde, og etterspør skyggediagram.

Forslagsstillers kommentar:
I og med at det her er jordbruksarealer som tas i bruk til byggeområde ble det fra overordnede
myndigheter ved oppstart signalisert at de forventet høy utnyttelse av eiendommen. Prosjektet er
utformet i tråd med dette, men på en måte som tilpasser seg sentrumsbebyggelsen i Ask. Det er
utarbeidet skyggediagram i planbeskrivelsen, med tidspunkter som avtalt med saksbehandler. I tillegg
har vi her utarbeidet skyggediagrammer spesielt for denne eiendommen, hvor vi viser skygge på
tidspunkter som er mere relevante for barnehagens utetider, og med både 4 og 5 etasjer.
Skyggediagrammer for 1.mai og Vår og Høstjevndøgn er utarbeidet både for bebyggelse i 4etasjer og i
5 etasjer. Diagrammene viser at det er liten forskjell i skygge for de to alternativene.
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Skyggediagram for 1.mai i barnehagens uteleketid, vist med hhv 5 og 4 etasjers utbygging

1.mai kl. 09.00  -  Bebyggelse i 5 etasjer   1.mai kl. 09.00  -  Bebyggelse i 4 etasjer

1.mai kl. 12.00  -  Bebyggelse i 5 etasjer 1.mai kl. 12.00  -  Bebyggelse i 4 etasjer

1.mai kl. 15.00  -  Bebyggelse i 5 etasjer        1.mai kl. 15.00  -  Bebyggelse i 4 etasjer
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Skyggediagram for Vår- og Høstjevndøgn i barnehagens uteleketid, vist med hhv 5 og 4
etasjers utbygging

21.mars kl. 09.00  -  Bebyggelse i 5 etasjer                    21.mars kl. 09.00  -  Bebyggelse i 4 etasjer

21.mars kl. 12.00  -  Bebyggelse i 5 etasjer 21.mars kl. 12.00  -  Bebyggelse i 4 etasjer

21.mars kl. 15.00  -  Bebyggelse i 5 etasjer 21.mars kl. 15.00  -  Bebyggelse i 4 etasjer



2

Flyfoto viser at del av barnehagens uteareal er etablert på tomt tilhørende Askhøgda. Del på
Askhøgdas eiendom må påregnes flyttet når utbygging av området skal skje. Askhøgda 5 har store
deler av eiendommen avsatt til trafikkareal, dette er solrike deler av eiendommen, som også kan egne
seg godt til lekeareal for barn.

(Ill. fra Google Earth)

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn, og har ingen konkrete
merknader til planforslaget.

Forslagsstillers kommentar:
Tas til orientering.

Gjerdrum Normisjon / Misjonshuset
Gjerdrum Normisjon synes planen ser ut til å bli en massiv konsentrert bebyggelse. De mener at
bebyggelsen er for høy, og ønsker at antall etasjer reduseres. De ønsker en adkomstvei til
blokkbebyggelsen, sekundært et fotgjengerfelt.  De mener at forslaget vil avgrense tilgangen til
kulturlandskapet og viser til tidligere saksfremlegg hvor det står at kontakten mellom tettstedet og
kulturlandskapet skal opprettholdes og styrkes. De ønsker et møte om bedre løsning slik at det blir
bedre infrastruktur med hensyn til veg, og ønsker dialog om hvordan grøntområdet mellom
bygningene kan anvendes.

Forslagsstillers kommentar:
Med hensyn til høyde og etasjeantall vises det til kommentar til Gjerdrum og Heni sokn.

Når det gjelder adkomstvei mellom misjonshuset og den nye bebyggelsen på Askhøgda er det ikke
aktuelt å legge til rette for kjøreadkomst. Kommunen stiller store krav til blå/grønn faktor i prosjektet,
og dette må løses med mest mulig grøntanlegg og minst mulig asfalterte flater. Det er imidlertid en
åpning i bebyggelsen som gir adkomst for gangtrafikk (mellom BB4 og BB5). Denne åpningen ligger
nærmere Askhøgda 3, men det kan etableres en gangvei til Askhøgda 5.  Dette er vist tegnet inn på
revidert utomhusplan.

Adkomst til kulturlandskapet fra ny bebyggelse på Askhøgda vil skje via eksisterende gangveienett og
ikke via Askhøgda 5.
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Advokatfirmaet Nicolaisen & Co (på vegne av ØB Eiendom AS, eier av gnr. 42, bnr. 118 og 113)
De beskriver at Raumergården har bygd opp et en svært ettertraktet profil som et hotell beliggende i
et naturskjønt landskap på landet. Bebyggelsens høyde og plassering vil frata Raumergården utsikten
og erstatte den med en «vegg». De ber om at det ikke tillates å bygge høyere enn 12m, dvs 4 etasjer.
Det foreslås at prosjektets høyde heller økes mot øst for å kunne være lavere (4 etasjer) mot
Raumergården.

De nevner også at bebyggelsen kommer svært nært Raumergårdens uteoppholdsareal, som bl.a
benyttes til vielser.  De ber om at bebyggelsen flyttes lengre unna eiendomsgrensen til 42/118, og at
felles uteoppholdsareal for boligene legges mot Raumergården. Dersom planforslagets plassering og
høyde opprettholdes ber de om at det ikke tillates balkonger på denne siden, da beboere her vil kunne
bli tilskuere til selskapelighetene på Raumergården.

En avstand fra balkonger til tomtegrense på 2 meter vil legge føringer på hva Raumergården kan foreta
seg på sin eiendom i framtiden.

Det hevdes at planforslaget gir Raumergården svært store ulemper, som i ytterste konsekvens gjør at
omsetningen går ned og at lokale arbeidsplasser går tapt. Nicolaisen og Co skriver at de ikke kan se at
det er gjort noe forsøk på å ivareta Raumergården i planforslaget som er sendt ut.

Det påpekes også at planforslaget ikke omhandler hvordan forholdet til nærliggende virksomhet skal
ivaretas i byggeperioden. Det vil være aktivitet ved hotellet i hele byggeperioden, og det er viktig at
ulempene for hotellets gjester blir så få som mulig, også i byggefasen.

Forslagsstillers kommentar:
I og med at det i overordnet plan er tillatt utbygging av eksisterende jorde, vil Raumergården uansett
utbygging få en ny situasjon å forholde seg til. Utsikten vil dessverre bli borte om det er 4 eller 5
etasjer som oppføres. Da det ble varslet oppstart av reguleringsplan kom det tydelige føringer fra
overordnede myndigheter om at de forventet høy utnyttelse på eiendommen.

Ved å flytte BB5, slik at utearealene for den nye bebyggelsen blir liggende mot vest, vil de bli mindre
tilgjengelige for de beboerne som bor øst i prosjektet. I boligprosjekter må man søke å gjøre
situasjonen best mulig for alle som bor i prosjektet. For hotellgjester på gjennomreise stilles det ikke
krav til uteoppholdsarealer, de er likevel godt ivaretatt med uteoppholdsarealet Raumergården selv
disponerer.

Av hensyn til beboernes utearealer er det heller ikke ønskelig å fjerne balkonger (i bygg BB5) mot vest.
Man vil imidlertid imøtekomme Raumergården ved at avstanden til eiendomsgrensen også for
balkonger her blir 4m. Dette gjøres ved at balkongene trekkes delvis inn i bygningskroppen og at
denne smalnes noe. På denne måten vil balkongene også synes mere skjermet.

Når det gjelder forhold til nærliggende virksomheter i byggeperioden vil utbygger følge krav som er
hjemlet i forskrift og evt. pålegg som settes av kommunelegen.

Akershus Fylkeskommune
Fylkeskommunen har vurdert tiltaket som regional planmyndighet, og som fagmyndighet for
kulturminnevern. De viser til uttalelse datert 10.06.16, og har ingen ytterligere merknader.

Forslagstillers kommentar:
I Uttalelsen datert 10.06.16 anbefaler Fylkesrådmannen «at det fastsettes parkeringsbestemmelser
som angir maksimumsnormer, og at disse er strenge». Det vises til avsnitt over.
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ROAF
Før høringsfristens utløp kom det telefon fra ROAF, som ønsket et møte for å diskutere planforslaget.
Møte ble avholdt 09.08.17 hos ROAF. Der bad de om en endring av plassering av søppelbrønner. De sa
der at antall brønner kan reduseres til 12 (fra 13), og at 2 brønner bør bli liggende ved bygg BB1. De 10
øvrige brønnene ønsket de plassert mellom BB2 og BB5. Dette ville gi en bedre fordeling av avfall, og
jevnere fylling før tømming.

Forslagsstillers kommentar:
Ønsket endring fra ROAF innarbeides i den videre prosjekteringen.

Bjørn og Tone Granerud, Arne Granerud (Askhøgda 1 og 3)
Naboene ønsker ikke at høyden skal økes fra 12m til 17,5m. De ønsker at ny bebyggelse skal
harmonere med dagens. De ønsker heller ikke at punktet om økt utnyttelse skal imøtekommes, og
mener at områdereguleringsplanens grense på 60% bør være tilstrekkelig. De mener også at
byggegrensen mot deres eiendommer ikke bør være 4m, men minst det dobbelte.

Forslagsstillers kommentar:
Med hensyn til høyder vises det til kommentar til Gjerdrum og Heni sokn. (Når landbruksområder i
sentrum bygges ut forventes det at det bygges med høy utnyttelse. Områdereguleringen åpner også
opp for å nyansere byggehøydene innenfor de enkelte områdene ved detaljregulering.)  Når det
gjelder økning i utnyttelsesgrad fra 60% til 70% er dette en ren kompensasjon for at det store arealet i
midten av feltet reguleres til felles uteoppholdsareal. Dette arealet kan derfor ikke medregnes når man
regner utnyttelsesgraden av boligdelen beregnes (dette gjelder mer enn 2 daa). Selv med en U-grad på
70% BYA vil derfor utnyttelsen være lavere enn 60% BYA ville vært dersom dette arealet var med. Når
det gjelder avstand til byggegrense mot Askhøgda 1 og 3, viser skyggediagrammene at det vil være
gode solforhold på eiendommene slik utbyggingen er planlagt.

Statens Vegvesen, seksjon plan Akershus
Statens Vegvesen anbefaler at kryss fv.428 x f_SKV2 opprettholdes med dråpeøy. De mener også at
planforslaget bør vise planlagt gjesteparkering med snumulighet. Videre stiller de spørsmål om kryss
mot øst (inn til parkeringskjeller) er tilfredsstillende dimensjonert. De mener tall for trafikkgenerering
bør være 6 turer pr. døgn pr. bolig og ikke 3,5. Dette ønskes nærmere avklart. Når det gjelder føring av
gang- sykkelvei gjennom kryss bes det om at gang-sykkelvei får en avbøyning på 5m fra fv.428 gjennom
de to kryssene. Når det gjelder planforslagets overvannsløsning ber de kommunen om å ta direkte
kontakt med Driftsseksjonen. ( siden det foreslås å benytte fylkesvegens drenssystem for å håndtere
en flomsituasjon er de avhengige av aksept fra sin driftsseksjon.)

Forslagsstillers kommentar:
Trafikkmengden i krysset mot vest er svært begrenset. Her er det kun trafikk av gjester til
Raumergården og til de 9 gjesteparkeringsplassene prosjektet har på bakken, samt tømming av
renovasjon for Askhøgda. Gjesteparkering og snumulighet er illustrert i Utomhusplanen vedlagt
planforslaget.

Når det gjelder trafikkgenerering er «Håndbok V713 – Trafikkberegninger» fulgt. Her står det i
beregningsgrunnlaget 2,5 – 5 bilturer pr. bolig. Det står videre at for Oslo og Akershus kan det regnes
2,4 -2,5 turer. Feltet ligger 200 m fra bussknutepunkt, og skole, barnehage og varehandel ligger i
gangavstand. Dette vil for de fleste medføre færre turer enn om det hadde vært utenfor bykjernen og
vi mener derfor at beregning på ca. 3,5 turer pr. leilighet er ett sannsynlig scenarie. Krysset mot øst er
vurdert på nytt for personbil av ØRP, som mener at det skal ha god kapasitet.



2

En kan gjerne trekke G/S veg inn for krysset mot vest, men av sikkerhetsmessige hensyn ønskes G/S
veg uendret i krysset mot øst. Her vil inntrekk gi mye dårligere sikt for biler på vei ut av p-kjeller. Man
kan evt. legge inn «romlefelt» i G/S-veg før krysset slik at syklister advares og er oppmerksomme her?

Overvann magasineres og fordrøyes på tomta. Ved flomsituasjoner vil alt være fullt, både
sluk/sandfang, magasiner og ledninger, også eventuelle drensledninger Statens vegvesen måtte ha
langs fylkesvegene. I slike situasjoner vil vannet renne på overflaten og det er da viktig å lede vannet
vekk fra bebyggelse o.l. Alle veigrøfter vil da være naturlige flomveier. Det er altså ikke snakk om å
belaste vegvesenets drenssystem, men benytte kapasiteten veigrøftene har i en ekstremsituasjon, noe
som oppstår svært sjelden. Veigrøftene forbi boligfeltet skal ha nok kapasitet til å lede vekk dette
vannet. Områdene nedenfor er stort sett dyrket mark og vil ikke bidra med særlig vann til
grøftesystemet videre nedover. (Vedr. overvann vil resultatet av dialogen mellom kommunen og
vegvesenet avventes.)


