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Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner med blå 
planavgrensning for aktuell detaljregulering. 

Forslag til detaljregulering for Askhøgda innenfor blå 
planavgrensning. 

Saken gjelder: 
Detaljregulering for Askhøgda har vært til høring og er klar for sluttbehandling/vedtak. Denne 
detaljreguleringen utfyller felt 17/ BB1 i områdeplan for Ask sentrum, vedtatt 25.03.15. 
Detaljreguleringen ble vedtatt lagt ut på høring i formannskapsmøtet den 14.06.17. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligformål i form av blokkbebyggelse. 
Det planlegges 5 boligblokker med uteoppholdsareal sentralt i planområdet.  

Høringen var fra 14.06.17 til 14.08.17.  Det kom ingen innsigelse fra annen myndighet i 
høringen. 

Formannskapet har myndighet til å vedta utleggelse til offentlig ettersyn og høring. 
Kommunestyret har myndighet til å vedta reguleringsplaner. 
 
 

Fv. 120

Fv. 428 Gjerivegen

Fv. 428 Gjerivegen 



 
Rådmannens forslag til vedtak / innstilling  
Detaljregulering for Askhøgda med plankart datert 02.10.2017 og bestemmelser datert 
05.10.2017 samt tilhørende dokumenter, vedtas med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 12-
10 og 12-11. 
 
 
 
 
 
Rådmannen i Gjerdrum 

 
 
Frits Eriksen  
 
 
 
Vedlegg 
1 Plankart datert 021017 
2 Reguleringsbestemmelser 05.10.17 
3 Planbeskrivelse 041217 
4 Kommenterte merknader v offentlig ettersyn 
5 Utomhusplan datert 27.10.17 
6 Overvannsplan 150317 
7 Illustrasjoner 3D 
8 Perspektiver 060617 
9 Geoteknisk notat 171215 
10 Støyrapport regulering 300916 
11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 241116 
12 Plantegninger og snitt 
13 Uttalelse til detaljregulering for Askhøgda 
14 Uttalelse til detaljregulering av Askhøgda 
15 Uttalelse til detaljregulering for Askhøgda 
16 Uttalelse til detaljregulering for Askhøgda 
17 Uttalelse til detaljregulering for Askhøgda 
18 Innsigelser til detaljregulering for Askhøgda 
19 Gnr 42/118 - Høringsuttalelse om planforslag til detaljregulering 
20 Uttalelse til detaljregulering for Askhøgda 
 



Hensikt med planen:  
Formålet med detaljreguleringen er å regulere til boliger i form av blokkbebyggelse. 
Planforslaget legger til rette for i overkant av 200 leiligheter med varierende størrelser. 
 
Forslagsstiller: Urbanium AS 
 
Plankonsulent: Lillestrøm Arkitekter AS 
 
Eiendommer:  
 Gnr. 42, bnr. 133   
 Del av gnr. 79, bnr. 1(fv. 428 Gjerivegen)   
 
Areal, beliggenhet og topografi 
Planområdet er på 12,2 daa og ligger i Ask sentrum, langs fv. 428 Gjerivegen. Planområdet er 
noe hellende mot sørøst, fra 185 moh. til 180 moh.  
 
Forhold til gjeldende plandokumenter 
 

Kommuneplan: Planområdet er avsatt til framtidig byggeområde  
«boligformål» i kommuneplanen for 2012-2024.  
 

Regulering: Planområdet inngår i felt 17/ BB1 i områdeplan for 
Ask sentrum, vedtatt 25.03.2015. Felt 17/ BB1er regulert til 
boligformål - blokkbebyggelse, med utnyttelsesgrad på BYA 
(bebygd areal) = 60 %. Fv. 428 Gjerivegen er regulert til generelt 
formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
 

Utbyggingsavtale:  
Planområdet ligger innenfor områdeplan for Ask sentrum og det 
er derfor krav om utbyggingsavtale. Forslag til utbyggingsavtale 
vil bli fremmet i egen sak for politisk behandling.  
 
Utnyttelsesgrad og byggehøyde 
Utnyttelsesgrad for byggeområdet for blokkbebyggelse, felt BBB, har foreslått utnyttelsesgrad 
på 70 %. Utnyttelsesgraden er høyere enn for områdeplanen da felt for uteoppholdsareal er eget 
formål. Utnyttelsesgrad for planområdet dersom man regner med byggeområdet for 
blokkbebyggelse og uteoppholdsareal er ca. 55 %. Reguleringsplanforslaget åpner for å bygge 
ca. 17000 m2 BRA (bruksareal). 
 
Maksimal høyde på bebyggelsen er foreslått med kotehøyder, på maks 202 moh. (meter over 
havet). Bruk av kotehøyder gir en mer presis begrensing enn den tradisjonelle 
gjennomsnittsberegningen. For heis, trapperom og tekniske installasjoner foreslås det unntak på 
3,5 m. 
 
Trafikk og adkomstforhold 
Planområdet er planlagt med to adkomster fra fv. 428 Gjerivegen. Dagens adkomst til 
Raumergården Hotell AS og gnr. 42, bnr. 102, er planlagt kun for myke trafikanter og adkomst 
til gjesteparkering utover eksisterende bruk. Andre adkomsten er planlagt direkte inn i 
parkeringskjeller. Det er forutsetning for å etablere denne atkomsten at dagens 
landsbruksavkjørsel til gnr. 42, bnr. 3 stenges. Dette finnes skriftlig avtale om dette mellom 
grunneier og utbygger.  
Dersom man legger til grunn at hver boenhet vil genere 3,5 bilbevegelser per dag, vil dette 
tilsvare i overkant av 700 bilbevegelser hver dag/ årsdøgntrafikk (ÅDT).   

Utsnitt fra kommuneplan 2012-2024Utsnitt fra kommuneplan 2012 - 2024



 
For nærmere beskrivelse av planforslaget, vises det til planbeskrivelsen, plankartet, 
reguleringsbestemmelsene og øvrige plandokumenter. 
 
Planprosessen 
Oppstartmøte med kommunen ble holdt 09.03.2016. Planoppstart ble kunngjort av 
plankonsulent i Romerikes blad 18.05.2016 og det ble sendt brev til offentlige instanser og 
naboer 12.05.2016. Frist for å komme med merknader var satt til 12.06.2016. Det ble avholdt 
åpent informasjonsmøte i Herredshuset 30.05.2016. 
Det ble mottatt fem innspill til varsel om planoppstart. Merknadene kom fra Akershus 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen, Norges vassdrag- og 
energidirektorat (NVE) og Hafslund Nett AS. Merknadene er vedlagt i eget dokument med 
rådmannens kommentarer. 
Ved høringen fra 14.06.17 til 14.08.17 kom det inn følgende innspill: 
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 
Statens Vegvesen, seksjon plan Akershus 17.08.17 
Bjørn og Tone Granerud 12.08.17 
Innspillene er kommentert av forslagstiller (Lillestrøm Arkitekter AS).   
 
Endringer fra områdeplan for Ask sentrum 
Høyde 
I områdeplanen er det angitt følgende maksimalhøyder over gjennomsnittlig planert terrengnivå: 
For felt 17/ BB1: 12 meter. I planforslaget er det foreslått å styre høyde etter maksimal 
kotehøyde (moh.) og tilhørende byggegrenser. Kotehøyder er forslått mellom 196 og 202. 
Maksimalt fra dagens terrengnivå tilsvarer det ca. 18 m for planlagt bygg BB2. 
 

Berørte naboer har i sine innspill kommentert at 5 etasjer er for høyt.  
Reguleringsbestemmelse § 2.1.8 Estetiske krav 
Områdeplanen inneholder følgende bestemmelse: «Heis- og trappebygg skal være vendt vekk fra 
gate/ veg/ park eller torg.» I planforslaget er ikke denne bestemmelsen videreført. Det er i stedet 
følgende bestemmelse «Trapperom som vender ut mot gate/veg/park skal ha god estetisk 
utforming og skal ha fasadematerialer av god kvalitet.»  
 
Vurdering av planforslaget 
 
 
Endringer fra områdeplan for Ask sentrum 
Høyde 
Planforslaget innebærer en endring fra områdeplanen når det gjelder høyde som oppgitt i § 2.15 
«Byggehøyder», men det står i samme bestemmelse at: «Innenfor det enkelte område kan 
byggehøyder nyanseres ved detaljregulering.» I områdeplanen er høydekravene angitt som 



maksimum 12 meter (gjennomsnittlig høyde fra ferdig opparbeidet terreng). Etter redegjørelse 
fra konsulent er gjennomsnittshøydene på byggene følgende:  
Beregnet fra gesims for øverste etasje for hvert bygg, (dvs. ikke regner med gesims ved 
takterrasser/ inntrekk) 12,9m (BB1) og 16,8m (BB2) i forhold til gjennomsnittlig opparbeidet 
terreng.  De andre byggene ligger på 14,8m (BB3) og 15,9m (BB4 og BB5).   
 
  
Administrasjonen har gjort en vurdering av fordeler og ulemper i førstegangsbehandling av 
detaljplanen 14.06.17:  
 
Fordeler:  
 Større arealutnyttelse/ flere boenheter når man først bygger ned dyrket areal.  
 Større uteoppholdsareal i midten.  
 God utnyttelse som medfører at det ikke vil være behov for ytterligere fortetting i et 100 års 

perspektiv. 
 
Ulemper:  
 Skyggevirkninger vil dekke noe større areal (viser for øvrig til forslagstillers kommentarer 

til høringsinnspillene).  
 Kan virke massivt, særlig østfra. 
 
Administrasjonen har ikke hatt innvendinger mot foreslåtte høyder siden:  
 Det er positivt med høy arealutnyttelse når dyrket areal bygges ned. Dette er i tråd med 

innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt Akershus fylkeskommune. 
 Planforslaget for øvrig forholder seg til områdeplanen og dens veileder 
 Områdeplanen åpner opp for vurderinger av byggehøyder i påfølgende detaljreguleringer 

 
Vedrørende uttalelsene fra: Den Norske Kirke, Gjerdrum Normisjon/ Misjonshuset, 
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co, samt Bjørn og Tone Granerud 12.08.17. Alle uttalelsene 
berører høringsforslagets tillatt byggehøyde at den burde bli satt lavere, henholdsvis tilsvarende 
12 meter (gjennomsnitt over ferdig opparbeidet terreng) som angitt i områdeplanen.  

 
Reguleringsbestemmelse § 2.1.8 Estetiske krav 
Bestemmelsen om at heis- og trappebygg skal være vendt vekk fra gate/ veg/ park eller torg er 
tatt med områdeplanen da kommunen tidligere har dårlig erfaring med dette med tanke på 
estetisk utforming. Trapperom kan også være positive element arkitektonisk. Ved å ha egen 
bestemmelse som skal sikre god estetisk utforming og fasadematerialer av god kvalitet, er dette 
noe administrasjonen ikke har innvendinger mot.  
 
Hvordan planforslaget for øvrig forholder seg til områdeplan for Ask sentrum og 
veilederen 
Forslaget til kvadratur er i tråd med veilederen. Ved å plassere bebyggelsen langs ytterkant av 
tomten gir dette gode uteoppholdsarealer sentralt i planområdet. 
«Loopen» som er beskrevet i veilederen og ansees som ivaretatt i planforslaget. Det er 
rekkefølgekrav om før brukstillatelse til mer enn 50 % av planområdets boligers BRA skal rett 
til allmenn ferdsel på interne gangveger være tinglyst. 
Det er utarbeidet overvannsplan og notat med beskrivelse av overvannsløsningen. Planforslaget 
opprettholder veilederens anbefaling om «blågrønn faktor» på 0,7. Etter håndtering av overvann 
innenfor planområdet, er det planlagt strupt utløp/ overløp til grøfteareal til Statens vegvesen 



(fv. 428). I tillegg vil grøfter fungere som flomveger.  Flomvegene vil kun være i funksjon ved 
ekstremnedbør (200 års –flom). 
 
Parkering 
I områdeplanen for Ask sentrum er det ikke oppgitt egne bestemmelser om parkering for område 
17. For områder det vil være naturlig å sammenligne seg med er kravet minimum 1,5 
parkeringsplasser per boenhet. Siden områdeplanen ble vedtatt har det kommet overordna 
føringer på parkeringsdekning, fra Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune. De fraråder 
bruk av minimumsnormer, men at det i stedet brukes maksimalnormer.  
Administrasjonen ser at det bør være mulig å fastsette mindre parkering enn 1,5 per boenhet, 
særlig med tanke på sentral plassering like ved kollektivterminalen. Administrasjonen har i 
førstegangsbehandlingen anbefalt en fastnorm på 1 parkeringsplass per boenhet pluss 0,1 
parkeringsplass per boenhet til gjesteparkering. Forslagsstiller mener at dette forslaget ikke lar 
seg gjennomføre uten større omprosjektering. Med planlagt løsning er det plass til 1 
parkeringsplass per boenhet i snitt, inkludert gjesteparkering. Forslagstiller har kommentert 
endringen som ble lagt inn i formannskapsmøtet i vedlagt notat. Rådmannen mener at forslaget 
på differensiering av parkeringskrav i forhold til leilighetsstørrelsene gir en mer riktig 
parkeringsdekning. I praksis vil de som kjøper leilighet uten parkeringsplass få muligheten til å 
leie/kjøpe parkeringsplass av de som ikke har behov for parkeringsplass.  
Bruken av elbil og elsykkel er i rask økning. Administrasjonen har lagt til grunn et krav til el-
ladepunkter for 50 % av oppstillingsplassene. Utbygger mener de kan kun få til 25% dekning. 
Bakgrunnen for dette er at parkeringskjelleren vil være i to nivåer og brannkravene i forhold til 
elanlegg vanskeligjør ett tall på 50 %. Utbygger ønsker flest mulige kjøpere får lademulighet da 
markedet etterspør lademuligheter. Elsykkel vil kunne ta over for noe av bilbruken og derav 
også kunne redusere parkeringsbehovet. Rådmannen velger allikevel å holde på 50 % dekning 
som er likt for kravet på Skjønnhaugtunet jamfør nybil salget i Norge har en høy andel elbiler..  
 
Trafikkforhold 
I høringsuttalelsen fra Statens vegvesen ble det satt krav til å benytte en turproduksjon på seks 
biler i døgnet(ÅDT) for hver leilighet. Dette er vesentlig høyere enn hva som legges til grunn for 
blokkbebyggelse i Akershus. En turproduksjon på 6 ÅDT er heller ikke i tråd med intensjonene 
for strategien i den regionale areal og transportplanen for Oslo og Akershus. Rådmannen mener 
at begrensing på antall parkeringsplasser spiller inn på hvor mye biltrafikk som vil kunne 
genereres. Rådmannen støtter opp om kommentaren til forslagstiller på kravet fra vegvesenet 
om kryssutforming med dråpeøy. Utkjøringen er kun tiltenkt beboerne og skal ikke invitere 
andre kjørende inn i håp om å få parkert.. Øvre Romerike prosjektering (ØRP) har kontrollert 
løsningen i planforslaget. Til orientering har ØRP stått for utarbeidelsen av vegnormalen til 
kommunene i Øvre Romerike. Representant fra vegvesenet har også vært på befaring og gitt 
signal på at formen på utkjøringen var akseptabel. 
For atkomsten i vest vil trafikken bestå av nyttetrafikk og besøkende tilhørende eksisterende og 
ny bebyggelse. Biltrafikken forventes derfor å få en svært begrenset økning i biltrafikken.  Fra 
den nye blokkbebyggelsen vil det komme en del gående og syklende. Av den grunn har 
administrasjonen sammen med forslagstiller lagt inn fortausløsninger på denne atkomsten. 
Fortau vil også indikere tydeligere tettstedet med et mer urbant preg.   
 
Geoteknisk vurdering og stabilisering 
Det er utarbeidet geoteknisk notat og geoteknisk datarapport av Løvlien Georåd AS for 
planområdet i desember 2015. Denne viser at dybden til berg generelt er mindre en 5 meter. 
Lokal stabilitet og områdestabilitet er vurdert som tilfredsstillende i henhold til NVEs 
retningslinjer.  



Dyrka jord – matjord 
Planområdet består i dag av ca. 9,3 dekar med fulldyrka jord. Ved utbygging av planområdet vil 
dette forsvinne. I planbestemmelsene er kravet til å ivareta matjorda sikret. 
 
Naturmangfoldsloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven, skal legges til grunn som 
retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og detaljreguleringer. Det er 
søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskaps-
grunnlaget skulle vise seg å være mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre-var- 
prinsippet.  
Det er ikke utført kartlegging av naturmangfold i planområdet. Plankonsulent har sjekket 
Artsdatabanken og Naturbase og gjort vurderinger. Planområdet er et fulldyrket areal som til 
2017 er blitt årlig pløyd og brukt til kornproduksjon. Administrasjonen har utført egen befaring i 
planområdet og har registrert en rødlistet art, løvtreet ask, langs åkerkant mot nord og mot øst. 
Virkningen for det biologiske mangfoldet av reguleringsplanen vurderes derfor som middels til 
lavt negativt og konsekvensene fra lavt til middels. 
Forhold til barn og unge 
I planbeskrivelsen har forslagstiller nevnt at planforslaget har lagt vekt på samhandlingssoner 
for barn, ungdom og voksne. Løsningen med et stort fellesareal som er vist i illustrasjonen er 
romslig nok for at samhandlingssoner kan fungere i praksis. Reguleringsplanen med 
bestemmelser ivaretar felles arealet til lek og opphold. 
 
Forhold til folkehelse 
Utbyggingen vil ligger ca. 200 meter fra bussterminalen i Ask sentrum. Planforslaget bygger 
videre på «loopen» som er nevnt i veilederen for Ask sentrum. Planforslaget har lagt opp til 
enkle atkomster for gående og syklende ut mot etablerte og fremtidige turveg, gang- og 
sykkelvegnett. Felles arealet i midten gir muligheter for ulike aktiviteter. Rådmannen mener 
derfor at planforslaget vil bygge opp under gode løsninger som kan ivareta god folkehelse.  
 
«Den urbane landsby» (vurdering i forhold til tettstedet) 
Rådmannen legger vekt på at utbygging innenfor Ask sentrum bygger opp om tettstedet og 
ivaretar viktige identitetsbærende elementer. Planforslaget imøtekommer den forventede 
utnyttelsen i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Planforslaget er i 
tråd med veilederen for utviklingen av Ask sentrum. Detaljreguleringen for ask høgda vil være 
et bidrag til tettstedsutvikling av Ask. 
 
Kvartalsstruktur 
Planforslaget har lagt opp til en enhetlig utvikling et nytt kvartal som åpen karré bebyggelse, 
ved å plassere bebyggelsen i ytterkant og et felles areal i midten. For å unngå at bebyggelsen blir 
for dominerende er det i planforslaget lagt inn åpninger ut mot landskapet. Det gjør at området i 
midten også får mer sollys og utsikt mot landskapet. Åpningene er også en del av innarbeidelsen 
av «loopen» fra veilederen til områdeplanen for Ask sentrum. Utfordringen med utvikling av 
Ask som tettsted/sentrum er at ny bebyggelse i tråd med områdeplanen vil bryte med dagens 
tetthet og høyder. Plasseringen av bebyggelsen i planforslaget harmonerer godt med vegen og 
eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen er også godt plassert i forhold til veg og bygg struktur 
som er planlagt i områdeplanen.  
 



 
 
Livet mellom husene 
Åpningene mellom bebyggelsen og det større grøntområdet i sentrum vil kunne både være 
inviterende og gi le for været. Grøntområdet vil kunne by på ulik grad av tilgjengelighet og 
derav kunne skape ulike arenaer for kontakt og aktiviteter.  
 
Fasader 
Bestemmelsene om estetikk og utforming er videreført fra områdeplanen. 
Det er satt krav i plankartet til at fasadene er inntrukket i forhold til 4 og 5 etasje. Illustrasjonene 
viser en variert bebyggelse med ulikt fasadegrep. Denne variasjonen vil administrasjonen 
forvente løst i senere byggesak, selv om illustrasjonene er retningsgivende. Det er også satt krav 
til utforming av balkonger med frostet eller farget glass. Bestemmelsene i områdeplanen er 
gjentatt i planforslaget. 
 
Blågrønn faktor 
Planforslaget har utarbeidet en overvannsplan med dimensjoneringsgrunnlag etter gjeldende 
prinsipper LOD (står for lokal og åpen håndtering av overvann). Det er ikke lagt inn beregninger 
på mengde vann og magasineringer, ei heller hvor flomvannet ved ekstremnedbør tar vei. Dette 
må redegjøres for i byggesaken. Anbefalt faktor på 0,7 for avrenning er benyttet. 
 
«Loopen» 
Planforslaget ivaretar prinsippene om en gjennomgående gangforbindelse mellom byggefeltene i 
sentrumsområdet, med å kunne gå igjennom byggefeltet. Det er satt krav i bestemmelsene om at 
fellesområdet skal være tilgjengelig for almen ferdsel. Det vil være mulig å komme seg gjennom 
planområdet fra nord til sør mot fylkesvegen. 
 
Livskraftig bomiljø  
Planforslaget har lagt opp til differensierte leilighetsstørrelser i bestemmelsene som vil sikre 
ulike målgrupper. Planforslaget har lagt vekt på god solforhold og god utsyn fra hver leilighet. 
Leilighetene vil tilfredsstille tilgjengelighetsvilkårene til Husbanken. Det er også lagt til rette for 
felles rom for beboerne med mulighet for opphold og tjenester. Felles rommen vil kunne bidra 
til mulig sosialisering. 
 
Utbyggingstakt 
Planforslaget omfatter ca. 206 boenheter fordelt på fem bygg. Det er forventet en årvis 
utbygging med ca. 40 boenheter i året fra 2018. 



 
Økonomiske konsekvenser 
Denne utbyggingen vil bidra til realisering av områdeplanen og dens infrastruktur. Bidrag til 
finansieringen av felles infrastruktur for å få realisert områdeplanen formaliseres gjennom en 
utbyggingsavtale.  
 
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at Detaljregulering for Askhøgda med plankart datert 02.10.2017 og 
bestemmelser datert 05.10.2017 samt tilhørende dokumenter, vedtas med hjemmel i Plan- og 
bygningslovens §§ 12-10 og 12-11. 
 
 
 
Særutskrift sendes: 
Planforslaget varsles vedtatt ved kunngjøring og sendes til regionale myndigheter, berørte 
grunneiere og andre parter. Planforslaget vil bli gjort tilgjengelig på kommunens nettside. I 
tillegg vil det bli kunngjort i Romerikes Blad.  
 


