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SAMMENDRAG
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster
og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Videre vekst bør hovedsakelig konsentreres i prioriterte
vekstområder, i bybåndet og i de regionale byene. Som et hjelpemiddel for å konsentrere veksten til de prioriterte
områdene, har Akershus fylkeskommune utarbeidet en veileder for grønn grense til kommuneplanens arealdel.
Opptegning av grønn grense gjøres etter en analyse av dagens situasjon i det prioriterte vekstområdet og det
realistiske utbyggingsbehovet kommunen vil planlegge for.
Foreliggende rapport er en grønn grense-analyse for tettstedet Ask i Gjerdrum kommune.
Basert på en gjennomsnittlig vekstprognose for befolkning på 2,5 % per år er det behov for 1070 boliger i Gjerdrum
kommune innenfor kommuneplanens planperiode som er 2019-30. Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus har målsetning om at 80 % vekst skal skje innenfor grønn grense. Dette innebærer at minst 856 boliger skal
ligge innenfor grønn grense. I Ask sentrum foreligger det en områdereguleringsplan, samt flere påfølgende
detaljreguleringsplaner hvor det allerede legges opp til en betydelig utvikling og fortetting, og hvor det er gitt føringer
for hvilke områder som er avklart med hensyn til vern eller utbygging. Rapporten har endt opp med et forslag til
grønn grense som tilfredsstiller analysens målsetning om at 80 % vekst skal skje innenfor grønn grense. Det er ikke
foreslått områder hvor vern må vike for vekst.
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1 Innledning

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er en felles strategisk plattform for
Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og andre aktører, for
hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionene. Planen ble vedtatt i Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune i desember 2015. Planen legger opp til et mer konsentrert
utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Videre vekst bør
hovedsakelig konsentreres i prioriterte vekstområder, i bybåndet og i de regionale byene.
Nedbygging av dyrket mark og områder med viktige naturverdier skal reduseres. Det er også en
målsetting å ivareta viktige kulturminner og kulturmiljøer, og områder for friluftsliv.
Ask er i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus vist som prioritert lokalt
tettsted, som skal knyttes til regionale byer gjennom videreutvikling av kollektivsystemet, ref. fig. 1.
Tettstedet Ask er kommunesenteret for Gjerdrum kommune.
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Figur 1 Regional areal- og transportstruktur iht. RP-ATP

1.2

Veileder – grønn grense
For å vise hvordan kommunene kan følge opp den regionale planen for areal og transport i Oslo og
Akershus og planlegge for en konsentrert utvikling, har Akershus fylkeskommune utarbeidet en
veileder for grønn grense [1]. Veilederen viser hvordan kommunene kan styre framtidig utbygging til
de prioriterte vekstområdene ved å definere ei langsiktig grønn grense i kommuneplanens arealdel.
Veilederen gir en metodikk for identifisering av grønn grense som vi har gjengitt i korte trekk i
rapportens kapittel 2.
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1.3

Rullering av kommuneplanens arealdel for Gjerdrum kommune
Gjerdrum kommune startet i 2018 med sin rullering av kommuneplanens arealdel. Planperioden for
ny kommuneplan er 2019-31. Arbeidet med grønn grense for tettstedet Ask inngår som en del av
grunnlaget for rulleringen av kommuneplanens arealdel.

1.4

Beskrivelse av Ask tettsted
Ask er administrasjonssenteret i Gjerdrum kommune. Tettstedet har vokst sammen med tettstedet
Grønlund. I Statistisk sentralbyrås statistikkdatabaser inngår Ask som en del av Grønlund, men Ask er
et innarbeidet navn for tettstedet og kommunesenteret i kommunen. Kommunen har om lag 6 700
mennesker, hvorav ca. 5000 bor i Ask/Grønlund.
Tettstedet ligger sentralt plassert i kommunen, med en avstand på ca. 7 km til Skedsmokorset i
nabokommunen Skedsmo, 5 km til Kløfta og 10 km til Jessheim i nabokommunen Ullensaker. Fv. 120
går gjennom tettstedet. Nord for sentrum tar fv. 427 av mot nord og vest og fv. 428 går østover fra
sentrum.
Tettstedet har herredshus, kulturhus, bibliotek, forretninger, servicefunksjoner og bussterminal i
sentrum. Både barneskole og ungdomsskole ligger i nær tilknytning til sentrum. To barnehager ligger
noe mer tilbaketrukket sør og nord for sentrum. Stadion og idrettshall ligger ved ungdomsskolen i
vest. I sør ligger et bo- og behandlingssenter. Raumergården hotell ligger nordøst i sentrum.
Næringsbebyggelse og offentlige funksjoner utgjør mesteparten av sentrumsbebyggelsen. Det er
store parkeringsarealer på bakkeplan, og lite klare bebyggelsesstrukturer. I de senere årene har det
blitt bygget en del leilighetsbygg og flermannsboliger i og omkring sentrum.
Ask er omsluttet av store jordbruksarealer, noe som også har ført til at mange boliger er bygget i
Romeriksåsens dalside vest for Ask, blant annet boligområdet Brådalsfjellet, ca. 1 km. fra sentrum.
Følgende kartutsnitt (figur 2) er et oversiktsbilde over Ask tettsted som blant annet viser arealbruk,
viktige veger, plasseringen av barnehage-, skole- og kulturbygg, m.m.
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Figur 2 Utsnitt av ortofoto over Ask (Kilde: Gjerdrum kommunes kartportal)
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Metode
Fylkeskommunens veileder for grønn grense angir 5 trinn for å definere ei langsiktig grønn grense i
kommuneplanen. Disse trinnene beskrives i korte trekk under.

2.1

Trinn 1 Identifisering av analyseområdet
Analyseområdet er ifølge veilederen en sirkel med radius 1 km omkring et sentralpunkt, som
defineres som punktet med det beste kollektivtilbudet. Denne avstanden representerer det som
teoretisk sett vurderes som akseptabel gangavstand til Ask sentrum.
Tidsperspektivet for analysen skal i utgangspunktet være det samme tidsperspektivet som
kommuneplanen, perioden 2019 - 2031. Tidsperspektivet som legges til grunn har betydning for hvor
stort arealbehov som planlegges dekket innenfor den grønne grensen.

2.2

Trinn 2 Beregning av eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse innenfor analyseområdet estimeres eller beregnes, for å finne ut hvor tett
området er bebygget i dag (områdeutnyttelse). Denne områdeutnyttelsen defineres som totalt
bruksareal i % av områdearealet.
Analyseområdet deles opp i mindre delområder for å få lettere oversikt og bedre grunnlag for å anslå
tetthet og områdeutnyttelse. Delområder kan eksempelvis være ulike typologier som
eneboligområder, sentrumsbebyggelse, næringsbebyggelse etc.
Til grunn for beregningene legges data fra matrikkelen. Tetthet beregnes både for hvert delområde
og for hele analyseområdet. Vannflater og tung infrastruktur holdes utenom beregningene av
områdetetthet.

2.3

Trinn 3 Vurdering av framtidig utbyggingsbehov
Det skal gjøres et anslag av fremtidig behov for arealer bestående av tre hovedkomponenter:


Behov for boligarealer



Behov for næringsarealer



Behov for arealer til teknisk og sosial infrastruktur

Anslaget av fremtidig behov for arealer til bolig baseres på en prognose for befolkningsutviklingen i
Gjerdrum kommune, og en målsetning om at minst 80 % av befolkningsveksten skal skje innenfor
grønn grense. Prosjektet har vurdert tre forskjellige prognoser for befolkningsutvikling i Gjerdrum
kommune:


SSB utarbeider befolkningsframskrivinger for alle kommunene i landet. Disse gjøres basert på en
modell som er lik for hele landet og som ikke tar hensyn til lokale forhold.



Gjerdrum kommune har en målsetning om en befolkningsvekst på ca. 2,5 % per år i gjeldende
kommuneplan.



Akershus fylkeskommune har utarbeidet en mer detaljert befolkningsprognose for kommunene i
Akershus[3]. Denne prognosen behandler kommunene individuelt ved blant annet å fordele
befolkningsveksten ut fra kommunenes planer for boligutvikling.

De overnevnte prognosene er vurdert og drøftet i samråd med oppdragsgiver med tanke på hvilken
prognose som anses som mest nøyaktig. I denne prosessen har vi blant annet sett på tilgjengelig
boligreserve i foreliggende planer innenfor analyseområdet og interessen blant utviklere for å bygge
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boliger i kommunen. Kommunens erfaring er at utbyggingsbehovet er større enn tilbudet, og at
befolkningen i stor grad øker i takt med det som planlegges og bygges. Samtidig er det kommunens
erfaring at det må planlegges for mer enn forventet befolkningsvekst ettersom det kan ta lang tid fra
planer settes av til fremtidig bolig i kommuneplanens arealdel til de faktisk realiseres. På bakgrunn
av denne vurderingen har prosjektet valgt å benytte Gjerdrum kommune sin egen vekstprognose på
2,5 % per år. Dette er også konsistent med samfunnsdelen til kommuneplanen, og vekstprognosen i
kommunens planprogram for kommuneplanens arealdel, vedtatt 12.12.2018.
Befolkningsprognosen gjelder for kommunen i sin helhet og gir grunnlag for å videre regne ut
behovet for antall boenheter i kommunen de neste 12 årene. Dette gjøres ved å dele
befolkningsveksten på forventet antall bosatte per boenhet. Videre skal 80 % av disse boenhetene
lokaliseres innenfor grønn grense. Det er også nødvendig å gjøre noen betraktninger rundt
arealbeslag per boenhet for å finne riktig arealbehov.
Næringsutviklingen i Gjerdrum har ingen prognoser på samme måte som befolkningsutviklingen, og
det er heller ikke like enkelt å utlede slike prognoser fra historisk utvikling. Veilederen til grønn
grense angir ingen konkret metodikk for næringsprognoser, men foreslår blant annet at samlet
utbyggingsbehov til næring kan beregnes ved å benytte samme veksttakt som for boliger, og at
næringsutviklingen de siste 5-10 årene kan brukes som korrektiv i anslått årlig vekstprognose for
kommende planperiode. Produksjon, lager, o.l. skal lokaliseres til områder utenfor grønn grense
(kanaliseres til regionale næringsområder).
I dette prosjektet har vi først og fremst basert prognosen for næring på samme veksttakt som bolig,
og potensialet som ligger i reserven av næringsformål i reguleringsplanene innenfor analyseområdet.
Disse tallene er supplert med data fra SSB og Brønnøysundregisteret for å danne et mer nyansert
bilde av dagens situasjon.
Arealbehovet til teknisk og sosial infrastruktur (vei, parkering, park, skoler, barnehager, m.fl.) skal
også inngå i det totale behovet for utbyggingsarealer. Veilederen angir kommuneplanens
samfunnsdel som aktuell kilde for dette. I dette prosjektet har vi imidlertid basert arealbehovet til
disse formålene ut fra føringer gitt i områdereguleringen for Ask sentrum.

2.4

Trinn 4 Vurdering av potensialet for videre utbygging
Trinn 4 skal vurdere hvor mye ny utbygging som kan lokaliseres i analyseområdet. Her vil det være
avveininger mellom vern og vekst. Vekst skal iht. Regional plan for areal og transport prioriteres
foran vern innenfor den langsiktige grønne grensen, men på vilkår om at man bl.a. sikrer bokvaliteter
som appellerer til en sammensatt befolkning, og at det sikres gangavstand til viktige målpunkter.
Delområdene innenfor analyseområdet kategoriseres i:
-

Områder som ikke er aktuelle for utbygging (f. eks. vannområder, områder for bevaring eller
vern, eller fareområder (f.eks. flom, skred, høyspent etc.)

-

Områder med potensiale for utbygging, fortetting eller transformasjon

-

Områder hvor utbyggingspotensialet er oppbrukt

I vurderingen av områders potensial for fortetting eller transformasjon vektlegges forhold som
omfanget av dagens bebyggelse, kvaliteten på eksisterende bebyggelse, delområdets beliggenhet og
attraktivitet, planstatus og eiendomsstruktur. Det tas hensyn til eksisterende bebyggelse som
forutsettes opprettholdt.
Informasjon om pågående utviklingsprosjekter som kan bli realisert de nærmeste årene tas hensyn til
i beregningene. Blant annet vil områdeplanen for Ask sentrum og andre reguleringsplaner gi viktige
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føringer for områder som allerede vurderes å være avklart med hensyn til vekst eller vern. Reserven
som ligger i disse planene vil avregnes mot behovet som kommer fra prognosene i kap. 2.3.
Trinn 4 er løst i dialog med Gjerdrum kommune siden kommunen har detaljert og oppdatert
kunnskap om dagens situasjon og fremtidig utvikling i Ask.

2.5

Trinn 5 Identifisering av grønn grense, opptegning av grønn grense på kart
Opptegning av grønn grense gjøres etter en analyse av dagens situasjon i det prioriterte
vekstområdet og det realistiske utbyggingsbehovet kommunen står ovenfor.
Den grønne grensen tegnes opp innenfor analyseområdet, slik at den omslutter
knutepunkt/sentrum. Grensen skal ha en størrelse og utstrekning der utbyggingspotensialet
samsvarer med utbyggingsbehovet i planperioden.
Den langsiktige grønne grensen kan tegnes inn på selve kommuneplankartet som en påskrift. Dette
betyr at grensen ikke vil ha juridisk virkning i plankartet og det er heller ikke anledning til å knytte
bestemmelser til området for grønn grense. Grensen vil framstå som informasjon til aktører i
planprosessen om at planmyndigheten vil legge til rette for at størsteparten av utbyggingen i
kommunen skal skje innenfor grensen og at det her vil prioriteres høy arealutnyttelse. Juridisk virking
av den grønne grensen kan gis gjennom arealformål som i utstrekning samsvarer med området
definert av grønn grense. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel kan det knyttes
bestemmelser til arealformålene som ligger innenfor grønn grense som legger til rette for høy
arealutnyttelse.
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Grønn grense-analyse for tettstedet Ask
Analysen av langsiktig grønn grense er knyttet til rullering av kommuneplanens arealdel.
Tidsperspektivet for analysen er derfor satt til samme 12-års planperiode som kommuneplanen:
2019 – 2031.
Gjerdrum kommune er den første kommunen i Akershus som definerer en grønn grense med et mål
om at minst 80 % av bolig- og næringsutbyggingen i kommunen skal skje innenfor den grønne
grensen. Arbeidet baseres på metodeveilederen som Akershus fylkeskommune har utarbeidet, og
tilgjengelige data og prognoser som er relevant for analysen. I tillegg er det gjennomført befaring,
møter med kommunen, supplerende registreringer basert på flyfoto og gatebilder fra Ask, samt
studium av gjeldende reguleringsplaner og status på disse. Foreliggende sentrumsplan for Ask
(områderegulering) legger allerede opp til en betydelig utvikling og fortetting i Ask, og gir føringer for
hvilke områder som er avklart med hensyn til vern eller utbygging.
Kapittel 3 gir en mer detaljert beskrivelse av anvendelsen av metoden som er beskrevet i kapittel 2,
og resultatene som prosjektet har kommet frem til i hvert enkelt ledd av analysen.

3.1

Trinn 1 - Identifisering av analyseområdet
Den første avgrensningen av analyseområdet gjøres ved å slå en sirkel med en kilometer radius rundt
det stedet som har best kollektivtilbud. I Ask er dette Ask terminal som har forholdsvis mange
avganger på busslinjer som er viktige for regionen, blant annet 400-bussen mellom Oslo og
Gardermoen hver halve time.
Sirkelen på 1 kilometer illustrerer en teoretisk gangavstand som vurderes å være akseptabel å gå for
å nå frem til et tettsted og et kollektivtilbud av denne typen. Én kilometer gange tilsvarer en gangtid
på 12 minutter dersom en hastighet på 5 km/t legges til grunn. Dette er normert middels hastighet
for gående.
I det følgende kartet er Ask terminal og analyseområdet vist.
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Figur 3: Analyseområde for Gjerdrum kommune definert som 1 kilometers avstand fra bussterminalen i Ask
sentrum.

3.2

Trinn 2 - Beregning av eksisterende bebyggelse
Analyseområdet er delt inn i delområder ut fra bebyggelsesstruktur og –typologi. Delområdene er
identifisert på bakgrunn av tilgjengelige data om bygningstyper i matrikkelen, eiendomsgrenser,
arealbruk og andre topologiske forskjeller som gir et område ensartet karakter og struktur.
Innledningsvis ble det gjennomført en befaring til fots av området, supplert av det som er mulig å
studere i flyfoto og gatebilder. Målet er å dele analyseområdet inn i mindre delområder som det er
praktisk å vurdere enkeltvis med hensyn til tetthet og områdeutnyttelse.
Ved å presentere utvalgte byggtyper (datakilde FKB-bygg) tegner det seg et ganske tydelig mønster i
boligbebyggelsen innenfor analyseområdet.
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Figur 4: Bygninger innenfor analyseområdet, vist som klassifiserte byggtyper

Kartet viser en tydelig samlokalisering innen «Annen forretningsbygning» i sentrum av Ask. Her har
symbolene for forretningsbygg havnet oppå bygninger som også inneholder en betydelig andel
boliger. Disse boligene er typisk leiligheter hvor første etasje utgjør næringsarealer.
Boligtypene er for øvrig relativt homogene innenfor delområdene. Området rett sør for sentrum
preges av større boligbygg med flere enn én boenheter som terrassehus, rekkehus, småhus og hus i
kjede. Nord for sentrum og på vestsiden av golfbanen er det klar overvekt av eneboliger.
Videre er eiendomsgrenser benyttet for å gjøre en mer nøyaktig avgrensning av formålene. Bilveiene
danner ofte naturlige avgrensninger mellom områdene, og informasjon om arealbruk (dyrket mark,
skog, bebygde arealer, osv.) gjør at også områder med lite bebyggelse er stykket opp i mindre
delområder.
På bakgrunn av disse dataene, og i samråd med kommunen er følgende delområder definert.
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Figur 5 Delområder innenfor analyseområdet i Gjerdrum

Tabellen under gir en skjematisk fremstilt beskrivelse av hvert enkelt delområdene:
Tabell 1: Kort beskrivelse av hvert enkelt delområde

Delområde Beskrivelse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10208136-02-PLAN-RAP-001

Sentrumsområde med næringsvirksomheter og administrasjon, skoler og
idrettsanlegg, kontor, kulturtilbud og flere boligblokker. Del av området i sørvest er
jordbruksområder.
Relativt tettbygd område med mest eneboliger og noen flerbolighus.
Område med spredte boligbebyggelse og noe skog og landbruk.
Jordbruk med et par eneboliger.
Relativt tettbygd, hovedsakelig eneboliger og noe næring. Noen mindre
jordbruksområder.
Jordbruk med noen få eneboliger og driftsbygninger knyttet til landbruk.
Jordbruk uten boliger.
Jordbruk med et par eneboliger.
Jordbruk uten boliger.
Relativt tettbygd med mest eneboliger og noe tomannsboliger.
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Jordbruk med flere eneboliger og driftsbygninger knyttet til landbruk.
Jordbruk uten boliger.
Spredtbygd med noen få eneboliger.
Jordbruk med flere eneboliger og driftsbygninger knyttet til landbruk.
Hovedsakelig golfbane med noen eneboliger og driftsbygninger knyttet til
landbruk.
Tettbygd boligområde med hovedsakelig flerbolighus.
Jordbruk uten boliger.
Golfbane.

Noen av delområdene har relativt lik boligstruktur, men ettersom de ikke ligger inntil hverandre har
det vært naturlig å sette dem opp som separate delområder.
Neste steg, i trinn 2 av analysen, er å finne ut hvor mye som er utbygd i dag (områdeutnyttelsen).
Bygningsinformasjon fra matrikkelen ble benyttet som utgangspunkt. Det var nødvendig å gjøre
enkelte suppleringer av dataene for bygg som hadde fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest,
men som enda ikke hadde blitt ajourført i datasettet. I tillegg ble det gjort en del bearbeiding av
informasjonen om boligarealet i datasettet ettersom denne egenskapen var mangelfull for en del
bygg. For eksempel ble bygninger hvor antall boenheter var over null, men boarealet manglet,
beregnet ut fra en antagelse om at boarealet tilsvarer bygningens grunnflate x antall hovedetasjer.
Den bearbeidede informasjonen om boligareal anses å være tilstrekkelig til formålet i denne
analysen. For næringsarealer har vi utført en tilsvarende øvelse ved å benytte egenskaper om
byggenes bruk (byggtype og næringstype). Totalt inngår næringsformålet i kun 20 bygninger innenfor
analyseområdet, og alle byggene anses å ha et næringsareal som tilsvarer byggets grunnflate.
Områdeutnyttelsen beregnes for hvert enkelt delområde og for analyseområdet i sin helhet. Dette
gjøres ved å dele summen av boligarealer og næringsarealer med arealet på delområdet. Resultatet
er vist som prosent i tabellen under.
Tabell 2: Bolig- og næringstetthet pr delområde
Areal per
Antall
Areal bolig Antall
Areal
OmrådeDelområdenr. delområde (m²) boenheter (m²)
næringsbygg næring (m²) utnyttelse
1

326 893

206

17 146

18

16 943

10,4 %

2

106 872

102

16 749

0

0

15,7 %

3

109 765

48

7 453

0

0

6,8 %

4

167 289

7

1 160

0

0

0,7 %

5

241 413

127

18 241

2

510

7,8 %

6

145 428

4

625

0

0

0,4 %

7

254 789

1

272

0

0

0,1 %

8

33 661

3

528

0

0

1,6 %

9

300 615

0

0

0

0

0,0 %

10

85 741

38

5 352

0

0

6,2 %

11

83 177

17

2 573

0

0

3,1 %

12

474 633

0

0

0

0

0,0 %

13

54 191

11

1 338

0

0

2,5 %

14

182 693

12

1 581

0

0

0,9 %

15

163 135

9

1 610

0

0

1,0 %
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16

215 387

364

44 343

0

0

20,6 %

17

123 949

0

0

0

0

0,0 %

18
Total

71 958

0

0

0

0

0,0 %

3 141 591

949

118 971

20

17 453

4,3 %

Tabellen viser at variasjonen er stor mellom delområdene, noe som selvsagt henger nøye sammen
med måten analyseområdet er delt inn på. Fremstilt i kart er det enklere å se fordelingen av bolig- og
næringstetthet mellom de forskjellige delområdene.

Figur 6: Kart som viser bolig- og næringsarealet i forhold til delområdenes areal.

Kartet viser at områdene sør for sentrum og vest for golfbanen har høy tetthet. Tabell 2 viser at
sentrum (delområde 1) har et relativt høyt tall på bruksareal til bolig. Halvparten av
områdeutnyttelsen i sentrum er næringsarealer.

3.3

Trinn 3 - Vurdering av framtidig utbyggingsbehov
Fremtidig utbyggingsbehov defineres av 3 tre hovedkomponenter:


Behov for boligarealer



Behov for næringsarealer



Behov for arealer til teknisk og sosial infrastruktur
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I de videre kapitlene har vi brutt ned metoden og gjort beregninger av forventet arealbehov for hver
av de tre hovedkomponentene.
Kommunen har kommet med innspill til ønsket sammensetning av boligtyper[5], samt ønsket
næringsutvikling i Ask sentrum. Områdereguleringsplanen for Ask sentrum gir viktige premisser for
sentrumsutviklingen. Videre har kommunen gitt premisser gjennom å definere behovet for teknisk
og sosial infrastruktur, herunder avklaringer angående mulig utvikling av Gjerdrum barneskole.
3.3.1 Behov for boligarealer
I mai 2018 ble samfunnsdelen til kommuneplanen for Gjerdrum kommune vedtatt. Denne legger til
grunn en målsetning om maksimalt 2,5 % gjennomsnittlig årlig vekst i perioden frem mot 2030.
Prognosen bygger på Akershus fylkeskommune sitt daværende hovedalternativ til
befolkningsprognose 2016 - 2030.
Etter at kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt har Akershus fylkeskommune revidert sine
prognoser, blant annet med en forventning om at utenlandsk tilflytting blir en del redusert. Dette gir
utslag i en mer moderat forventet vekst i perioden frem mot 2030, enn den prognosen som
fylkeskommune publiserte i 2016.
I forbindelse med grønn grense-analysen er det vurdert om fylkeskommunens befolkningsprognose
fra 2016 eller 2018 skal legges til grunn. Problemstillingen er drøftet med administrasjonen i
Gjerdrum kommune, og det er konkludert med at man i grønn grense-analysen benytter samme
vekstprognose som i samfunnsdelen av kommuneplanen ut fra følgende hensyn:


Kommunens erfaring er at interessen for å bosette seg i kommunen er stor, og at kommunen i
stor grad kan styre befolkningsveksten ut fra hvor mange boliger som tillates oppført. Det er lite
som tyder på at denne trenden vil snu med det første.



Gjerdrum kommune vedtok i 2015 en områdereguleringsplan for sentrum. Boligreserven i
sentrumsplanen og andre reguleringsplaner innenfor analyseområdet tillater en større boligvekst
enn det forventede boligbehovet som følger av prognosen fra 2016.



Andre plandokumenter legger til grunn en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2,5 % per år.

På bakgrunn av dette vil analysen videre basere seg på samme vekstprognose som kommuneplanen
til Gjerdrum: en gjennomsnittlig årlig vekst på 2,5 %.

Tabell 3: Forventet befolkningsutvikling i Gjerdrum (kilde: Gjerdrum kommune)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Befolkning 6 704 6 872 7 043 7 219 7 400 7 585 7 775 7 969 8 168 8 372 8 582 8 796 9 016
Vekst pr år
2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %
Reell vekst
168 172 176 180 185 190 194 199 204 209 215 220

Over hele perioden fra og med 2019 til og med 2030 forventes det en reell befolkningsvekst på 2 312
personer. I gjennomsnitt har hver husstand i Gjerdrum ca. 2,4 bosatte. Dette er høyere enn
landsgjennomsnittet som er 2,16. Dette har sammenheng med at Gjerdrum kommune har et stort
antall større eneboliger i forhold til leiligheter. I senere tid, og med prosjekter som nå er under
realisering (Askhøgda, Skjønhaugtunet og Vestvang II) er trenden at det bygges mindre boenheter i
form av leiligheter. Det forventes at disse boenhetene vil ha et gjennomsnittlig antall bosatte som er
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nærmere landsgjennomsnittet [5]. Analysen legger derfor til grunn at boenhetene som bygges i
planperioden i gjennomsnitt vil få 2,16 bosatte.
I henhold til målsettinger i regionale planer og i kommuneplanens samfunnsdel er det lagt til grunn
at 80 % av framtidig utbygging i kommunen skal skje innenfor grønn grense omkring tettstedet Ask.
20 % av utbyggingen i kommunen i planperioden vil dermed skje utenfor det definerte vekstområdet.
En slik fordeling vurderes å gi en hensiktsmessig fordeling av veksten i kommunen i planperioden.
Tabell 4: Estimert forventet vekst i antall boliger
År

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Sum

Estimert økt boligbehov

78

80

82

84

86

88

90

92

95

97

99

102

1 070

- i sentrum

62

64

65

67

69

70

72

74

76

78

79

81

856

- utenfor sentrum

16

16

16

17

17

18

18

18

19

19

20

20

214

For hele perioden er det estimert et økt boligbehov på 1070 boenheter hvorav minst 856 av disse
må ligge innenfor grønn grense og 214 vil være utenfor sentrum.
Øvre Romerike Utvikling utarbeidet i 2015 en rapport som blant annet omhandler arealbruk for ulike
boligtyper og hvilket arealbehov som oppstår ut fra ulike boligtypesammensetninger [6]. Gjerdrum
kommune har bygget videre på disse tallene i sitt saksfremlegg om prioritering av
boligsammensetning, jordvern og ATP [5]. Følgende tabell legges til grunn for boligtypesammensetning og arealbehov per boenhet i Gjerdrum kommune:
Tabell 5: Boligtypesammensetning og arealbehov (tomteareal) per boligenhet. Arealtallene over inkluderer
arealer som går med til infrastruktur og utearealer. Kilde: Gjerdrum kommune, 2019
Type bolig

Fordeling

Arealbehov per bolig
(tomteareal)

Enebolig

10 %

1000 m²

Rekkehus o.l.

40 %

500 m²

Leilighet

50 %

100 m²

Anvendelse av boligsammensetningen og arealtallene i tabellen over gir følgende fordeling av
boligtype og behov for tomtearealer i hele Gjerdrum kommune:
Tabell 6: Behovet for antall eneboliger, rekkehus og leiligheter i Gjerdrum kommune frem til og med 2030, og
tilhørende arealbehov.
Type bolig

Fordeling

Antall
boliger

Samlet arealbehov
(tomteareal)

Enebolig

10 %

107

107 000 m²

Rekkehus o.l.

40 %

428

214 000 m²

Leilighet

50 %

535

53 500 m²

100 %

1070

374 500 m²

SUM

Tallene i tabellen over gjelder for hele Gjerdrum kommune. Som et utgangspunkt for analysen legges
det til grunn at 80 % av boligbehovet skal dekkes innenfor grønn grense. Prosjektet har vurdert det
som hensiktsmessig å redusere eneboligandelen innenfor grønn grense fra 10 % til 0 %, og
rekkehusandelen fra 40 % til 30 %. På denne måte oppnås 80 %-andelen av boligveksten innenfor
10208136-02-PLAN-RAP-001
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grønn grense, og en høyere tetthet i de sentrumsnære områdene. Dette gir følgende behov for antall
boliger og arealer innenfor grønn grense:
Tabell 7: Behovet for antall eneboliger, rekkehus og leiligheter innenfor grønn grense frem til og med år 2030,
og tilhørende arealbehov.
Type bolig
Enebolig

Andel av
boligbehov

Antall
boliger

Samlet arealbehov
(tomteareal)

0%

0

0 m²

Rekkehus o.l.

30 %

321

160 500 m²

Leilighet

50 %

535

53 500 m²

SUM

80 %

856

214 000 m²

Oppsummert vil det bli behov for 856 boliger innenfor grønn grense. Arealbehovet er på ca. 214 daa.
3.3.2 Næringsutvikling
I motsetning til prognoser for boligutvikling, er det en mer krevende oppgave å utlede gode
prognoser for næringsutvikling. Prosjektet har sett på flere kilder som kan være med på å illustrere
behovet. Disse er omtalt under.
Pendlemønster
Gjerdrum kommune er en kommune hvor befolkningen i stor grad pendler ut. Av kommunens 3 570
arbeidstakere ved utgangen av 2017 arbeidet hele 31 % i Oslo kommune. Dette er flere enn det som
jobber i Gjerdrum kommune. 23 % av arbeidsstokken både bor og jobber i Gjerdrum.
Tabell 8 Utpendling fra Gjerdrum kommune. (Kilde: SSB - tabell 03321)

Arbeidssted

Antall
arbeidstakere

Prosent av
arbeidsstokken

Oslo
kommune

1 089

31 %

Gjerdrum

804

23 %

Skedsmo

533

15 %

Ullensaker

414

12 %

Lørenskog

188

5%

Nittedal

73

2%

Nannestad

73

2%

Bærum

65

2%

Sørum

36

1%

Det er flere mulige tolkninger av disse tallene. En tolkning er at det ikke vil være stort behov for
ytterligere næringsetablering for å få flere bosatte i kommunen ettersom tilbøyeligheten i
befolkningen til å pendle over relativt store avstander er høy. Samtidig fordrer dette et godt
kollektivtilbud ettersom det ikke er ønskelig at alle disse pendler med egen bil.
Omsetning i detaljvarehandel per innbygger
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Det er ønskelig at kommunens innbyggere har et detaljhandelstilbud som betjener de mest daglige
behovene. Ettersom handelstilbudet i Gjerdrum er noe begrenset, så har ikke prosjektet funnet
omsetningstall for de forskjellige typene handelsbedrifter i kommunen. SSB publiserer tall på
omsetning i detaljhandel pr innbygger. Disse er vist i figuren under.

Figur 7: Omsetning i detaljhandel pr innbygger (Kilde: SSB - tabell 04776)

Figuren viser at Gjerdrum har lav omsetning av detaljvarer per innbygger i forhold til de andre
kommunene i Akershus. Dette tyder på at innbyggerne i kommunen handler detaljvarer andre steder
enn i hjemstedskommunen. Slike funn henger ofte sammen med at kommunen har høy
pendlingsandel, og at mange innbyggere handler der de jobber fremfor å handle i
hjemstedskommunen hvor tilbudet er mer begrenset.
Det høye tallet for Ullensaker har to årsaker:
1) Jessheim har et relativt godt handelstilbud
2) OSL/Gardermoen har all sin omsetning registrert i kommunen og dette inkluderer all taxfreehandel. Tallene for Ullensaker bør derfor behandles med noe aktsomhet.
Næringsdata basert på FKB-bygg
Prosjektet har utforsket muligheten for å bruke byggtype- og næringsgruppeinformasjonen i FKBbygg til å utlede en trend for næringsetablering basert på utviklingen de siste 10 årene. På grunn av
et lavt antall bygg med næringsvirksomhet ble denne fremgangsmåten forkastet.
Samme takt i næringsutvikling som for befolkningsutvikling
Veilederen for grønn grense oppgir framskriving av næringsutviklingen i samme takt som
befolkningsutviklingen som en mulig fremgangsmåte. I perioden 2019 – 2030 er det forventet en
reell befolkningsvekst på 34,5 %. I følge Tabell 2 er det ca. 17 500 m² næring innenfor
analyseområdet i dag. Ved å gange dette med samme veksttall som for befolkning, finner vi at det vil
bli behov for ytterligere 6 000 m² BRA næring i perioden 2019 - 2030. Dette tallet må ses opp imot de
rammene som er gitt i område- og detaljreguleringsplanene som er vedtatt innenfor
analyseområdet. I disse planene ligger det trolig en forholdsvis stor reserve, anslagsvis dobbelt så
stor som anslaget basert på befolkningsutviklingen, siden planene åpner opp for næringsbebyggelse i
store deler av bygningens 1. etasje.
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Oppsummert vurdering av arealbehov til næring
Basert på tilnærmingene for å anslå fremtidig næringsareal innenfor grønn grense i perioden 2019 –
2030, vurderes det som fornuftig å sette av en rundsum på 10 000 kvadratmeter BRA til næring. Det
knyttes forholdsvis store usikkerheter til dette tallet. Samtidig er dette et relativt lavt tall
sammenlignet med arealbehovet til bolig, og vil derfor ikke utgjøre en stor forskjell for
sluttresultatet.
Arealtallene for næring oppgis som kvadratmeter BRA, og ikke tomteareal. I praksis vil en del av
næringen i sentrumsområder være kombinert med bolig, f.eks. forretning i første etasje og leiligheter
i etasjene over – med andre ord et overlappende tomtebehov. Enkelte andre steder vil det være
snakk om enkeltstående næringsbygg med høy tomteutnyttelse. Behovet for tomteareal vil i dette
tilfellet være avhengig av antall etasjer og utnyttelsesgrad. På grunn av dette er det vanskelig å anslå
behovet for tomteareal til næring, og analysen vil fortsette å omtale behovet som BRA i stedet for
tomteareal.
3.3.3 Behov for arealer til sosial og teknisk infrastruktur
I metodeveilederen til grønn grense angis kommuneplanens samfunnsdel som en aktuell kilde for å
kunne anslå fremtidig behov for sosial og teknisk infrastruktur. Gjerdrum kommune rullerte
kommuneplanens samfunnsdel i 2018 [4]. Dokumentet gir lite informasjon om behovet, men det
henvises blant annet til områdereguleringen for Ask som skal legge til rette for en helhetlig
sentrumsutvikling.
Prosjektet har lagt til grunn at arealene som er vist som teknisk eller sosial infrastruktur i
områdereguleringen, utgjør et dekkende behov innenfor analyseområdet. På sikt skal Gjerdrum
barneskole flyttes til Oppvekstjordet hvor ungdomsskolen også ligger. Gjerdrum kommune har
imidlertid ingen konkrete planer for dette nå, og flyttingen anses som ikke gjennomførbar innenfor
kommuneplanens handlingsperiode 2019-2031. Boligreserven som dette området utgjør i
områdereguleringen er derfor ikke tatt med i analysen.
Arealbehovet til sosial infrastruktur antas dermed å være dekket innenfor områdereguleringens
rammer på Oppvekstjordet. Arealbehovet for teknisk infrastruktur antas å være omtrent like stort
som de områdene som er avsatt til grønnstruktur, nye kjøreveier og fortau/turveier innenfor
områdereguleringen, til sammen ca. 32 daa.

3.4

Trinn 4 Vurdering av potensialet for videre utbygging
For å vurdere hvor mye utbygging som kan lokaliseres innenfor analyseområdet og i de ulike
delområdene skal det gjøres en vurdering av områder som:


Ikke egner seg for utbygging



Områder med potensiale for fortetting eller transformasjon



Nye områder for utbygging

3.4.1 Områder som ikke egner seg for utbygging
For å finne ut om det er områder som ikke egner seg for utbygging er det foretatt en vurdering av
hvilke «konflikttema» som gjør at et område må betraktes som uegnet for bebyggelse. I denne
prosessen har vi vurdert en rekke tema som f.eks. støysoner, kvikkleireområder, kulturminner,
naturtyper, kulturlandskap, friluftsområder, flom og jordvern. Alle temaene utgjør i seg selv en
konflikt, og noen av temaene dekker også svært store deler av analyseområdet. Konfliktområdene er
av varierende kvalitet og nøyaktighetsgrad. Ofte er det snakk om karttema som er utarbeidet på
10208136-02-PLAN-RAP-001
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overordnet nivå, og som krever ytterligere detaljvurdering når et prosjekt er i plan- eller
byggesaksfasen. For en del tema er det fullt mulig å gjøre avbøtende eller sikrende tiltak som gjør at
konfliktområdet ikke lenger har konsekvens for arealene det dreier seg om.
På bakgrunn av dette har prosjektet, i samråd med kommunen, endt opp med følgende konflikttema hvor
graden av konfliktnivå vurderes å gjøre arealene lite egnet for utbygging: Jordvern, kulturlandskap,
kulturminner og høy faregrad for kvikkleire.
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Jordvern
Jordvern utgjør et betydelig konfliktområde for arealutviklingen i Ask. Store deler av det som i dag er
ubebygde områder innenfor analyseområdet er landbruksområder av typen fulldyrket jord. I
forbindelse med områdereguleringen av Ask sentrum er det avklart at behovet for utbygging går
fremfor vern på Oppvekstjordet. Jordbruksarealene i dette området er derfor ikke tatt med i kartet.
Området hvor det i dag er golfbane skal tilbakeføres til landbruk dersom golf-virksomheten
opphører, og er dermed å anse som et område omfattet av jordvernet.

Figur 8: Kart som viser områder hvor jordvern utgjør et konfliktområde. Golfbanen er tatt med ettersom denne
skal tilbakeføres til landbruksformål dersom golfbanen opphører.
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Kulturlandskap
I Kulturminnevernplanen for Gjerdrum [7] er store deler av områdene øst for fv. 120 registrert som
kulturlandskap. Områdene utgjør et større sammenhengende landskapsområde preget av
jordbruksområder og gårdsdrift. Mye av Gjerdrums identitet er knyttet til disse landskapsområdene
og verneverdien anses derfor som relativt høy. Også deler av områdene sørvest for golfbanen er vist
som kulturlandskap.

Figur 9: Kart som viser områder registrert som kulturlandskap i Kulturminnevernplanen for Gjerdrum.
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Kulturminner
I dette kartet har vi samlet flere konfliktområder for kulturminner, hentet fra Riksantikvarens
database Askeladden, kulturminnevernplanen for Gjerdrum, og kartfestet bevaring av kulturmiljø i
områdereguleringsplanen for Ask.
Kulturminner med status automatisk fredet utgjør verneinteresser i kraft av kulturminnevernloven.
Uavklarte kulturminner kan utgjøre verneinteresser, men er enda ikke behandlet / gitt et vedtak. I
kulturminnevernplanen for Gjerdrum er det angitt en del områder hvor kulturminner anbefales
regulert til spesialområde bevaring. Det verneverdige tunet Ask vestre er avsatt til bevaring av
kulturmiljø i områdereguleringen for Ask sentrum.

Figur 10: Kart som viser kulturminner hentet fra Riksantikvaren/Askeladden, Kulturminnevernplanen for
Gjerdrum, og bevaring av kulturmiljø i områdeplanen for Ask.
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Høy faregrad for kvikkleire
Stort sett hele analyseområdet har enten lav, middels eller høy faregrad for kvikkleire. Som regel kan
et utbyggingsprosjekt likevel gjennomføres dersom det gjøres geotekniske vurderinger som følges
opp med tiltak som opprettholder områdestabiliteten. Slike tiltak kan være omfattende, tidkrevende,
kostnadsdrivende og innebærer ofte en viss grad av risiko for utbygger. Prosjektet har derfor vurdert
områder med høy faregrad for kvikkleire som konfliktområder. Kun mindre områder nord og øst i
analyseområdet er berørt av høy faregrad for kvikkleire.

Figur 11: Kart som viser høy faregrad for kvikkleire. Datakilde: Norges geologiske undersøkelse
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Samlekart for konfliktområder
I kartet under er områdene i konfliktkartene over slått sammen til ett samlekart. I dette kartet er
kulturlandskapsområdene ikke tatt med fordi områdets avgrensning mot sentrum anses for å være
nokså grov, og uansett er disse områdene sterkt sammenfallende med områdene for jordvern.
Også områder for bevaring (fra kulturminnevernplan) er unntatt fra samlekartet av samme årsak:
områdene anses å være nokså grovt avgrenset. Området regulert til spesialområde bevaring i
områdereguleringen for Ask sentrum er imidlertid tatt med.

Figur 12: Samlekart som viser hvilke områder som berøres av konflikttemaene jordvern, kulturlandskap,
kulturminner og høy faregrad for kvikkleire.

Samlekartet viser at store deler av det som er ubebygde områder innenfor analyseområdet er
konfliktområder. Dette henger nøye sammen med konflikttemaet jordvern. I den grad jordvernet skal
vike for utbyggingsbehovet, må følgende forutsetninger være oppfylt:


Potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet



Nye arealer som ønskes tatt i bruk til utbyggingsområder har høy arealutnyttelse



En utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål om bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte
vekstområder (som Ask tettsted)
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3.4.2 Områder med potensiale for fortetting, transformasjon eller nye områder for utbygging
I denne delen av analysen vil vi beskrive delområdene med hensyn til utbyggingspotensiale. Dette er
gjort for hvert delområde, på bakgrunn av kvalitative og kvantitative vurderinger av tilgjengelig
planreserve i reguleringsplaner innenfor analyseområdet, områdenes grad av konfliktnivå (jf. kap.
3.4.1), avstand til sentrum og forventet utbyggingstakt, behov for teknisk og sosial infrastruktur, osv.
I korte trekk er bolig- og næringsreserven i gjeldende reguleringsplaner innenfor analyseområdet
gjennomgått i samarbeid med Gjerdrum kommune for å finne ut hva som allerede er bygget, og hva
som vil bli bygget i løpet av planperioden. For uregulerte områder hvor konfliktnivået er lavt, og hvor
det finnes et utbyggingspotensial, er det lagt til grunn at utnyttelsen blir omtrent lik som høyeste
utnyttelse til samme formål i nærhet. Behovet for sosial og teknisk infrastruktur beror på
vurderingene gitt i kapittel 3.3.3.
Følgende tabell oppsummerer utbyggingspotensialet og den samlede områdeutnyttelsen (etter full
utnytting av utbyggingspotensialet) som dette medfører:
Tabell 9: Utbyggingspotensial og samlet områdeutnyttelse for delområdene
Delområdenummer

Vurderinger

Utbyggingspotensial
(BRA)

1 (327 daa)

Sentrumsområdet i Ask med en del ny
bebyggelse og noe eldre bebyggelse

Eksisterende
bebyggelse (BRA)

Områdeutnyttelse

34089 m²

35,8 %

16749 m²

17,5 %

Store ubebygde jorder i sørvest som
er avsatt til utbyggingsområder,
infrastruktur og grøntområder i
områdereguleringen. I disse områdene
anses jordvernet som allerede avklart
ved behandling av områdeplanen:
behovet for utbygging går fremfor
behovet for vern.
Ask skole skal ikke flyttes i perioden
2019 – 2031.
Begrenset anledning til fortetting ut
over det som legges opp til i
områdereguleringen. Anslått reserve
for bolig i områdereguleringen er ca.
74 000m².

74 000 m² bolig
9 000 m² næring

25 000 m²
grøntområde og veg

I områdereguleringen legges det også
opp til ca. 25 daa ny teknisk
infrastruktur og grøntområder innenfor
delområde 1.
2 (107 daa)

Etablert boligområde som vurderes
som nesten fult utnyttet.
Noe plass til boliger nordøst i
delområdet, anslått ca. 2000 m² bolig.
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Deler av området omfattes av
områdereguleringen av Ask.
Kartlegging av boligreserve i området
viser at det gjenstår ca. 9500 m² BRA.
I områdene lengst øst er det omtrent
20 daa brakklagt mark mot
bekkedraget. Dette området har
kapasitet på omtrent 5000 m² bolig.
I områdereguleringen legges det også
opp til ca. 7 daa grøntområder
innenfor delområde 3.

4 (167 daa)

5 (241 daa)

20,0 %

1160 m²

6,7 %

18751 m²

10,9 %

5 000 m² bolig

7 000 m grøntområde

10 000 m² bolig

Store deler av området er etablert
boligbebyggelse og noe
landbruksområder. Disse områdene
vurderes som uaktuelle for videre
utvikling.
I nordvestre del av området (B4 i
kommuneplanen) legges det til rette
for å etablere ca. 50 boliger / 7500 m²
BRA.

7453 m²

9 500 m² bolig

Store deler av området er
jordbruksarealer. I tillegg er det noe
spredt boligbebyggelse og noe skogog ravineområde.
Skogområdet utgjør omtrent 40 daa,
og boligkapasiteten anslås til ca.
10000 m² bolig i dette området.
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7 500 m² bolig

6 (145 daa)

Landbruksjord og driftsbygninger som
ikke anses å være aktuelle for
utbygging innenfor planperioden.

625 m²

0,4 %

7 (255 daa)

Landbruksjord og noe skog som ikke
anses å være aktuelle for utbygging
innenfor planperioden.

272 m²

0,1 %

8 (34 daa)

Landbruksjord og noe spredt
boligbebyggelse som ikke anses å
være aktuelle for utbygging innenfor
planperioden.

528 m²

1,6 %

9 (301 daa)

Store sammenhengende
jordbruksarealer som ikke anses å
være aktuelle for utbygging.

0 m²

0,0 %
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Sentralt beliggende område, særlig
søndre del.
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5352 m²

6,9 %

2573 m²

4,1 %

0 m²

0,0 %

Eneboliger og to jordbrukseiendommer
på ca. 20 daa hver.
Jordbrukseiendommene vurderes å
være drivverdige og tas ikke med som
mulige utviklingsområder.
Boligtomt under transformasjon, gir
600 m² ny boligbebyggelse.
600 m² bolig
11 (83 daa)

Sentralt beliggende område.
For det meste landbruk- og
boligområde.
8 boliger forventes oppført, til sammen
ca. 800 m².

800 m² bolig

Inneklemt jorde på ca. 20 daa
vurderes fortsatt å være drivverdig, og
medtas ikke.
12 (475 daa)

Ubebygde arealer som i dag er dyrket
mark.
Landskapsvern og jordvern gjør at
dette området anses å være lite
aktuelt for utbygging de neste 12
årene.

13 (54 daa)

Området består hovedsakelig av
jordbruksarealer og eneboliger, samt
noe skog. Området er ikke forbundet
med sentrum og utbygging vurderes å
være uaktuelt innenfor planperioden.

1338 m²

2,5 %

14 (183 daa)

Sentralt beliggende område, særlig
nordre del.

1581 m²

6,8 %

Består hovedsakelig av gårdstun,
jorder og noen eneboliger.
Områdereguleringen av Ask legger
opp til noe transformasjon og
nybygging på de inneklemte jordene
nærmest sentrum.

9 800 m² bolig
1 000 m² næring

Resterende landbruksjord er del av
landskapsvernet og anses som
verdifull dyrket mark. Disse jordene tas
derfor ikke med.
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Området omfatter nesten hele
golfbanen, noen bolighus, og noen
landbruksbygninger.
Lengst nord er det jordbruksarealer
(ca. 15 daa) med jordsmonn
klassifisert som svært god jordkvalitet.
Jordet grenser inn mot områdeplanen
for Ask i nord, golfbanen i sør og
bebyggelse i vest. Området tas med
som fremtidig boligareal med mulighet
for å bygge konsentrert
småhusbebyggelse etter samme
tetthet og boligareal som tilstøtende
prosjekt i områdeplanen. Dvs. 50
boliger x 120 m².

16 (215 daa)

17 (124 daa)

18 (72 daa)

44343 m²

21,5 %

0 m²

2,8 %

0 m²

12,5 %

136424 m²

9,1 %

3 500 m² bolig

Omtrent halvparten av området er
dyrket jord som ikke anses som aktuell
for bebyggelse i nær fremtid.
Mot øst er det regulert og gitt
igangsettingstillatelse til oppføring av
20 eneboliger, samlet ca. 3000 m²
bolig.

4,7 %

2 000 m² bolig

Området består for det meste av
jordbruksarealer, noe skog og en liten
del av golfbanen.
Lengst mot nord er det noe ledige
arealer som kan gi noe mer
bebyggelse i form av bolig, anslagsvis
3500 m² BRA.

1610 m²

6 000 m² bolig

Området er tungt utbygd de siste 1015 årene, og er nær fullt utnyttet.
I nord ligger det noe boligreserve i
områdeplanen for Ask, anslagsvis
2000 m² bolig.
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9 000 m² bolig

Resterende skog/åsside vurderes å ha
omtrent dobbel restkapasitet for
boligutbygging, altså ca. 6000 m².

3.5

Sum BRA

149700 m²

Sum annet areal
(daa)

32000 m²

Trinn 5 – konklusjon og identifisering av grønn grense
I kapittel 3.3 anslås et fremtidig behov for ca. 214 daa tomteareal til bolig, 10 000 m² BRA næring, og
at teknisk og sosial infrastruktur tilsvarer omfanget som det legges opp til i områdereguleringen av
Ask, ca. 32 daa.
Analyseområdets utbyggingspotensial utgjør et langt lavere areal enn det arealbehovet som
utregningene i Tabell 7 tilsier. Boligreserven i de regulerte områdene innenfor analyseområdet har
imidlertid mye større kapasitet enn behovet for boliger, det vil si en boligreserve på over 1000
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boliger, og et anslått boligbehov på 856 boenheter i planperioden. Årsaken til dette er at det legges
opp til en boligbygging som er mindre arealkrevende enn forutsetningene vist i Tabell 5. Anslått
boligreservene er vist i kartet under:

Figur 13: Anslått boligreserve i de regulerte områdene innenfor analyseområdet. Fargene på områdene i kartet
er tilsvarende formålsfargene i reguleringsplan. Gule områder er rene boligområder, mens lilla/gul skravur også
inneholder næring.

Områdereguleringen for Ask sentrum legger sterke føringer for hvordan grønn grense kan tegnes i
kartet fordi denne planen allerede viser hvordan Gjerdrum kommune ønsker at sentrumsstrukturen
skal se ut i fremtiden. Områdereguleringsplanen legger allerede opp til forholdsvis høy tetthet, og
har tatt stilling til at vekst skal gå fremfor vern på enkelte områder.
På bakgrunn av analysene i denne rapporten foreslås følgende avgrensning av grønn grense for Ask:
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Figur 14: Forslag til Grønn grense i Ask

Forslag til grønn grense har et areal på ca. 254 daa og er tegnet opp med en utstrekning som skal
samsvare med behovet for arealer til bolig, næring en infrastruktur i en tolvårsperiode. Boligreserven
for området er anslått til ca. 905 boliger, altså noe høyere enn prognostisert behov på 856 boliger.
Dette tallet anses likevel å være i tråd med målsetningen ettersom det er knyttet noe usikkerhet til
faktisk boligreserve og utbyggingstempo. Næringsreserven er anslått til å være ca. 10 000 m² BRA og
områdene til infrastruktur baseres på samme arealbehov som er vist i områdereguleringen av Ask.
Grønn grense er en langsiktig vekstgrense for Ask sentrum. Grønn grense kan i forbindelse med
rulleringen av kommuneplanens arealdel innarbeides i plankartet. Grensen bør danne grunnlag for
fastsetting av formål og utnyttelse innenfor planen, som gjenspeiler ønsket om å konsentrere
framtidig utbygging innenfor grønn grense. Den grønne grensen kan med fordel vises i plankartet
som en påskrift, for å tydeliggjøre intensjonen med planen med hensyn til Ask sentrum.
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