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UUttttaalleellssee  ttiill  ddeettaalljjrreegguulleerriinnggssffoorrssllaagg  ffoorr  AAsskkhhøøggddaa,,  GGjjeerrddrruumm  kkoommmmuunnee  

Vi viser til oversendelsen datert 29.6.2017. Det vises også til tidligere korrespondanse i 
denne saken.  
 
Planområdet omfatter felt 17 – BB1 i områdereguleringsplanen for Ask vedtatt 25.3.2015 og 
ligger nord for fv. 428 Gjerivegen. Planforslaget tilrettelegger for boligbebyggelse i form av 
5 blokker som vil omfatte i overkant av 200 leiligheter. Det framgår at det vil bli innarbeidet 
fortau langs felles kjøreveg f_SKV2 før sluttbehandling av reguleringsplanen. 
 
To kryss med fv. 428 til planområdet 
Det planlegges to kryss til planområdet. Det vestre krysset er dagens atkomst til 
Raumegården hotell as og gbnr. 42/102 (fv. 428 x f_SKV2). Det uttales at dette krysset kun 
er planlagt for «myke trafikanter» og atkomst til gjesteparkering. På epost fra kommunen 
8.8.2017, får vi opplyst at krysset er snevret inn og at dråpeøya er utelatt.  Dersom krysset 
skal opprettholdes som atkomst til hotellet, vil vi anbefale at nåværende kryssutforming 
opprettholdes, jf. også detaljplanforslag for fv. 120 gjennom Ask. Planforslaget bør vise 
planlagt areal til gjesteparkering med snumulighet.   
 
Det østre krysset med fv. 428 er planlagt direkte inn til parkeringskjeller.  Når det gjelder 
trafikkgenerering er det lagt til grunn 3,5 turer pr døgn pr bolig. Vi gjør oppmerksom på at 
det i Akershus er vanlig å legge til grunn 6 turer pr døgn pr bolig som gir et ÅDT-tall på 
1200 kjt/d. Dette innebærer at det vil bli en betydelig trafikkmengde i dette krysset. Det er 
uklart om vist utforming av krysset til parkeringskjelleren tar høyde for forventet 
trafikkmengde og om det er tilfredsstillende dimensjonert sett i forhold til type kjøretøy som 
minimum må være personbil – P.  Vist utforming av krysset oppfattes som noe 
underdimensjonert. Vi mener derfor at dette må få en nærmere avklaring.  
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Føring av gang-/sykkelveg gjennom kryss 
Planforslaget vil innebære en betydelig økning av gående og syklende i dette området.  
200 nye leiligheter vil innebære en helt annen situasjon enn i dag. 
 
Det opplyses at vestre kryss er forutsatt strammet opp. Vi ber vi om at gang-/sykkelvegens 
føring gis en avbøyning der langsgående gang-/sykkelveg trekkes ca. 5m fra fv. 428 i 
krysset. Vi viser til detaljplanforslag for fv. 120 gjennom Ask, der dette er inntegnet, (jf. 
tegning C03). I epost fra kommunen 8.8.2017, blir det imidlertid nå opplyst at detaljplanen 
for fv. 120 gjennom Ask har utelatt dette krysset. Vi vil likevel be om at gang-/sykkelvegen 
får en avbøyning i kryssområdet med fv. 428.    
 
Planforslaget tilsier som nevnt at det vil bli en betydelig trafikkmengde ved inn/utkjøring 
til/fra parkeringskjeller. Vi vil derfor også i dette krysset med fv. 428, be om at føringen av 
langsgående gang-/sykkelveg får en avbøyning og trekkes ca. 5m fra krysset til 
parkeringskjelleren. 
 
Det er trafikksikkerhetsmessige hensyn som ligger til grunn for å trekke gang-/sykkelveg litt 
unna fylkesvegen i kryssområdene. Det er da lettere for kjøretøy som svinger av fra 
fylkesvegen å oppdage de som kommer langs gang-/sykkelvegen. Vi mener det er viktig å 
ivareta de myke trafikantene som det vil bli en del av som følge av dette 
detaljreguleringsplanforslaget.     
 
Friskt i kryss og gang-/sykkelvegen 
Det er positivt at det er inntegnet frisiktsoner i kryssene med fv. 428 og i tillegg inntegnet 
frisiktsone i kryss med gang-/sykkelvegen. Frisiktsoner mot gang-/sykkelvegen bør justeres 
noe i samsvar med ovennevnte kommentarer. 
 
Overvannsløsning i forbindelse med planforslaget 
Vi viser til tidligere uttalelse der vi ikke ønsker å belaste vårt drenssystem. Kommunen har 
sendt en ny henvendelse pr epost 9.7.2017. Hvis kommunen ønsker å diskutere dette 
pånytt, ber vi om at diskusjonen tas direkte med Driftsseksjonen v/ byggeleder Åsmund 
Røseid 24058099 Mobil:99040133 E-post: asmund.roseid@vegvesen.no. 
 
Oppsummering 
Vi ber om at våre kommentarer til føring av gang-/sykkelveg gjennom kryssene med fv. 428 
tas til følge. Vi ber også om at det foretas en vurdering av om krysset til parkeringskjelleren 
har tilfredsstillende utforming og dimensjonering sett i forhold til forventet trafikkmengde 
til/fra området.  
 
Vegavdeling, Akershus, Planseksjonen  
Med hilsen 
 
Arne Kolstadbråten 
fagkoordinator  Tone Steinheim  
  

mailto:asmund.roseid@vegvesen.no


  
 

 

3 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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