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FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for “Askhøgda gnr. 42 bnr. 133 mfl.”
Plan-ID: 201701

Forslagsstiller: Lillestrøm Arkitekter AS på vegne av URBANIUM AS

Dato: rev. 04.10.17

1.1.1 Skisse eksisterende situasjon            1.1.2 Skisse mulig fremtidig situasjon

1. Bakgrunn
1.1. Hensikten med planen
Urbanium AS har inngått avtale med Gjerdrum Kommune om kjøp av eiendommen som utgjør
planområdet. Eiendommen har til nå vært dyrket som jordbruksareal, men inngår i Områdeplanen
for Ask Sentrum og er der avsatt til blokkbebyggelse.

Urbanium AS ønsker å utvikle et attraktivt boligområde med høy kvalitet, gode utearealer og
variert leilighetssammensetning, og ønsker at prosjektet skal bidra til å utvikle Ask sentrum med
urban karakter i tråd med overordnede planer.

1.2. Berørte eiendommer (gnr/bnr, areal)
Planområdet omfatter eiendommen gnr. 42 bnr. 133 (9,7daa), som eies av Gjerdrum Kommune
(hvor det er inngått kjøpekontrakt med Urbanium AS), samt del av gnr. 79 bnr.1, fv. 428
Gjerivegen (2,4daa), som eies av Akershus Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen. Pga utforming av
vegkryss og siktlinje til fv428 berøres også gnr. 42 bnr. 105 (57m2) i eiendommens sørvestre
hjørne.

1.3. Utbyggingsavtaler
Det er i forbindelse med planarbeidet varslet oppstart av arbeid med Utbyggingsavtale for
området. Det foreligger utkast til Utbyggingsavtale, som medfulgte kjøpekontrakt for
eiendommen.

1.4. Krav om konsekvensutredning
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Planområdet ligger i sin helhet innenfor vedtatt områderegulering for Ask Sentrum.
Det er i oppstartsmøte med Gjerdrum kommunen avklart at det ikke er krav om
konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

2. Planprosessen
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt i brev 12.05.16 til berørte myndigheter,
organisasjoner og grunneiere. Frist for uttalelse var 12.06.16. Oppstart av planarbeidet ble også
varslet i Romerikes blad 18.05.16 og på kommunens hjemmesider fra samme dag. Det ble i tillegg
avholdt et åpent informasjonsmøte for interesserte i Herredshuset 30.05.16. Planen ble
presentert for Formannskapet 31.05.17, og 1.gangsbehandlet 14.06.17. Planen har vært på
offentlig ettersyn i tidsrommet 14.06.17 – 14.08.17.

3. Planstatus og rammebetingelser
3.1. Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer
1) “Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025”. Etter etablering av hovedflyplass bør

Romerike styrkes og utvikles med næring og arbeidsplasser. Eksisterende tettsteder skal
utnyttes effektivt og eksisterende infrastruktur utnyttes optimalt.

2) «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» vedtatt desember 2015. Mer
konsentrasjon og mindre spredt vekst i Akershus, noen prioriterte tettsteder blir
vekstområder, deriblant Ask. Vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional
grønnstruktur i prioriterte vekstområder.

3) «Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018». Innen området
er det vist et kulturminne i Riksantikvarens databasekart Askeladden. Kokegrop
(172671). Denne har status: fjernet. (Kfr. Avsnitt 5.1 Kulturminner og kulturmiljø).

4) Regional plan for handel, service og senterstruktur. Planen er under utarbeidelse,
planprogram ble vedtatt februar 2013. Planen vil iht. planprogrammet forholde seg til
den overordnede by og transportstrukturen fra Areal og Transportplanen, og la dette
være førende for den mere detaljerte senterstrukturen.

5) «Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030» Planen er
under utarbeidelse og skal vedtas i løpet av 2016. Planen erstatter «Sektorplan om
anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010-2013». Planen intensjon er å bidra til
at innbyggerne i årene frem til 2030 har gode muligheter i hverdagen til aktivitet og
naturopplevelse, samt tilstrekkelige, tilgjengelige og egnede regionale anlegg, områder
og ferdselsårer.

• Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner
Kommuneplan for Gjerdrum Kommune 2012-2024, vedtatt 09.05.12. Området er her avsatt
til areal for fremtidig boligbebyggelse.
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3.2. Gjeldende reguleringsplaner
Områdereguleringsplan for Ask Sentrum, godkjent 25.03.15. Planområdet heter her felt 17,
og er avsatt til formål bolig – blokkbebyggelse med en utnyttelse på BYA=60%.

3.3. Tilgrensende planer
Detaljregulering for fv.120 gjennom Ask Sentrum. Planen beskriver gateutforming av fv.120
gjennom Ask Sentrum, og grenser til plan for Askhøgda ved at avkjørsel til planområdet
inngår i denne planen. Planen er under arbeid, og har vært ute på offentlig ettersyn. Planlagt
2.gangsbehandling høsten 2017.

Fig. 3.3.1 Utsnitt som viser planforslaget (ved offentlig ettersyn) i kryss fv120/ fv 428

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12.06 15.
Her beskrives forventninger innen bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og attraktive og
klimavennlige by og tettestedsområder.

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2017, brev til kommunene i Oslo og
Akershus 01.03.17. Fylkesmannens innspill til arealplanleggingen vil vektlegge oppfølging av
nylig vedtatte regionale planer for areal- transport og masseforvaltning, samt fokus på
fortetting med kvalitet, grønn grense og klimahensyn.

Statlige planretningslinjer for Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vedtatt
26.09.14. Hensikten er å oppnå samordning av bolig-. Areal- og transportplanleggingen og
bidra til mere effektive planprosesser.

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

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2012. Skal forebygge
helseplager som følge av støy, og ivareta lite støypåvirkede natur- og friluftsområder.

Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520/2012. Skal forebygge
helseplager som følge av luftforurensing gjennom god arealplanlegging.

Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, 04.09.09. Har som formål å sikre at
kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og
energiomlegging, samt sikre at kommunene bruker sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimagassutslipp.

NVE retningslinjer nr. 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar». Retningslinjer for hvordan
flom- og skredfare skal utredes, tas hensyn til og innarbeides i arealplaner.

4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
4.1. Beliggenhet

Planområdet ligger i Ask sentrum, langs fv428 Gjerivegen. Mot øst grenser området til
eksisterende jordbruksarealer, mot nord mot småhusbebyggelse samt et forsamlingshus hvor
det også drives barnehage. Mot vest grenser området hage/ parkanlegg for Raumergården
hotel og et eksisterende forretningsbygg. Planområdet er sentralt beliggende nært
busstasjon, forretninger, herredshus og skole. Planområdet er 12,2daa stort.

4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Dagens arealbruk i planområdet er jordbruksformål. Mot syd og vest er arealbruken
tjenesteyting og forretning/ næring. Mot nord boliger og forsamlingslokale/ tjenesteyting -
barnehage.

4.3. Stedets karakter
Planområdet er i dag ubebygd, det ligger sentralt i tettstedet Ask og er omringet mot nord,
vest og syd av uensartet nabobebyggelse i 2-3 etasjer. Mot øst er det jordbruksarealer (LNF),
og landskapet åpner seg her med fallende terreng med flott utsikt mot åslandskapet.
Gjerivegen gir retning til eksisterende bebyggelse rundt planområdet, men da bebyggelsen
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(mot syd) er trukket inn på tomtene, får bebyggelsen her likevel ikke noen klar struktur.

Panoramabilde av planområdet fra Gjerivegen

Flyfoto av Planområdet (Google Earth)

4.4. Landskap
Ask ligger i landskapsregionen «Leirjordsbygdene på Østlandet». Planområdet ser
tilsynelatende flatt ut, men har et fall på 5m fra nordvest mot sydøst. Det er gode solforhold i
området, og en kjenner ikke til spesielle forhold ved lokalklima det må tas hensyn til. En kan
imidlertid anta at det er noe vind/ sno i øst/vest retning grunnet det åpne landskapet og
terrengformen mot øst.

4.4.1 Utsikt fra tomten mot øst

4.5. Kulturminner og kulturmiljø
Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført av Akershus Fylkeskommune i forbindelse med
Områdeplanen for Ask sentrum. Innenfor planområdet for detaljregulering av Askhøgda er
det vist et bestemmelsesområde for kulturminne i planområdet. Dette er merket #3
ID172671. I planbestemmelsene står det at «Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet
ID 172671 er undersøkt ved registrering, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med
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dispensasjonen». I henhold til riksantikvarens database Askeladden, fremkommer det at
dette var en lokalitet med to kokegroper, og at disse er fjernet.

4.6. Naturverdier
Det er ikke registrert naturverdier i planområdet i form av verneområder, rødlistede arter,
prioriterte arter, utvalgte eller truede naturtyper. I Artsdatabanken er det listet opp funn av
tre karplanter i 1990, som er nær truet: Maria Nøkleblom, Trådrapp og Karsoleie. Disse er i
Artsdatabankens Artskart illustrert i planområdet, men med geografisk plassering med mer
enn 100m usikkerhet. Dyrking av marka med årlig pløying/ sprøyting og gjødsling tilsier at det
ikke er vegetasjon som må ivaretas i planområdet. (Kilde: Miljødirektoratets Naturbase og
Artsdatabankens artskart.)

4.7. Landbruk
Hoveddelen av planområdet har vært jordbruksarealer, som nå, pga beliggenheten innenfor
Ask sentrum er tillatt omdisponert til bebyggelse. Dette er i tråd med overordnede føringer,
hvor vekst skal gå foran vern av jordbruksareal i tettsteder/ vekstområder. Arealet som vil
fragå av dyrka mark ved utbygging av feltet utgjør ca. 9,3daa.

4.8. Trafikkforhold
• Planområdet grenser i syd mot Gjerivegen fv 428, herfra er det også adkomst til området.

Her er det (helt mot vest i planområdet) i dag en eksisterende avkjørsel, som benyttes som
adkomstvei for Raumergården. Raumergården har, i henhold til avtale med Gjerdrum
Kommune, rett til kjøreadkomst via planområdet.

• I henhold til Trafikkanalyse fra Reinertsen laget for områdereguleringsplanen er det ikke
stor trafikk og heller ikke mange ulykker langs Gjerivegen. De beskriver 5 ulykker de siste 5
årene. Her var 4 mindre ulykker mellom biler, med liten eller ingen skade. Den siste var
ulykke med motorsykkel, dette var en dødsulykke. I denne rapporten beskrives ÅDT i 2010
til 2011, og det ble beregnet ÅDT etter utbygging av planområdet til 2100. Det er også
utført en trafikkanalyse av Sweco (2014), i forbindelse med Detaljregulering for rv120. I
denne beskrives ÅDT på Gjerivegen i 2014 til 2630. Her har man kommet frem til at krysset
rv120 og fv428 har en belastningsgrad på 0,39 i morgenrushet og 0,59 i
ettermiddagsrushet, og at dette tilsvarer god fremkommelighet og restkapasitet i
vegsystemet.

• Langs Gjerivegen går det en nylig anlagt gang-/sykkelveg forbi tomten. Denne ivaretar i dag
de myke trafikantene i området.

• Det er god kollektivdekning med buss til Ask, både fra Lillestrøm, Oslo og mot Gardermoen.
Det er også bussforbindelse til Kløfta stasjon for togreise. Bussterminalen ligger ca. 150m
fra planområdet.

4.9. Barns interesser
Barn kan ferdes på gang- og sykkelvegen til-/ fra skole og aktiviteter (bl.a i Kulturhuset). Det
er i dag ingen lekearealer i eller tilgang til selve planområdet.

4.10. Sosial infrastruktur
Det er i forbindelse med Områdereguleringen avklart at det skal være tilstrekkelig kapasitet
for skole og barnehage i området.

4.11. Universell tilgjengelighet
I følge områdereguleringen for Ask sentrum, skal alle nye samferdselsområder for myke
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trafikanter tilfredsstille krav til universell utforming og tilgjengelighet for alle. Gang-
/sykkelvei som ligger innenfor planområdet er allerede utbygget, men utomhusanlegg
innenfor Detaljplanen vil følge opp dette punktet.

4.12. Teknisk infrastruktur
Det oppgis fra Hafslund at det må settes av plass til ny trafo i planområdet.
Det er ikke fjernvarme i området, det må derfor planlegges for annen alternativ energikilde.
Gjerdrum kommune skal legge vannledning til kum i felles avkjørsel i løpet av 2017. Det
opplyses at de også kan legge inn et påkoblingspunkt for brannvann her.

4.13. Grunnforhold
Løvlien Georåd AS har i vedlagte geotekniske rapport og notat (datert 17.12.15) redegjort
for grunnforholdene på tomten. Det er boret til berg 6 av 6 totalsonderinger, og dybden til
berg varierer fra 1-5m. Registrerte løsmasser består av tørrskorpeleire over berg. Det er ikke
påvist kvikkleire på tomten. Løvlien Georåd vurderer sikkerheten mot områdeskred som
tilfredsstillende iht NVE’s retningslinjer.

4.14. Støyforhold
Støyvarselkart fra Statens Vegvesen viser Gul støysone langs Gjerivegen i en varierende
bredde på 33-37m fra senterlinje veg, avhengig av fartsgrense. Flystøysonekart for 2011-
2030 for Oslo Lufthavn Gardermoen (beregnet iht T-1442 av SINTEF) viser at området
akkurat ligger utenfor støysonen. Det vil derfor ikke være behov for støydempende tiltak for
flystøy.

4.14.1 Utsnitt fra Støysonekart fra Statens Vegvesen      4.14.2 Utsnitt Flystøysonekart OSL

4.15. Luftforurensing
Det foreligger ikke luftkvalitetsmålinger for Ask Sentrum etter retningslinje T-1520. det
vurderes at luftkvaliteten er tilfredsstillende ut fra trafikkmengde på vegnettet, åpent
terreng med fall mot øst, landlig beliggenhet og omfanget av bebyggelse.

4.16. Risiko- og sårbarhet
ROS-Analyse er utarbeidet av Civitas AS datert 24.11.16. Risikomatrise er gjennomgått i
rapporten, og det er avdekket to punkter som er analysert nærmere og som må hensyntas
ved utbygging i området. Dette gjelder a)Fare for overvannsflom ved ekstremnedbør og b)
Ulykke, bil mot myk trafikant, som kan gi personskade.

4.17. Næring
Det er ikke næringsvirksomhet i planområdet. Planområdet grenser til Raumergården Hotel
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og eksisterende forretningsbygg mot vest. Adkomst til Raumergården Hotel skal ivaretas i
planforslaget.

4.18. Analyser/ utredninger
Følgende utredninger er gjennomført i forbindelse med planarbeidet:

· Geotekniske undersøkelser
· Risiko og sårbarhetsanalyse
· Notat om overvannshåndtering og Rammeplan VA
· Støyrapport

5. Beskrivelse av planforslaget
5.1. Planlagt arealbruk
Planområdet er 12,2daa stort, herav er 7,1daa avsatt til boligbebyggelse, 2,1daa til lek og
oppholdsarealer og 0,1daa avsatt til renovasjon og energiforsyning. 2,5daa er avsatt til
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 0,4daa til grønnstruktur og 0,01 til sentrumsformål.

5.2. Reguleringsformål

5.3. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
 5.3.1. Blokkbebyggelse
Formålet omfatter det meste av byggbart areal i planområdet. Dette tilsvarer
områdereguleringens felt 17 bare fratrukket felles adkomstvei mot vest og felles
uteoppholdsareal samt areal for fortau, renovasjon og nettstasjon.  I detaljreguleringen
videreføres formålet boligbebyggelse – blokkbebyggelse. Bestemmelser videreføres i
hovedsak fra områdereguleringen, med en justering for høydebegrensingen i feltet.

Utbyggingen vil gå over noen år, og vil bestå av flere byggetrinn. Feltet deles derfor inn i
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ulike områder som følger bygningsvolumene, fra BB1 til BB5, hvor delfeltene også har litt
ulike høydebegrensinger.  For bygg BB2 og BB4/BB5, som er i 5 etasjer, er øverste etasje
trukket inn fra syd/ vest for å gi plass til takterrasser, og visuelt dempe høyden på byggene.
Alle byggene har høydebegrensing på del av øverste plan, slik at det kan opparbeides felles
takterrasser.

Skjematisk plan av byggene iht byggegrenser

5.3.2. Uteoppholdsareal
Formålet avsettes til felles uteoppholdsareal for boligene i planområdet.
Felles uteoppholdsarealer skal inneholde grøntareal og uteoppholdsarealer for alle aldre på
markplan. I dette arealet opparbeides også felles gangveger, som kan benyttes til lek og
opphold. Innenfor arealet skal det opparbeides en lekeplass på min 150 m2 som minimum
skal inneholde funksjonene vippe, klatrelek og rollelek. I tillegg skal det etableres minimum en
sandkasse med formingssand.

I veileder til områdereguleringen beskrives det en «LOOP»  - en grønn forbindelse gjennom
kvartalsstrukturen. Denne loopen opprettholdes ved at man kan bevege seg inn i og gjennom
kvartalet, via regulert avkjørsel og evt. via trapp fra gang sykkevei langs Gjerivegen.
Gangveger i kvartalet skal være åpne for fri ferdsel, ideen om loopen vil slik kunne bli
integrert i planområdet.

LOOP illustrert fra veileder til områdereguleringsplan      LOOP gjennom foreslått bebyggelse
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Vedlagte illustrasjonsplan viser intensjoner for utearealer i planområdet. Det er i forslag til
reguleringsbestemmelser satt krav om at utomhusplan skal utarbeides og godkjennes ved
søknad om Igangsettingstillatelse.

5.3.3. Renovasjon
Formålet omfatter plass for plassering av renovasjonsbrønner/ dypoppsamling type Molok
eller tilsvarende. Antall renovasjonsbrønner er lagt inn etter råd fra ROAF. Plassering og
vendemulighet for renovasjonsbil er også forelagt ROAF.

5.3.4. Energiforsyning
Formålet omfatter plass for plassering av nettstasjon i området. Formålet er avsatt etter
retningslinjer mottatt fra Hafslund.

5.3.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
I regulering av Gjerivegen er bredden vist som beskrevet av Statens Vegvesen i brev av
06.02.17; 3,25m kjørebane fra senterlinje.

Gang- sykkelveg
I veilederen til områdereguleringsplanen er det illustrert fortau langs Gjerivegen i
planområdet. Her er det allerede bygget en gang-/ sykkelveg, dette spørsmålet er derfor tatt
opp med Statens Vegvesen. De ønsker eksisterende gang-/ sykkelveg regulert inn slik den
ligger, men med et areal som gir sammenhengende bredde. (Den er bygget i to etapper; den
eldste biten, mot vest, er 2,5m bred og den nyeste 3m bred.) Gang- sykkelveg foreslås
regulert med utgangspunkt i eksisterende innmålte vegbredder. Gang-/ sykkelvegen er i
planforslaget regulert 3m bred hele veien, slik at man har mulighet til å få lik bredde når det
måtte ønskes. Vegvesenet aksepterer at den kan bli liggende slik den er i dag. På grunn av at
gang-/sykkelvegen reguleres inn etter eksisterende plassering medfører det at «annen
veggrunn» mellom kjørebane og gang-/ sykkelveg vil variere noe i bredde fra 2,5 til 3m.

 5.3.6 Grønnstruktur
 Arealet mellom gang-/sykkelveg og formål byggeområde reguleres til offentlig grønnstruktur.
Dette arealet eies av Akershus Fylkeskommune v/ Statens Vegvesen, og skal sikre tilkomst for
vedlikehold og mulighet for evt. utvidelse av veiareal.

5.4. Bebyggelsens plassering og utforming
 5.4.1 Plassering av bebyggelsen

Bebyggelsen skal oppføres innen byggegrenser angitt på plankartet. Byggegrense er satt til
12m fra Gjerivegen og 4m fra tilgrensende eiendommer. Mindre utspring som balkonger og
baldakiner tillates  inntil 2m ut over byggegrense, unntatt mot fv.428 og mot gnr 42 bnr 118.
Plassering av områder for renovasjon tillates i byggesak justert med inntil 1m i hver retning.
(Dette vil gi en liten fleksibilitet i forbindelse med detaljprosjekteringen.)

Parkeringskjeller skal kunne oppføres innenfor feltets ytre byggegrenser, også under felles
uteoppholdsareal f_BUT. Overdekket sykkelparkering, forstøtningsmurer, utvendige trapper
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og ramper tillates oppført utenfor viste byggegrenser.

5.4.2 Bebyggelsens høyde
I områdereguleringen er maks høyde satt til 12m over gjennomsnitt ferdig terreng, noe som
tilsvarer ca. 4 etasjer. I områdereguleringen åpnes det for at høyder kan vurderes ved
detaljregulering. I innspill fra Fylkesmannen i forbindelse med varslingsoppstart ble det
forutsatt høy utnyttelse i planområdet, i og med at planområdet er i sentrum av Ask, som er
et prioritert vekstområde. Feltet reguleres derfor med variert høydebegrensing fra 12m –
17,5m som tilsvarer fire til fem etasjer. Dette er et avvik fra Områdeplanen, men begrunnes
med at høy utnyttelse er ønsket fra overordnede myndigheter både pga av sentrumsnærhet
og fordi planen innebærer nedbygging av dyrka mark. Den varierte høyden vil bidra til at
bygningsmassen oppfattes variert og levende.

Snitt fra vest mot øst gjennom prosjektet (langs Gjerivegen)

Snitt fra syd mot nord gjennom prosjektet

          5.4.3 Grad av utnytting
Det foreslås en utnyttelse på maks 70% BYA. I Områdeplanen er det for felt 17 satt 60% BYA,
men i og med at uteopphold/ lek på over 2 dekar skilles ut som eget formål reduseres
beregningsgrunnlaget for BYA. Dette kompenseres derfor med noe økt utnyttelse for felt BBB,
samtidig som utnyttelsen for området samlet blir innenfor angitt utnyttelse i områdeplanen. I
tillegg fastsettes maksimums bruksareal til 17.000m2. (Her skal ikke P-kjeller inngå.)

5.4.4.Antall boliger, leilighetsfordeling
 A
(30-49m2)

 B
(50-79)

 C
(80→)

BB 1: 4 etg                  23 leil 16 7 -
BB 2: 5 etg                  50 leil 12 10 28
BB 3: 4 etg+u              30 leil 14 16 -
BB 4: 5 etg                  72 leil 24 29 19
BB 5: 5etg                   31 leil - 21 10
Sum BB1-BB5: 206 leil 66 83 57
% 32% 40% 28%



12

5.5. Boligmiljø/bokvalitet
Ved å etablere bebyggelse i karrestruktur oppnås et stort felles uterom med god solkvalitet
og en åpenhet i bebyggelsen som gir gode dagslysforhold. Utearealet vil kunne sonedeles i
varierte mindre møteplasser tilpasset ulike aldersgrupper. Det vil kunne legges til rette for lek
og møtesteder for mindre grupper, samtidig som det er oversiktlig og vil synes trygt.  I
bygningene legges det inn fellesarealer for alle leilighetene i 1. etasje i hjørnet av BB4.
Fellesarealet er et servicetilbud til beboerne hvor tanken er å gjøre hverdagen enklere og mer
behagelig. Her kan man låne lokale til selskapelighet, beboerne kan møtes til aktiviteter, det
kan evt. innredes treningsrom i tillegg til spisestue med kjøkken. Med tilliggende felles
uteareal vil fellesarealet kunne bli en ressurs for bomiljøet.

Del av Bygg D (BB4) med fellesarealer i 1.etasje

Det er behov for mindre leiligheter i området, og i feltet legges det opp til varierte
leilighetstyper fra 1 til 4-5rom. De fleste leilighetene er gjennomgående med adkomst fra
svalganger mens de minste er ensidige med midtkorridor. Ved å legge til rette for ulike
størrelser og leilighetstyper vil det også bli variert sammensetning av beboere, både sosialt og
aldersmessig.

Utearealene vil tilfredsstille krav til universell utforming (UU).

Sol- Skyggediagrammer
Sol- skyggediagrammer viser at bebyggelsesmønsteret, selv med et lukket gårdsrom, gir gode
solforhold på felles uteoppholdsareal og private balkonger. Det vil ikke bli skygge som kan
sjenere omkringliggende bebyggelse av planlagt bebyggelse. Illustrasjonene viser solforhold
1. mai og vårjevndøgn.

1.mai kl. 12.00 1. mai. Kl 15.00 1.mai kl 1800
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21.mars kl. 12 21.mars kl 15 21.mars kl. 18.00

5.6. Parkering
Det er god kollektivdekning i området, med bussholdeplasser 150m fra planområdet, området ligger
i Ask sentrum. Overordnede myndigheter forventer strenge parkeringsnormer, mens politikerne ved
1.gangsbehandling har ønsket en høyere parkeringsdekning. Forslagsstiller mener derfor at
hensiktsmessig regulering av parkeringsdekningen tar hensyn til at parkeringsbehov kan være ulikt
avhengig av type og størrelse på boligene.
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.

• Det vil bli lagt til rette for parkeringsplasser for El-biler, minimum 50% av beboernes faste
parkeringsplasser.

• Parkeringsanlegg skal i hovedsak være under bakken, i områdereguleringen tillates det at
maks 0,25 p-plass pr. leilighet tillates på bakkenivå. Avsatt plass til parkering på bakkenivå i
planforslaget er 9 p-plasser, noe som tilsvarer ca. 5% av maks P-dekning. Parkering på
bakken skal brukes til besøksparkering.

• Det legges opp til følgende parkeringsdekning for sykler: 1 plass pr leilighet under 60m2 og
2 plasser for leilighet over 60m2. Det stilles også krav til at 25% av sykkelparkering skal
være under tak.

5.7. Tilknytning til infrastruktur
· I følge notat Rammeplan VA utarbeidet av ØRP, vil den nye bebyggelsen ha behov for

vannledning inn på min. 150/160mm. Dette vil dekke brannvannskravet på 50 l/s.
Spillvannsledning fra bebyggelsen må være 160mm. Rammeplanen viser tilkoblinger til eks.
og nytt ledningsnett. Overvann skal fortrinnsvis håndteres på egen tomt. Rammeplanen
viser avsatt et mulig område for fordrøyningsmagasin.

· Det etableres ny brannkum inne på tunet i feltet, for rask påkobling og god dekning av
fasader for brannvesenet. Det er eksisterende brannkummer syd for fv 428 samt rett nord
for feltet. Det vil derfor være god dekning for slokking langs alle byggets fasader. Det er
ikke behov for stigebil inn på tunet, da alle leiligheter har to rømningsveier.

· Det vil være behov for ny nettstasjon i planområdet for å kunne betjene de nye boligene.
Det avsettes plass for denne sydvest i planområdet; mot gang-/sykkelveg.

· Det er ikke fjernvarme i området. Som alternativ energikilde antas varmepumpe, luft til
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vann eller boring etter jordvarme og vann – vann.

5.8. Trafikkløsning
5.8.1.Kjøreadkomst

Kjøreadkomst til planområdet er plassert som vist på områdereguleringsplanen.
Adkomsten «strammes opp» og justeres noe i forhold til dagens adkomst, for å bli
noe mindre arealkrevende. Adkomsten dimensjoneres for adkomst for brannbil og
renovasjon (lastebil). Denne adkomsten er felles med gnr.42 bnr. 118. Interne
gangveier i felles uteoppholdsareal dimensjoneres for utstyr for snørydding.

Det er også vist adkomst direkte til p-kjeller øst i planområdet. Denne avkjørselen
var tidligere landbruksavkjørsel for eiendommen gnr.41 bnr.3. Eier tillater at dagens
landbruksavkjørsel stenges – slik at det kan etableres avkjørsel i denne planen kun
for trafikk til prosjektet «Askhøgda». Areal beslaglagt av tidligere landbruksavkjørsel
vil da inngå i dyrket mark på eiendommen 41/3.

5.8.2.Tilgjengelighet for gående og syklende
Området har god tilgjengelighet for gående og syklende via eksisterende gang-/sykkelvei
langs Gjerivegen. Det planlegges i tillegg fortau langs felles adkomstvei f_SKV2.

5.8.3.Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Gnr.42 bnr.118 og gnr. 42 bnr. 105 har vegrett over eiendommen. Felles adkomstveg til
planområdet(felt 17) og felt 18 reguleres også i Detaljregulering for rv120 (m del av fv
428). I dette planforslaget videreføres denne inn på området. Løsningen er vist noe
smalere enn dagens avkjørsel, men tilfredsstiller svingradius og bredder for sporing til
lastebil/brannbil.

5.9. Planlagte offentlige anlegg
Fylkesveg 428 Gjerivegen er regulert til senter veg. Byggegrense er fulgt fra Områdeplanen og
fra innspill fra Statens Vegvesen; 12m fra senterlinje veg.

5.10. Universell utforming
Prosjekterte leiligheter skal oppfylle krav til tilgjengelighet, med unntak av maks. 50% av
leiligheter under 50m2, som i henhold til TEK kan være unntatt tilgjengelighetskravene.
Adkomst til området og felles utearealer skal oppfylle krav til universell utforming.

5.11. Uteoppholdsareal
Arealet mellom BB2 –BB5 reguleres som felles uteoppholdsareal. I tillegg til det regulerte
arealet kommer private uteoppholdsareal for den enkelte boenhet på balkong, privat
takterrasse eller markplan, samt felles takterrasser. Det stilles i bestemmelsene krav om at
uteoppholdsareal i planområdet minimum skal tilsvare 15m2 pr. leilighet.

5.12. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
ØRP har utarbeidet en rammeplan for VA med notat (Se vedlegg), hvor tilkobling til offentlig
nett fremgår. Dette følges opp i den videre prosjekteringen.
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5.13. Plan for avfallshenting
Det legges opp til fells avfallsbrønner, som plasseres lett tilgjengelig ved felles adkomst til
området. ROAF har i en uttalelse beskrevet behov for 12 avfallsbrønner i prosjektet.
Det har også vært dialog med ROAF underveis i utarbeidelsen av planforslaget, vedrørende
plassering av avfallsbrønner og manøvrering av renovasjonsbil.

5.14. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det vises til vedlagte Ros-analyse utført av Civitas 24.11.16. Av punkter som er viktige å
ivareta i den videre prosjekteringen er det viet spesiell oppmerksomhet til disse:

• Flomfare, overvannsflom som følge av ekstremnedbør kan medføre materielle skader, og
må ivaretas i prosjektering både i forhold til utforming av terreng og flomveger for
overvann.  I «Beskrivelse av overvannsløsningen» (vedlegg 9a) er dette redegjort for, og
overordnet løsning beskrevet.

• Ulykke, bil mot trafikant kan gi personskade. Det må ivaretas god sikt både for bilister og
syklister. Der gangvei krysser avkjørsel bør det vurderes visuell eller taktil markering i gang-
/sykkelveg.  Sikre tryggest mulig løsning for renovasjon på området.

5.15. Arealer i illustrert utbygging
(Planområdet er 12.202m2. Herav foreslås 7133m2 reguler til boligbebyggelse.)

BYA
(inkl. p-plasser på terreng)

BRA Bolig
(innenfor yttervegg)

BRA (bygg)
inkl. del av balkong/svalgang

4407m2 15.558m2 16258m2
BRA for bebyggelse under bakken (parkering og boder) er til sammen 4267m2. Disse
medregnes ikke i maks BRA.

Utearealer i illustrert utbygging
Felles uteareal i gårdsrom 2126m2
Uteareal felles takterrasser 397m2
Uteareal balkonger, private hager og takterrasser
(maks 10m2 av hver, NB! inkl.  støyskjerming mot støyutsatt side)

1682m2

Sum 4205m2

Dette utgjør i snitt ca.20m2 pr. leilighet.

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
6.1. Overordnede planer

Detaljreguleringsplanen vil gjøre det mulig å bygge ut området med høy utnyttelse og god
boligkvalitet, noe som forutsettes i overordnede planer for Ask sentrum.

6.2. Landskap
Bebyggelsen vil markere seg fra øst, og bli «inngangsporten» til Ask sentrum.

6.3. Stedets karakter
Ask er i utvikling, med stor utbygging og fortetting, og vil etter intensjonene i
områdereguleringen transformeres til en mere bymessig karakter. Utbyggingen i
planområdet vil være et bidrag til denne ønskede utviklingen.
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6.4. Byform og estetikk
Planlagt bebyggelse langs Gjerivegen vil fremheve veiens retning og gjøre stedet mere
bymessig. Det legges vekt på bymessig tilpasning til gater/ veier, samt en variasjon i høyder
og utforming, som gjør området visuelt spennende og sympatisk, samtidig som det har høy
utnyttelse. Fargebruk skal følge områdeplanens bestemmelser. I områdeplanen for Ask står
det også under estetiske krav at heis trappebygg skal være vendt vekk fra gate/veg park eller
torv. I planforslaget for Askhøgda er denne bestemmelsen ikke videreført. Trapperom kan
være er virkemiddel for å gi liv og dele opp lange fasader, og kan gis en utforming som er
spennende og bidrar positivt til prosjektene. I bygg BB3 er det illustrert trapperom langs
fv428, her er dette utformet som et positivt element, som styrker arkitekturen. Det foreslås
derfor egen bestemmelse som skal sikre kvalitet i utforming av trapperom mot veg.

Planområdet med ny bebyggelse sett fra Sørvest

Planområdet med ny bebyggelse sett fra sørøst

6.5. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
Det er ikke truede dyre eller plantearter som berøres av utbygging i planområdet jfr. Pkt 4.6.
Med foreslått utbygging og som vist i illustrert utomhusplan vil det bli plantet med stedegne
planter i gårdsrommet og langs gang/ sykkelveg, for å oppnå god fordrøying av overvann og
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god blågrønn faktor.

6.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planområdet vil etter utbygging være tilgjengelig bl. a via «loop» som kan benyttes til turvei
gjennom området.

6.7. Uteområder
Det blir store felles uteområder både på markplan og på takterrasser, i tillegg til balkonger/
forhager for hver leilighet.

6.8. Trafikkforhold
Planen medfører ikke endringer i vegforhold. Det vil bli noe trafikkøkning som følge av
utbyggingen. Det er godt og nært kollektivtilbud for beboere i planområdet.

6.9. Støy
Støyrapport til reguleringsplanen er utarbeidet av Planakustikk AS. Støyrapporten viser at
hoveddelen av utearealet vil få støynivåer under 55dB, men det anbefales at det etableres en
voll/ skjerm med høyde 1,5m mellom blokkene BB1 og BB2. Trafo, som skal ligge i dette
området vil skjerme noe. Ytterligere støyskjerming bør vurderes i sammenheng med denne.

For å oppnå støynivå under 55dB på balkonger mot Gjerivegen må det etableres tette
rekkverk min.1,2m over balkonggulv. For innvendige støyforhold er det viktig at alle
leiligheter får et soverom på stille side.

I den videre prosjekteringen må det utarbeides støyrapport som viser hvordan prosjektet kan
tilfredsstille krav til støyforhold gitt i T-1442/2012. Kravet innarbeides i
reguleringsbestemmelsene.

6.10. Barns interesser
Arealet har tidligere ikke vært tilgjengelig for barn og unge, men det vil etter utbygging bli
anlagt uteoppholdsareal som omfatter lekeplass i planområdet. Trygg adkomst til
planområdet via gang- sykkelveinett er allerede opparbeidet og sikret. Mulighet for bevegelse
gjennom området via LOOP vi også være en kvalitet mht barns interesser.

6.11. Universell tilgjengelighet
Planområdet vil etter utbygging bli universelt tilgjengelig.

6.12. Energibehov – energiforbruk
Tiltak for å redusere byggets energibehov er tette og godt isolerte bygningskropper, høy
varmegjenvinning av ventilasjonsluften og behovsstyring av tekniske installasjoner.
Nåværende prosjektforslag vil med normalnivå i TEK’17 oppfylle energiklasse B på de aller
fleste enhetene. For de der dette evt. er et problem kan det kompenseres lokalt i
prosjekteringsfasen.

Energiramme for boligblokk er 95 kWh/m2år. Av dette er varmebehovet inntil 60 kWh/m2år.
BRA Bolig utgjør i prosjektet 15.764m2. (Unntatt BRA for del av balkong/ svalgang.)

Områdeplanen sier i §6.7 at all ny bebyggelse skal tilrettelegges for vannbåren varme. Dette
kravet er avhengig av et vedtak om fjernvarme, og et slikt vedtak er ikke fattet. Det planlegges
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derfor med alternativ varmekilde - varmepumpe.

6.13. ROS
Det vises til vedlagte Ros-analyse utført av Civitas 24.11.16.

• Utbyggingen vil gi flere harde flater på tomta, og terrenget vil bli bearbeidet, slik at
fallretning endres. Flomfare, overvannsflom som følge av ekstremnedbør kan medføre
materielle skader, og prosjektering må søke å forebygge materielle skader ved bygg på
tomta, og skader som følge av økt vannmengde ut fra tomta. Det stilles i
reguleringsbestemmelsene krav til at overvannsplan behandler ekstremnedbørsituasjoner
inkludert flomveger for overvann.  Dette er også foreløpig illustrert i vedlagt beskrivelse av
overvannsløsning og overvannsplan.

• Ulykke, bil mot trafikant kan gi personskade. Det må ivaretas god sikt både for bilister og
syklister. Der gangvei krysser avkjørsel bør det vurderes visuell eller taktil markering i gang-
/sykkelveg.  I tillegg må det sikres tryggest mulig løsning for renovasjon på området. Det
legges her opp til at vendehammer for renovasjon vil være i kjøreareal på p-plass, som
allerede er et areal fotgjengere ikke oppholder seg, se utomhusplan m sporingskurve.

6.14. Teknisk infrastruktur
• Det planlegges for ny nettstasjon i planområdet.

6.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planen inngår i utbyggingsavtale.
Eksisterende veianlegg reguleres slik det er i dag.

7. Innkomne innspill
7.1. Merknader
Ved varsling om oppstart innkom det 5 merknader. Sammendrag av disse med kommentarer
følger her:
a) Statens Vegvesen, datert 23.05.16: Statens Vegvesen kan vanskelig akseptere nytt kryss med

fv.428 ut over de to eksisterende kryssene som er vist i områdereguleringen. Planlagt
utbygging av felt 17 må benytte de to kryssene, evt flytte østre kryss (landbruksavkjørsel) litt
vestover, slik at det også kan benyttes som innkjøring til parkeringskjeller. Vegvesenet savner
informasjon om hvilken type «tjenesteyting» som planlegges i feltet. De tar for øvrig varslet
til orientering, og forbeholder seg retten til å komme med ytterligere merknader i forbindelse
med høring/ offentlig ettersyn.
Kommentar: Ny avkjørsel i planforslaget erstatter tidligere landbruksavkjørsel. Det planlegges
ikke tjenesteyting i feltet. Det har vært dialog med Vegvesenet underveis i prosjekteringen,
det har også vært avholdt møte og befaring hos Gjerdrum Kommune, samt korrespondanse
pr. brev.

b) Hafslund Nett, datert 02.06.15: Hafslund Nett har elektriske anlegg i planområdet.
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til drift og evt. etablering av de anlegg nettselskapet
må drifte og etablere. Hafslund Nett har høyspenningskabler i vegområdet som grenser til
planområdet. Det kan bli behov for å avsette areal til ny nettstasjon innen planområdet,
forslagsstiller bes oppgi effektbehov for planområdet. Det må avklares i hvilken grad
eksisterende kabler kan benyttes, og om nye kabler må legges.
Kommentar: Merknaden tas med i den videre prosjekteringen. Det avsettes plass for ny
nettstasjon i planområdet. Det tas kontakt med Hafslund nett i den videre prosjekteringen,
for å avklare plassering og avstand til kabler i grøft, samt for å oppgi effektbehovet
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c) Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 08.06.16: Fylkesmannnen sier «Det skal legges til
rette for at minimum 80% av boliger og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor Ask,
som er et prioritert vekstområde, og vi forventer derfor høy utnyttelse i planen.» De viser
også til brev om nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging.
Kommentar: Det legges opp til høy utnyttelse i planområdet.

d) Akershus Fylkeskommune, datert 10.06.16: I og med at området ligger i Ask sentrum, med
godt kollektivtilbud, mener også Fylkesrådmannen at det er viktig å legge opp til høy
utnyttelse for å bidra til å nå målene i den regionale planen. (Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus.) Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes
parkeringsbestemmelser som er maksimumsnormer, og at disse er strenge. Videre anbefaler
de at det i bestemmelsene settes krav om anlegg for sykkelparkering. Forholdet til
automatisk fredede kulturminner er avklart gjennom områdereguleringsplanen. Selv om det
her ikke ble stilt vilkår om arkeologisk undersøkelse av ID172671, bør kulturminnet avmerkes
på kart og gis bestemmelse i planen. Fylkesrådmannen viser videre til RPR for å styrke barn og
unges interesser i planleggingen, og forutsetter at dette følges opp i det videre arbeidet. Evt.
naturkvaliteter bes tatt vare på, og leke og fellesarealer bør anlegges på steder med gode
solforhold og siktlinjer fra boligene. Det forventes at prinsippet om universell utforming
legges til grunn i det videre arbeidet. Kommunen bes å vurdere om det skal stilles krav til at
et definert antall av boligene skal utformes med livsløpsstandard.
Kommentar:
Det legges opp til høy utnyttelse i planområdet, og parkeringsbestemmelser som er varierte
ut fra leilighetstype. Det stilles også krav til anlegg for sykkelparkering. I og med at bygg er
plassert der ID172671 lå, utgår dette fra planforslaget. (Er også vist som fjernet i Askeladden).
Da planområdet består av et tidligere jorde er det ikke naturkvaliteter å ta vare på. Solforhold
og siktlinjer samt universell utforming skal ivaretas i planforslaget. Vedlagte Utomhusplan
illustrerer ønsket bruk av gårdsrom.

e) Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), datert 10.06.16: NVE har på foreliggende
tidspunkt ikke ressurser til å gjøre konkrete vurderinger av planområdet. De viser til
retningslinjer for flom og skredfare i arealplaner, samt sjekkliste som kan brukes i
planarbeidet.
Kommentar: Tas med i det videre arbeidet.

Innhentede uttalelser:
f) ROAF, datert 09.11.16: Har oversendt kravliste ved etablering av avfallsbrønner Med

utgangspunkt i 200 boenheter må det legges til grunn følgende dimensjonering:
· 6x5m3 for mat- og restavfall inkl. plastemballasje (140l pr. boenhet).
· 5x5m3 for papir, papp og kartong (120l pr. boenhet).
· 1x3m3 for glass- og metallemballasje.

ROAF anbefaler at man vurderer plassering av avfallsbrønner på to plasser for ikke å gjøre
området alt for dominerende i bomiljøet. Eventuell snuplass eller vendehammer må
dimensjoneres etter lastebil(L). De avholder også gjerne et planleggingsmøte.
Kommentar: Antall avfallsbrønner foreslått av ROAF er lagt inn i prosjektet. Det er i ettertid
oversendt utomhusplan med sporingskurve for lastebil.

g) Øvre Romerike Brann og redning, datert 30.01.17: Brannrådgiver har vært i dialog med Øvre
Romerike Brann og redning, som i mail datert 30.01.17 bekrefter at løsning med ny brannkum
på tunet sammen eksisterende brannkummer i området gir tilfredsstillende adkomst til
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bygningene. Brannbil stilles opp ved innkjøring til tunet, langs renovasjonsanlegg f_BRE2.


