
Hovedgrep Ask sentrum  

Og 

Planutkastet for Skjønnhaugtunet 



Plansmia(2010) hovedgrep: 
 

• Høy fortetting og effektiv arealutnytting 

 

• Skape trivsel på gateplan 

 

• Vertikal arealdisponering (i høyden)og ikke separate 

arealformål 

 

• Definere gata med byggelinje langs Fv. 120 



Plansmia (2010) manuskart 

for Arealdelen: 

 

•Sikt ut mot kulturtunet 

•Sikt ut mot landskapet 

 

 



Kommuneplanens arealdel og oppfølging av plansmia: 

Fra veg til gate gjennom Ask sentrum/bygdesentret Fv. 120 

 

• Fv. 120 styrkes som grønn akse med vegetasjon langs kjørebanen 

og kobles visuelt mot kulturparken i nord. 

 

• Byggelinje langs Fv. 120 (unngå spredt bebyggelse) 

 

• Bred gate areal med plass til gående syklende, med grønt og 

møblering (25 meter) 

 

• Fv. 120 skal utvikles på myke-trafikanters premisser 

 

• Unngå privatisering og parkeringsareal i front mot Fv. 120 
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Mulig gateutsnitt sett fra sør til nord    PIR2 
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Kommuneplanens arealdel og oppfølging av plansmia: 

 

Gode boforhold og høy utnyttelse: 

 

Kvadratur med plassering av bebyggelse ut mot gatene (karré-

bebyggelse), gir større helhetlige grøntareal og mindre fotavtrykk. 
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Områdeplanen for Ask sentrum 2015: 

 
•Høy utnyttelsesgrad 60% (kan avvike med høy BRA) 

•22 meters maks, snitthøyde på 12 meter, sentrum 16 meter 

•Byggelinje til fv. 120 

•Fasader/inngangsparti skal vendes ut mot Fv. 120 

•Estetiske krav, materiale, fargebruk med fastsatte koder. 

•Overvannshåndtering, (ikke øke mengde/hastighet på avrenning) 

•Energikrav Gul B (Tek 10) 

•Parkering maks-min  1- 1.5 pr enhet(maks 50 % på bakken) 

•Fareområde kvikkleire (sjekket ut) 

•Jordskifteloven skal § 2 legges til grunn  
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Utsnitt fra områdeplan for Ask sentrum med 

planavgrensning for Skjønnhaugtunet (blått) 
Planforslag Skjønnhaugtunet 

Detaljplanen I forhold til 

områdeplanen 

Avviker på plangrense og 

formål 



Viktige grep som mangler i Skjønnhaugtunet: 

 

• Byggelinje mot Fv. 120 som skal danne gate strukturen 

• Karré-bebyggelse gir bedre utnyttelse 

• Detaljplanen må holde seg innenfor kvartalet(feltet) for 

å sikre helhet (plankrav for hvert kvartal) 

• Beholde gate nettet/strukturen  

• Inngangsparti skal vende ut mot Fv. 120 (innadvendt 

løsning) 

• Krav til at bebyggelsen ikke fremstår ensidig 
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Positive trekk med skjønnhaugtunet 
 
• Gode boforhold (lys og god utsikt for hver leilighet) 

 

• Tilpasset omgivelsene (avtrappede høyder) 

 

• Riktig farge og materialbruk 

 

• Parkeringskjeller 

 

• Atkomstvegen er flyttet mot nord I mer samsvar med 

eiendomsgrensen og eksisterende bebyggelse, som letter på 

gjennomføringen. (også i samsvar med detaljplanen for Fv. 120) 

 

• Hønsigutua er gjort om til gang areal og ivaretar bjørkealleén 
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