
Områdeplan 
Ask sentrum: 
Veien videre…

Prosess, plangrunnlag, 
føringer og bestemmelser







Steg 1 – Planprogram: 
Kommuneplanen (2010)

Kronologi

Formål:

• Avklaring av utfordringer og spørsmål 
som ønskes drøftet og få svar på i løpet 
av planprosessen.  

• Planprogrammet hadde også som mål 
å skape forutsigbarhet og gjøre det 
åpenbart hvordan ulike interesser kan 
og skal delta i planleggingen.

• Sentrumsutvikling var ett av 
fokusområdene for videre arbeid med 
ny kommuneplan.



Steg 2 – Plansmie «Ask 2040» 
(gjennomført i 2011)

Kronologi

Formål:

• Med arkitektfaglig bistand: En 
prosess for å involvere innbyggere, 
utbyggere i den framtidige utvikling 
av Ask sentrum.

Status:

• Ikke juridisk bindende.

• Anbefalinger for hvordan de 
politiske organer kan legge føringer 
og vedta bestemmelser for 
påfølgende planarbeid.



Steg 3 – Kommuneplan 2012-
2024

Kronologi

Formål:

• Krav til kommunen om å ha en 
oppdatert kommuneplan:

• Samfunnsdel

• Plankart

• Arealdel

Status:

• Arealdelen er juridisk bindende.

• Arealdelen inneholder retningslinjer 
og bestemmelser for regulering av 
områder i kommunen.



Steg 4 – Områdeplan Ask 
sentrum (2014)

Kronologi

Formål:

• Krav om reguleringsplan før 
utbygging kan finne sted:

• Samsvar mellom kommuneplan 
og reguleringsplan mht. 
arealbruk og 
planbestemmelser.

Status:

• Inneholder juridisk bindende 
bestemmelser for kommune og 
utbygger.

• Avvik forutsetter 
dispensasjonsbehandling.



Steg 5 – Veileder til 
områdeplanen 

Kronologi

Formål:

• Være en idébank til inspirasjon for 
utbyggere og kommunen i den 
fysiske utforming av Ask sentrum.

• Bidra til at utbyggere vektlegger 
estetikk og uterom i sine 
planforslag.

Status:

• Ikke juridisk bindende.



Steg 6 – Regulering av 
delområder i Ask sentrum

Kronologi

Formål:

• Kommunestyret skal sørge for at det blir 
utarbeidet reguleringsplan for de 
områder i kommunen hvor dette følger 
av loven eller av kommuneplanens 
arealdel, samt der det ellers er behov 
for å sikre forsvarlig planavklaring og 
gjennomføring av bygge- og 
anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til 
berørte private og offentlige interesser.



Steg 6 – Regulering av 
delområder i Ask sentrum

Kronologi

Detaljregulering:

• Detaljregulering brukes for å følge opp 
kommuneplanens arealdel og eventuelt 
etter krav fastsatt i en vedtatt 
områderegulering. Detaljregulering kan 
skje som utfylling eller endring av vedtatt 
reguleringsplan.

• Private forslag må innholdsmessig følge 
opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og 
foreliggende områdereguleringer.



Kronologi

Kommende 
detaljreguleringer :

• FV 120: 
Sluttbehandling  i juni 
2017.

• Askhøgda: 1. gangs 
behandling i juni 
2017?

• Skjønnhaugtunet: 1. 
gangs behandling i 
august 2017?

• Oppvekstjordet:  1. 
gangs behandling i 
desember 2017?



Steg 7 – Byggesak

Kronologi

Søknad om tillatelse:

• Søknad om tillatelse skal være 
skriftlig og undertegnet av 
tiltakshaver og søker. Søknaden skal 
gi de opplysninger som er 
nødvendige for at kommunen skal 
kunne gi tillatelse til tiltaket. 

• Det skal framgå av søknaden om 
det søkes om dispensasjon.
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Plansmie for Ask sentrum (1)
� Mål: Videreutvikle Asks landsbypreg, noe som er en vesentlig del av stedets 

identitet. 
� Tetthet og form: Ask har et definert landsbypreg som det har vært en 

forutsetning å videreføre. Samtidig er det ønskelig å styrke sentrum som nav i 
kommunen, både handelsmessig, befolkningsmessig og administrativt. Dette 
stiller krav til økt utnyttelse av sentrumsarealene og en høyere 
bebyggelsestetthet.

� Sentrumsutvikling: Ask er et tettsted med landsbypreg og denne identiteten 
har innbyggerne gitt klare signaler om at de ønsker å bevare. Utvikling må 
derfor skje i moderat takt og i et småbypreg. Det er ikke ønskelig med 
kjøpesenter.

� Avgrensing av sentrum: Sentrum defineres klart og avgrenses med 
sentrumsportaler. Fv 120 omformes fra veg til gate mellom sentrumsportalene. 
Gaten ses som en ressurs og livsnerve.

� Park og kultur: Dagens oppstillingsplass for busser gjøres om til park og 
bygdetun i sammenheng med kulturhuset og Asktunet. Verneverdig 
bebyggelse langs Fv120 kan med fordel flyttes inn i denne parken, som vil 
fremstå som et kulturtun.

Plansmie: Ask sentrum



Plansmie for Ask sentrum (2)
� Gjerdrum barneskole flyttes nord for ungdomsskolen og 

dagens areal transformeres til sentrumsutvikling. 
� Kvartalstruktur etableres øst for Fv120, med 

blandingsfunksjoner. Kvartalene kan utvikles over tid, uten å 
være avhengige av hverandre, og gis ulike preg og 
funksjoner.

� Idrett/grønt: Idrettsarealet utvides for å sikre rom for nye 
anlegg, eksempelvis stadion, flerbrukshall, svømmehall. I 
dette området bør det også legges til rette for uformelle 
aktiviteter.

� Kobling mot friområder i vest sikres slik at det kan etableres 
skiløyper helt fra sentrum til marka. Ravinedraget vest for 
sentrum sikres, med gjennomgående tursti og det etableres 
et sammenhengende turveisystem.

Plansmie: Ask sentrum



Retningslinjer for estetisk 
utforming Ask sentrum
� Formål:

� Kvalitetssikre en viktig miljøfaktor
� Definere en samlet fellesnevner for bebyggelse og uterom i sentrum
� Sette en standard for fysisk utforming av Ask sentrum
� Bevisst investere i kvalitet der hvor investeringen har størst effekt

� Utformingsprinsipper:
� Ask, Gjerdrum og kulturlandskapets egenart
� Enhetlig preg uten ensretting
� Estetisk kvalitet
� Miljøkvalitet
� Varige verdier / vedlikehold

� Ask, Gjerdrum og kulturlandskapets egenart:
� Tette grupperinger omkring tun, gater og plasser
� Klart definerte volumer
� Tydelig kontrast mellom massiv struktur og den omkringliggende 

lettere struktur 

Plansmie: Ask sentrum



§ 2 Bestemmelser for Ask 
sentrum
� Før igangsettingstillatelse gis 

til tiltak, skal det være 
utarbeidet en helhetlig 
områdeplan for Ask 
sentrum.

� Området markert som 
sentrumsformål, gis totalt en 
utnyttelse tilsvarende 
minimum 60 % BYA.

Føringer / bestemmelser
fra kommuneplanen



Ask bygdesenter
� Bygdesenteret og vegen: Fylkesveg 120 er lokalveg for innbyggerne i 

Gjerdrum, gjennomfarts-åre for trafikk til Nannestad og Gardermoen og 
sentrumsgate for Ask tettsted.

� Bygdesenteret og marka: Kommuneplanen legger til rette for at innbyggere i 
Ask sentrum kan gå til fots, sykle eller gå på ski fra boliger i tettstedet og ut i 
marka.

� Arealeffektive Ask: Plansmien anbefaler å utvikle kvadraturer med maksimal 
byggehøyde på 3-4 etasjer på østsiden av fylkesvegen. 

� Handelssenteret Ask: Kommunen ønsker å legge til rette for et mangfold av 
butikker, men ønsker ikke et kjøpesenter som legger omkringliggende arealer 
øde.

� Næringssenteret Ask: I Ask ligger forholdene til rette for mindre 
publikumsrettede virksomheter og næring som i mindre grad er avhengig av 
store varestrømmer. Økte tomteverdier i sentrum vil gi incentiver for 
transformering av plasskrevende næringsarealer til mer arealintensive 
virksomheter.

� Kultursenteret Ask: Kulturhuset ligger noe usentralt bak parkeringsarealer for 
busser og biler. En transformasjon av dette området til en kulturpark vil kunne 
gi økt oppslutning med økte inntektsstrømmer for kulturhuset.  

Føringer / bestemmelser
fra kommuneplanen



Bakgrunn for områdeplanen
� Bakgrunnen for planarbeidet er anbefalingene fra 
plansmien og videre føringer og vedtak knyttet til 
arbeidet med kommuneplanen 2012 – 2024:

� Kommunen vil legge til rette for at Ask utvikles som et 
kompakt tettsted og kommunesenter med respekt 
for stedets historie og karakter. Kontakten mellom 
tettstedet og kulturlandskapet opprettholdes og 
styrkes.

� Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer og 
et økt handelstilbud. I tillegg skal det legges til rette 
for møteplasser og kulturtilbud i bygdesenteret. 
Dimensjonering og plassering av ny bebyggelse skal 
skje i samsvar med plankart som ble utviklet i 
plansmien februar 2011.

Områdeplan: Ask sentrum



Bakgrunn for planarbeidet (1)
� Anbefalingene fra plansmien og videre føringer og 

vedtak knyttet til arbeidet med kommuneplanen 
2012 – 2024:
� Kommunen vil legge til rette for at Ask utvikles som 

et kompakt tettsted og kommunesenter med 
respekt for stedets historie og karakter. Kontakten 
mellom tettstedet og kulturlandskapet 
opprettholdes og styrkes.

� Tettstedet skal inneholde boliger, næringsarealer 
og et økt handelstilbud. I tillegg skal det legges til 
rette for møteplasser og kulturtilbud i 
bygdesenteret. Dimensjonering og plassering av 
ny bebyggelse skal skje i samsvar med plankart 
som ble utviklet i plansmien februar 2011.

Områdeplan: Ask sentrum



Bakgrunn for planarbeidet (2)
� Gjerdrum kommune får stadige henvendelser om 

utvikling av sentrumsnære arealer. Flere av utviklerne 
ønsker å komme raskt i gang med sine prosjekter. En 
sentrumsplan for Ask bør imidlertid være på plass for å 
sikre en helhetlig utvikling av sentrumsarealene. Det 
innebærer at en ny sentrumsplan bør vedtas så raskt det 
er praktisk mulig og faglig forsvarlig. 

� Realisering av plansmien og oppfølging av 
kommuneplanen innebærer at Gjerdrum barneskole skal 
flyttes i 2016.

� Finansiering av denne skolen skal til en viss grad baseres 
på salg av kommunale sentrumseiendommer. Utvikling 
av disse eiendommene forutsetter at en ny områdeplan 
for sentrum først er vedtatt.

Områdeplan: Ask sentrum



Reguleringsbestemmelser for 
Ask sentrum (Plassering)
� § 2.1.6 BYGNINGSPLASSERING

� Byggelinjer og byggegrenser er vist på plankartet. Alle 
bygninger og anlegg skal plasseres innenfor 
byggegrense. Bygninger og anlegg skal plasseres i 
byggelinje der dette er vist. Byggelinje mot fv120 skal 
også gjelde for eventuelle svalganger og verandaer.

� § 2.1.7   KRAV TIL UTFORMING AV FASADER RETTET MOT 
FV120
� Første etasje i bebyggelsen skal ligge i gateplan og 

forretnings- og næringsvirksomhet langs Fv120 skal være 
utadrettet mot Fv120 og ha hovedinngang mot denne 
veien. Tette fasader uten vinduer i første etasje tillates 
ikke. 

Føringer / bestemmelser
fra områdeplanen



Reguleringsbestemmelser for 
Ask sentrum (Estetikk)
� § 2.1.8ESTETISKE KRAV

� Bygninger skal framstå slik at de danner helhetlige bygningsmiljøer 
med bevisst holdning og begrunnelse for dimensjonering av 
uterommene. Innenfor hovedprinsippet om et helhetlig bygningsmiljø 
skal det gis rom for at enkelte bygninger også kan fremstå som 
individuelle bygg (signalbygg). Dette skal forbeholdes bygg som 
rommer spesielle funksjoner og virksomheter.

� Bygningsvolumer skal være klare og enkle, bestående av enkle 
geometriske former som sammen danner tette bygningsmiljø, tun-
løsninger, gater og plasser.

� Vinduer skal ikke settes som horisontale sammenhengende 
vindusbånd.

� Utforming av bygninger og ubebygd areal skal dokumenteres ved 
tegninger som følger søknad om tillatelse til tiltak. Forholdet til 
omkringliggende bebyggelse skal fremgå av dokumentasjonen.

Føringer / bestemmelser
fra områdeplanen



Reguleringsbestemmelser for 
Ask sentrum (Materialbruk)
� § 2.1.9 MATERIALBRUK

� I bygninger skal det brukes et eller flere av følgende materialer:
� Yttervegger og andre synlige vertikale konstruksjoner:

� Tre
� Tegl
� Lettbetongblokker
� Betong
� Stein
� Glass

� Tak:
� Teglpanner
� Betongtakstein
� Skifer
� Korrugerte stålplater
� Stålplater med taksteinprofil
� Båndtekking
� Glass

� Utvendige vinduer, glassfelt, dører, porter og liknende:
� Tre i karm og rammer
� Aluminium i karm og rammer

� Bruk av ubehandlet betong skal være begrenset.

� Utvendig fasadekledning av stål eller aluminium som korrugerte plater eller fasadekassetter skal 
kun brukes i forbindelse md eksisterende bygninger som har slik type kledning fra før.

Føringer / bestemmelser
fra områdeplanen



Reguleringsbestemmelser for 
Ask sentrum (Fargevalg)
� § 2.1.10 UTVENDIGE FARGER 

� Bygningers fasader skal fargesettes med «jordfarger» som hovedfarge. Det vil si 
farger som nevnt nedenfor eller valører av disse fargene. Farger som 
harmonerer med denne fargeskalaen kan også nyttes.

� «Jordfarger» defineres her som:
� Brunsort NCS 8501 G90Y
� Brun NCS 8010 Y30R
� Lys engelsk rød NCS 5040 Y80R
� Gul lys oker NCS 4050 Y30R
� Gul mørk oker NCS 5040 Y60R
� Grønn jord NCS 7010 G30Y
� Grå NCS 3500 / NCS 6500

� Sort, hvitt og ulike kontrastfarger kan brukes til ytterdører og i forbindelse med 
mindre bygningselementer og detaljer som av estetiske årsaker er ønskelig å 
fremheve.

� Materialer som tre, tegl og betong kan også brukes ubehandlet eller med en 
overflatebehandling som fremhever materialets naturlige farge.

Føringer / bestemmelser
fra områdeplanen



Reguleringsbestemmelser for 
Ask sentrum (Skilt og reklame)
� § 2.1.11 SKILT OG REKLAME

� Plassering og utforming av skilt og reklame skal 
dokumenteres ved tegninger som følger søknad 
om tillatelse til tiltak. 

� Det tillates ikke skilt montert på møner, tak, 
gesimser og tak-utstikk.

� Det tillates ikke tilfeldig flyttbare reklameskilt på 
fortau, gangarealer, plasser, gater, veger m.m.

� Dersom skilt eller reklame skal belyses, skal det 
skje enten direkte med spot eller indirekte med 
bakgrunnsbelysning. 

Føringer / bestemmelser
fra områdeplanen



Reguleringsbestemmelser for 
Ask sentrum (Uterom)
� § 2.1.12 UTOMHUSPLAN

� Utforming, bruk og behandling av ubebygd 
areal skal være dokumentert ved utomhusplan 
som framlegges ved søknad om tillatelse til 
tiltak.

� Det skal settes av anvendelige arealer til 
uteopphold for aktuelle brukergrupper.

� Arealene skal ha god beliggenhet i forhold til 
solforhold, helling og støynivå, og de skal ikke 
bestå av smale striper.

Føringer / bestemmelser
fra områdeplanen



Reguleringsbestemmelser for 
Ask sentrum (Parkering)
� § 2.1.16 PARKERING

� Boenheter innenfor områdene 8-10 og 19-23 skal minimum ha 1,5 
parkeringsplasser per boenhet. Av disse skal maksimalt 0,25 
parkeringsplass plasseres på terreng. 

� Minimum 5 % av parkeringsplassene i alle bygge-områder skal være 
tilrettelagt for forflytningshemmede.

� Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for områder innenfor 
planens avgrensning skal det angis maksimumsnormer for 
parkeringsplasser tilknyttet forretnings-, kontor- og næringsvirksomhet, 
samt minimumsnormer for sykkelparkering.

� Innenfor områdene 8-10 og 19-22 tillates ikke parkering plassert 
nærmere enn 8 meter fra byggelinje mot Fv120. Dersom arealet 
mellom parkering og byggelinje mot Fv120 ikke er bebygd, skal 
arealet beplantes og gis et grønt preg.

Føringer / bestemmelser
fra områdeplanen



Estetisk veileder fra 2002

Tilbakeblikk



Konsept utvikling av Ask 
sentrum (KST: 25.03.2105)
� Administrasjonen fikk utarbeidet en 

veileder for konseptet utvikling av Ask 
sentrum i samarbeid med Pir II.

� Rådmannens forslag til innstilling
� Veileder for Områdeplan for Ask sentrum 

legges til grunn for utvikling av Ask sentrum.

Veileder: Utforming og estetikk



Fokusområdet for
konseptutvikling Ask sentrum.

Veileder: Utforming og estetikk



Konsept Ask sentrum (1)

Veileder: Utforming og estetikk



Konsept Ask sentrum (2)
DEN URBANE LANDSBY

� Målet er å utvikle Ask til en urban landsby. 
En urban landsby har det beste fra det 
urbane som er tydelige og attraktive 
offentlige møteplasser og gategrunn. Og 
det beste fra landsbyen som er et trygt 
sted hvor alle kjenner alle og møtes 
daglig ute.

Veileder: Utforming og estetikk



Konsept Ask sentrum (3)
KARAKTERFULLE KVARTALER
� Områdeplanen regulerer Ask i en tydelig 
kvartalsstruktur. Størrelsene på kvartalene er ca. 70 
x 70 meter og i hovedsak rektangulære. Dette 
tilsvarer størrelsene på de minste kvartalene i Oslo 
som Grünerløkka og Kvadraturen.

� For å beholde landsbypreget på Ask er det viktig 
at kvartalene gis en tydelig, men variert karakter. 
De ulike karakterene vil også ulike boligtyper 
tilpasset ulike beboergrupper. Det er viktig at alle 
generasjoner er representert i sentrum for at Ask 
skal fremstå som en levende landsby.

Veileder: Utforming og estetikk



Konsept Ask sentrum (3)
FRA VEG TIL GATE
� “Når husene ligger hver for sig, så kalder man gaden for en vej. 

Når husene danner en fasade, så kalder man vejen for en 
gade” (Piet Hein).

� Konseptet smaler inn kjørebredden i fylkesveien så mye som 
forsvarlig, slik at gående og syklende for mest mulig plass, 
skjermet fra gjennomfartstrafikken. Å velge sykkel og gange i 
sentrum fremfor bilen skal være enkelt, attraktivt og en 
selvfølge.

� Kjørebredden på fylkesvei 120 er omtrent som i dag på 6,5 
meter. Langs kjørebanen følger et felt på 2 meters bredde som 
kan ta opp overvann og gir plass til trær og lav vegetasjon. 
Nye sykkelfelt på 2,5 meter etableres langs begge sider av 
vegen, og fotgjengere blir prioritert med brede fortau på min. 4 
meter på hver side av fylkesvegen.

� Grønnstruktur og gatemøblement benyttes som et aktiv 
virkemiddel for å kunne orientere seg i gateløpet og for å 
invitere til lengre opphold langs gaten.

Veileder: Utforming og estetikk



Pir IIs anbefalinger (1) 
HUSK!

� ...at bebyggelsen skal følge byggelinje og bør følge byggegrense ut mot 
vegen. Skal plasseringen av bygningen avvike fra byggelinje, skal bruken av 
arealet mellom bygning og gate være offentlig eventuelt halvprivate soner.

� ...å få liv i gata med flere inngangspartier mot vegen. Det bør være minimum 
3 inngangspartier til offentlige formål langs hvert kvartal som henvender seg 
mot Fylkesvei 120. Det samme langs kvartalene som henvender seg mot 
boliggatene.

� ...at 70% av felles uterom i kvartalene bør være på bakkeplan. Arealer 
brattere enn 1:3 etter planering er uegnet som uteareal. Det bør plasseres 
sitteplasser, benker etc som inviterer til aktivitet og lengre opphold. Det bør 
tilstrebes mest mulig permeable overflater på felles uterom og forhager.

� ...at byrom med sol tiltrekker seg folk. Minimum halvparten av felles uterom 
bør være solbelyst kl 15.00 ved vårjevndøgn.

� ...å ta vare på eksisterende vegetasjon, store enkelttrær og alleer. Det gir et 
særpreg enn om alt er nytt.

� ...at mennesker er i sentrum, ikke bilen. 8 - 10 parkeringsplasser på terreng 
inne i kvartalet eller som kantparkering langs kvartalet.

Veileder: Utforming og estetikk



Pir IIs anbefalinger (2) 
HUSK!

� ...å få god nok uteroms-kvalitet i byggeprosjekter. Av hensyn til 
oppholdsarealer i kvartalene, anbefales en %- BYA på maks 50-55% innenfor 
hvert kvartal med fokus på økt utnyttelse ved antall etasjer (BRA).

� ...å skape gode forbindelser. Etabler en forbindelse som går gjennom alle 
kvartaler  og kobler seg på torg, turvegsnett og gatetun.

� ...at bebyggelsen skal gi gode solforhold på bakkeplan. Dersom 
bebyggelseshøyden hindrer dette, bør bebyggelseshøyden avvike ved 
begrensning. Ta vare på viktige siktlinjer mot kulturlandskapet i øst.

� ...å ta vare på siktlinjer ut mot kulturlandskap. Bebyggelseshøyder bør 
tilpasses og harmonisere med kulturlandskap og bebyggelsen på motsatt side 
av Fv 120.

� ...å se til naboene. Bruk byggegrenser og byggelinjer til å få til sammenhenger 
mellom byggeprosjekter.

� ...å gi noe tilbake til Ask sentrum og bidra til et attraktivt sentrum for alle!

Veileder: Utforming og estetikk



Ask for more?



Takk for 
oppmerksomheten!


