
MULIGHETSSTUDIE FOR DEL AV ASK SENTRUM

Mulighetsstudie utviklet på oppdrag fra Gjerdrum Kommune
av Vindveggen Arkitekter AS



BAKGRUNN
Områdeplan for Ask Sentrum (ikraftsatt 
25.03.2015) setter krav om detaljregulering av 
delområdene før disse kan bygges ut. Kommunen 
har senere vedtatt at sentrale delområder i Ask 
sentrum, som blant annet innebærer Gjerdrum 
kulturhus, skal reguleres under ett, for å kunne 
utvikle området mest mulig hensiktsmessig, 
bærekraftig og helhetlig.

Regional plan for areal og transport ble vedtatt 
i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune 
i desember 2015. Prognoser viser at folketallet i 
Oslo og Akershus vil øke med 260 000 personer 
frem mot 2030. Planen peker ut prioriterte lokale 
byer og tettsteder i Oslo og Akershus som skal 
utvikles med sikte på å være sentrum for hele 
kommunen. De prioriterte tettstedene skal 
utvikles konsentrert, med gode lokale tilbud og 
med et kollektivtilbud som gir god tilgjengelighet 
til de regionale byene. Planen legger opp til at 
mer enn 80% av bolig- og arbeidsplassveksten 
skal komme i de prioriterte tettstedene. For 
Gjerdrum kommune betyr dette at mesteparten 
av utbyggingen i tiden fremover skal tilkomme 
Ask. I en slik fortettingssituasjon vil det være et 
stort behov for leilighetsbygg og for tilrettelagte 
lokaler for næring i sentrum.

Parallelt med eller i forkant av en reguleringsprosess 
kan det ofte være lurt å gjennomføre en 
mulighetsstudie for å utrede potensialet for 
utvikling, eventuelle begrensninger, best 
mulig utnyttelse og plassering av bebyggelse, 
uteoppholdsarealer, parkeringsarealer, mv.

Ut fra det digitale kartgrunnlaget, samt med 
bakgrunn i kommunens ønsker, er det utarbeidet 
en mulighetsstudie der bygningsmasse (forenklet), 
områder for adkomst og uteområder, «framtidig 
situasjonsplan» er illustrert. Mulighetsstudien 
innebærer illustrasjoner/volumstudie og uttesting 
av skala/bebyggelse. Det presiseres at dette ikke 
skal være et detaljert illustrasjonsprosjekt, men 
at det like fullt skal være faglige vurderinger som 
ligger til grunn for disponering av utearealer og 
for plassering/skala av bygg.

Området er rimelig flat med mulighet for gode 
solforhold og for gode utsiktsforhold dersom 
man kommer litt opp i høyden. De nærliggende 
åsryggene og det aktive landbruket utgjør flotte 
fondmotiv for området.



OMRÅDET

Området avgrenses i nord av den kommunale 
veien Askhøgda og i vest av fylkesvei 120/
Nannestadveien. Det framtidige boligområde 
med leiligheter «Urbanium» og landbruksarealer 
danner den østlige avgrensningen mens 
Gjerivegen avgrenser området mot sør. Nordover 
grenser området mot et hyggelig gårdsmiljø 
komplett med kyr samt arealer med spredt 
boligbebyggelse.

I dag bærer området preg av forholdsvis mye 
parkering/utflytende trafikkarealer som kan virke 
noe fremmedskapende for myke trafikanter. Noen 
av lokalene, slik som tidligere kolonialforretning, 
er videre nedlagt. Dagens kulturhus virker å være 
et attraktivt og levende kultursenter men kanskje 
noe isolert fra andre målpunkter i området. Selv 
om det utgjør «hjertet» i kommunen virker ikke 
området særlig høyt utnyttet. Området er svært 
sentralt og ligger med kort vei til offentlige 
funksjoner som rådhus, skoler, busstasjon samt de 
tilbudene som finnes på Ask.



ALTERNATIVER KONSEPT
Som del av mulighetsstudien er det foretatt 
kartlegging og overordnede analyser av tomt og 
av de stedlige forholdene. Forskjellige typologier 
er videre testet ut for å avdekke områdets kvaliteter 
og dets potensiale som framtidig sentrumsområde 
med kulturhus, høy andel boliger og noe næring. 
Følgende forhold har stått sentralt i arbeidet:

- Bevare de iboende kvalitetene og den 
identitets-skapende bebyggelsen

- Skape et finmasket nett av forbindelser for myke 
trafikanter

- Begrense biltrafikk

- Ivareta og skape siktlinjer og fondmotiv

- Optimalisere solforholdene

- Variasjon i bebyggelse

- Fokus på høy bokvalitet

- Fokus på liv i sentrum

I alle tre alternativene er det tenkt en avtrapping 
av bebyggelsen mot landbruksarealene og 
småhusbebyggelsen i nord. Det er videre tenkt 
at det verneverdige tunet «Ask vestre» helt 
vest i området (Asktorget 4-6) skal bevares 
som et identitetsbærende element som kan 
skape et flott pusterom i området. Det er lagt 
til «tyngre bebyggelse» langs hovedveier og 
mot det forholdsvis høyt utnyttet prosjektet i 
øst «Urbanium». I en overgangssone mellom 
sentrum og ren boligbebyggelse, legges det 
opp til sentrumsformål med mulighet for næring/
forretning på gateplan og leiligheter over. For 
å sikre bokvalitet anbefales at det settes krav 
om fortrinnsvis bruk av oppgangsløsning for 
leilighetsbyggene.

Nærhet til bussterminal anses å være verdifullt for 
området men også en utfordring i forhold til støy- 
og visuell skjerming. I alle tre alternativene er det 
forutsatt at bussterminalen bevares med dagens 
plassering men at skysstasjonen begrenses i 
størrelse til det nødvendige.

Det har vært ønskelig å bygge opp under 
sentrumsfunksjonene i Ask og bevaring av 
identitetsskapende elementer. Bærende 
elementer i mulighetsstudien har vært 
tilrettelegging for høy bokvalitet, optimalisering 
av sol- og utsiktsforhold og av nærheten til 
grønnstruktur samt bevaring av siktlinjer.

Det anses som viktig med høy nok utnyttelse av 
såpass sentrale arealer samtidig som området bør 
beholde sin særegenhet og kvaliteter. Det foreslås 
en blandet bygningstypologi med rekkehus- og 
leilighetsbebyggelse, en slags «urban bygd», 
der de mest sentrale arealene avsettes til næring 
mot gatenivå. Samlet sett en boligutvikling med 
forholdsvis høy utnyttelse men med en gradvis mer 
oppbrutt og mindre konsentrert bebyggelse mot 
nord og mot den bevaringsverdige bebyggelsen 
i vest (Ask vestre).

Alle tre alternativer kan bli gode tilskudd til 
boligfortetting rundt Ask sentrum men inneholder 
forskjellig potensial for sentrumsfunksjoner og for 
antall boenheter.

I mulighetsstudien har flere relevante alternativer 
for utvikling blitt vurdert og ulemper/fordeler ved 
de ulike er forsøkt belyst. De ulike alternativene er 
som følge:

1) Eksisterende kulturhus beholdes og øvrige 
eiendommer utvikles.

2) Eksisterende kulturhus rives. Området utvikles 
under ett til bolig, næring og kulturhus.

3) Eksisterende kulturhus rives og eksisterende 
herredshus avhendes. Området utvikles under ett 
til bolig, næring, kulturhus og rådhus.



KULTURHUS TRAFIKK
Eksisterende veiprofiler bør strammes opp for å 
gjøre gatene mer attraktive for myke trafikanter, 
invitere til aktivitet og opphold. Parkering i 
sentrum bør begrenses og legges parallelt med 
veibane ift. trafikksikkerhet (unngå rygging i 
veibane). Det bør videre vurderes tiltak for å 
redusere gjennomtrafikk i sentrale deler av Ask, 
f.eks. shared space eller miljøgate.

Ved nybygging i sentrum anbefales at det legges 
opp til et aktivt sambruk av parkering og til en 
begrensning av parkering på mark. Det bør videre 
settes krav om felles renovasjonsløsninger med 
nedgravde avfallsbeholdere.

Som del av Ask sentrum sin miljøstrategi kan man 
se for seg at det legges opp til etablering av et 
felles el-sykkel pool og et bilkollektiv. Bildeling 
betyr færre biler, mindre kjøring og bedre 
utnyttelse av bilen, noe som gir en betydelig 
miljøgevinst. En ordning med lett tilgjengelige 
el-sykler vil oppfordre folk i alle aldre og form til 
overkommelig fysisk aktivitet, noe som kan erstatte 
svært mange bilturer og bidra til god folkehelse.

Å sikre attraktive og trafikksikre forbindelser for 
myke trafikanter innenfor Ask sentrum og omegn 
vil være viktig for å oppfordre både eksisterende 
og fremtidige gjerdruminger til å sykle og gå.

STØY
Fv120 er i dag en av de vesentlige støykildene 
i Ask sentrum. På sikt ønsker kommunen å 
gjennomføre grep for å gjøre om denne fra 
gjennomkjøringsvei til en mer sentrumsgate med 
mindre trafikk og dermed mindre støy. Dette 
ville også vært gunstig med tanke på å skape liv 
i Ask, mer attraktive boliger og næringslokaler 
samt oppfordre til mer gange- og sykling. Selv 
om området på sikt vil bli mindre støyutsatt er 
bebyggelsen i utgangspunktet planlagt slik at 
den kan skape en visuell- og støyskjerm mot 
nærliggende veier. Bebyggelsen er videre 
plassert slik at uteoppholdsarealer i form av park, 
torg, indre gårdsrom, lekeplasser med videre 
skjermes for støy. Uansett fremtidig veisituasjon 
må boliger i sentrum påregne noe støy, det være 
fra trafikk eller fra «liv i byen», kanskje spesielt i 
kulturhuskvartalet.

FORBINDELSER
Det legges opp til tidlig trafikkavvikling av de 
nye sentrumsområdene med flere nedkjøringer 
til felles p-kjeller som kan betjene kulturhus, 
næringsarealer og boliger. Hovedveier avvikler 
trafikken inn i p-kjeller mens sekundærveier gir 
tilkomst for utrykningskjøretøy, varelevering, med 
mer. Fra p-kjeller går heis rett opp til inngangsplan.

Det planlegges for gode og trygge forbindelser 
med korte avstander for myke trafikanter 
slik at området kan framstå mest mulig 
bilfritt. Boligområdene knyttes sammen av 
gjennomgående uteoppholdsarealer av enten 
mer grønn eller mer urban karakter. Forbindelsene 
er videre koblet opp mot naturlige tyngdepunkter 
i nærområdet slik som barneskole, idrettsanlegg, 
ungdomsskole, sammenhengende grønnstruktur 
med videre.

GRØNN/BLÅ
STRUKTUR
Det legges opp til tidlig trafikkavvikling av de 
nye sentrumsområdene med flere nedkjøringer 
til felles p-kjeller som kan betjene kulturhus, 
næringsarealer og boliger. Hovedveier avvikler 
trafikken inn i p-kjeller mens sekundærveier gir 
tilkomst for utrykningskjøretøy, varelevering, med 
mer. Fra p-kjeller går heis rett opp til inngangsplan.

Det planlegges for gode og trygge forbindelser 
med korte avstander for myke trafikanter 
slik at området kan framstå mest mulig 
bilfritt. Boligområdene knyttes sammen av 
gjennomgående uteoppholdsarealer av enten 
mer grønn eller mer urban karakter. Forbindelsene 
er videre koblet opp mot naturlige tyngdepunkter 
i nærområdet slik som barneskole, idrettsanlegg, 
ungdomsskole, sammenhengende grønnstruktur 
med videre.

UTEOPPHOLDSAREALER
Grønnstruktur, torg og plasser kan benyttes 
aktivt som skille mellom den mindre og den mer 
kompakte bebyggelse men også slik at flest mulig 
får best mulig utsikts- og solforhold. Bebyggelsen 
er plassert slik at viktige siktlinjer internt i området 
og til landskapsrom er bevart.

Det tenkes at hver boenhet får tilgang til privat 
uteoppholdsareal på terrasse eller balkong og til 
felles uteoppholdsarealer enten på mark eller på 
felles takterrasse. Lekearealer for boliger plasseres 
i forbindelse med de sentrale «grøntdragene»/
torgene, i tillegg til at hvert delområde får 
nærlekeplasser.

Mellom boligene kan det skapes hyggelige små 
tun. Boligområdene vil oppleves som forholdsvis 
luftige og grønne grunnet tilstrekkelig romlighet 
mellom boligene, variasjon i høyder, oppdeling av 
bygningsvolumene og hensiktsmessig plassering 
av uteoppholdsarealer, samt tilnærmet bilfrie 
utearealer.

TYNGDEPUNKTER
Kulturhuset med bibliotek, forsamlingslokaler, sal 
og mer kan brukes til livets både store og små 
feiringer. Med kafévirksomhet og uteservering om 
sommeren kan dette skape liv i sentrum. Ett urbant 
torg, med eksempelvis skaterampe og atrium kan 
skape én av tyngdepunktene i området. Det vil 
videre ligge til rette for sesongbestemte aktiviteter 
slik som etablering av isflate om vinteren og 
«bondens marked» om sommeren.

Nærheten til eksisterende sentrum og til 
kollektivtransport gjør området særlig gunstig for 
en fortetting med boliger. Samlet sett vil området 
kunne tilby boliger med høy bokvalitet for en 
variert befolkningssammensetning og mennesker 
i alle livssituasjoner.

Med utgangspunkt i de stedlige kvalitetene kan 
det skapes et spennende bomiljø med varierte 
leke- og uteoppholdsarealer og naturlige 
samlingspunkter som vil kunne danne grunnlag 
for et godt samhold.

Det nye kulturhuset, eventuelt i kombinasjon 
med nytt rådhus, kan utformes som et positivt 
«signalbygg» som kan bli forbilledlig for ønsket 
utvikling av Ask som kommunesenter, også hva 
gjelder miljøambisjon. Sannsynligvis vil kombinert 
bruk med eksempelvis detaljvarehandel/
forretning, næring, servicetilbud som frisør og 
lignende, treningssenter og boligbebyggelse 
kunne medføre positiv synergi.



ALTERNATIV 1
Kulturhus + rådhus bevares
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ALTERNATIV 2
Nytt kulturhus - rådhus bevares
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ALTERNATIV 3
Nytt kulturhus + rådhus
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BEBYGGELSEN
Det er utforsket forskjellige bygningstypologier 
og konsepter i de tre alternativene. Illustrert 
bebyggelse i mulighetsstudien rommer mellom 
ca. 23.000 og 37.000 m2 brutto areal (p-kjeller ikke 
medregnet). Noe som tilsvarer rundt mellom 250 
til rundt 370 boliger avhengig av valgt alternativ 
og en varierende næringsandel. Anslagvis kan 
dette kanskje bety 750-1000 nye gjerdruminger. 
Dersom man videreutviklet en av de mer kompakte 
konseptene kan man lett se for seg en utvikling 
med flere boliger eller med færre boliger dersom 
man ønsker en større andel småhusbebyggelse 
og/eller eksklusive leiligheter.

Mulighetsstudien viser mulighet for varierende 
bygningstypologi, eksempelvis karrébebyggelse, 
lamellbebyggelse, punkthus, rekkehus mv. Dette 
vil kunne gi en god blanding av boligbebyggelse 
av varierende størrelser og mulighet for 
næringslokaler i 1. etasje.

På grunn av områdets sentrale beliggenhet er 
det naturlig å se for seg i ett langsiktig perspektiv 
at området vil videreutvikles og transformeres 
på sikt. I den forbindelsen vil det være viktig at 
gjerdrumingene og deres politiske representanter 
har nødvendig visjon til å styre utviklingen i en 
positiv retning. Vi håper i denne sammenhengen at 
mulighetsstudien vil kunne lage et utgangspunkt 
for diskusjon og inspirasjon.

KULTUR RÅDHUS BOLIG NÆRING TOTALT m2 Antall boenheter

ALT 1 0 0 21.500 1.700 23.200 ca. 250

ALT 2 2.500 0 27.300 1.300 31.100 ca. 320

ALT 3 2.500 1.500 27.600 900 32.500 ca. 325

ALT 3

(rådhustomt utvikles)

2.500 1.500 31.600 900 36.500 ca. 370





PERSPEKTIVER
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PERSPEKTIVER
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INSPIRASJON


