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Innspill til rullering av kommuneplan
Om eiendommen:
Eiendommen det gjelder er: Gnr/bnr 40/3
Areal: 31498 m2
I dag er eiendommen en del av Gjerdrum golfklubb. Den ligger sør for veien Fjellinna. Den
ligger tett opp mot Nystulia, et område med relativt nyetablert småhus og lavblokker som
knytter seg opp mot Ask sentrum.

Tomt som ønskes omdisponert i kommuneplanen (kp)

Planstatus:
I kommuneplanen (2012-2024) er området avsatt til idrettsanlegg nåværende (golf). Det er
også skravert for at detaljreguleringer fortsatt skal gjelde.
Detaljreguleringene setter av området til golfbane. Tomten er delt mellom to planer:
1. Plan id 200503 Reguleringsplan for Nystuen gnr/bnr 42/11, 403, m.fl.
2. Plan id 200502 Reguleringsplan for Gjerdrum golfpark -Brådal.

Området har en byggegrense mot Fjellinna på 20m. Det ligger høyspenningsanlegg under
høyspentledning på sørvestre hjørne av eiendommen. Det ligger også regulert inn deler av
stier som ikke henger sammen.

Gjeldende reguleringsplan

Gjeldende kommuneplan (2012-2024)

Forespørsel:
Det foreslås formålsendring i kommuneplanens arealdel for eiendommen Hønsi vestre,
gnr/bnr. 40/3. Grunneierne ønsker å få eiendommen regulert til boligformål.
Det legges opp til å opprettholde bekker for håndtering av overvann, og miljøskapende
buffer mot vei. Sørlig del av eiendommen kan forbli golfbane. Her ligger et utslagssted for
hull 5 som er viktig for banens funksjon. Stiområde sør på tomten ønskes ivaretatt og kobles
sammen med eksisterende, og eventuelt nye, nyttige, forbindelser for nytt boligområde.
Nærområdet:
Det er nærhet til andre boliger og sosial infrastruktur i form av skoler, barnehager,
eldresenter, legesenter og pendlerparkering. Vurdering av kapasitet på disse vil vurderes ved
en eventuell planoppstart.
Forhold til Ask sentrum:
Infrastrukturelt ser det enklest ut med et påkoblingspunkt til Fjellinna på samme sted som
Nystulia. Det ser ut til å være mulighet for gode koblinger mot Nystulias veinett og videre inn
til Ask sentrum for myke trafikanter, da dette er en avstand på bare en snau kilometer
(800m).

Utklipp fra planprogram til kp, der man ser at området er definert som sentrumsnært og i direkte tilknytning til det
som er satt som Ask

Forslag til formålsendring i kommuneplanen bidrar dermed til å oppfylle og fokusere på
nasjonale forventninger satt i planprogrammet for kp i Gjerdrum. I og med at området har
god og enkel infrastrukturell og av standsmessig tilkobling til Ask sentrum, vil man kunne
basere seg på gang- og sykkelforbindelser til sentrumsfunksjoner, skole og barnehager.
Klima:
En samlet og tett bebyggelse nær sentrum, kan bidra til redusert klimautslipp området.
Dette er også formålstjenlig boligsosialt, og beliggenheten kan gi en fin nærhet til andre
boligfelt. Nye boliger skal være klimavennlige og har høye krav til energieffektivitet.
Matjord:
Forslaget beslaglegger ikke jord til matproduksjon, ettersom området i dag brukes til sport.
Arealet er ikke satt av som dyrkbar på Miljøstatus.no, bortsett fra mindre areal mot veien
som man kan anta ikke er hensiktsmessig som matjord. Endelig vurderinger gjøres av
kommunen.

Dyrkbarjord temakart. Miljøstatus .no

Overvann og flom:
Overvann og bekkedrag søkes ivaretatt. Vann og overvann løses dermed åpent og i henhold
til dagens forberedelse for mulige klimaendringer. Søndre del av eiendommen er satt som
aktsomhetsområde for flom. Her planlegges det ikke boliger og aktsomhetsområdet skal bli
tatt hensyn til.

Aktsomhetsområde for flom. Miljøstatus.no
Kvikkleire:
Det er liten fare for kvikkleire i området. I hovedsak ligger området i faresone 4.
Støy:
Området ligger utenfor støysone fra fly. Forhold til veistøy og trafikkmengde må sees på ved
planoppstart, men vi kan ikke se noe ved dette temaet som skulle hindre formålsendring.
Trafikk:
Årsdøgnstrafikk på Ask fv 120 ligger på 7336 (2017) sør for rundkjøring til Fjellina og på
8100 nord for rundkjøringen. Dette indikerer at det kanskje kjører rundt 600 biler inn på
Fjellina og anslagsvis 100 biler mot øst.
Rekreasjon og sport:
Golffunksjonen kan ivaretas og kobles på turstier som kan forbinde området videre opp mot
flere boligområder, og fungere som rekreasjonsfelt og tur-runde for beboere i og utenfor
boligområdet. Stier syd på tomten kan reguleres som de er, men ny sti gjennom området bør
være bestemmelsesstyrt (ikke traséstyrt) slik at den kan tilpasses utbyggingsmønster man
kommer fram til.
Biologisk mangfold:
Det foreligger ikke noe spesielt på dette temaet for eiendommen, annet enn at det er satt til
delvis jorbruksareal og delvis skog. Det vil bli sett mer detaljert på temaet ved en eventuell
planoppstart.

Ortofoto med arealet

Kartskisse med ønsket hovedformål:

Gjeldende eiendommer markert med ønsket hovedformål, mulig grøntareal og hensynssone flom.
Illustrasjon: Lie Øyen arkitekter

Arealfordeling:
Eiendommen er på 31 498 m2.
20 daa av dette kan avsettes til boligformål mens resten beholdes som grøntarealer,
rekreasjon og sti/infrastruktur.
Hensynssoner og byggegrenser kan forholde seg til bekker på hver side av eiendommen.
Mot øst kan byggegrense forslagsvis ligge 10-20m fra bekk/vannføring, og på vestsiden 510m, ettersom denne bekken er mindre og det her er større terrengforskjell. Detaljer og
avklaringer rundt dette gjøres i forbindelse med en eventuell oppstart. Faresone for
høyspent legges også inn som del av planen.
Vi vurderer om man kan finne et hensiktsmessig formål til areal mellom veien og bekk, slik
at denne får en egnet bruk og ikke krever for stort vedlikehold.

Typologi:
Typologi som er vurdert er en tett/lav typologi med kombinerte størrelser på boliger.
-Rekkehus kombinert med lavblokker og høyder på to til tre etasjer.
-Parkeringsdekning på maks 1,5 per bolig, grunnet nærhet til sentrum og typologi.
-Større felles uteoppholdsarealer 1000m2 per 50-80 boliger og mindre private 15-40m2.
-BYA på 35% inkludert parkering.
-Antall enheter avhenger av behov i kommunen og størrelser på enheter.

Skisse til bebyggelse på området i form av rekkehus og lavblokker i sammenhengende formasjonen med variasjon i
høyde. Takform endelig løsning skal vurderes i samråd med kommunen. Illustrasjon: Lie Øyen arkitekter

Det er ønskelig å ha en god dialog med kommunen om typologi og plangrep ved en
eventuell oppstart av planarbeidet for innspill og vurderinger.
Vi håper på konstruktiv dialog rundt forespørselen, og tar gjerne imot innspill på andre
viktige momenter vi eventuelt har uteglemt. Håper med dette at vi har belyst muligheten for
stedsutvikling på for denne eiendommen i Ask, og hensikten bak forespørselen. Vi kommer
gjerne til et dialogmøte.
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Tai Grung
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