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PLANINITIATIV 
Detaljregulering for  
Rognvegen 1-Ask 89 
 

Oppdragsgiver:  Gjerdrum Byggservice AS 
Prosjekt: 20180350_Rognvegen 
Dato: 13.09.2022 
Skrevet av: Roy Bakken 
 
 
 

A) KORT PRESENTASJON AV TILTAKET/ PLANOMRÅDET: 
Planen skal tilrettelegge for fortetting/fornyelse av eiendommene Rognvegen 1 og Ask 89 rett 
nord for Ask sentrum. Mellom disse ligger Ask 91 som medtas i reguleringen. 
Utviklingseiendommen er i dag bebygd med eneboliger som forutsettes fjernet. Rognvegen 1 
foreslås til 8 eneboliger i rekker og Ask 89 til 5 eneboliger i rekker. Bebyggelsen er vist i 3 
etasjer.  

 

FIG. 1: FORESLÅTT UTBYGGING VIST I 3D MODELL MED ORTOFOTO (MGA V/SIV.ARK TOVE OVESEN) 

 

FIG. 2: PLANLAGT BEBYGGELSE VIST FRA SV (MGA V/SIV. ARK TOVE OVESEN) 
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FIG. 3: PLANLAGT BEBYGGELSE VIST FRA NV (MGA V/SIV.ARK. TOVE OVESEN) 

 

TILTAKSHAVER OG FORSLAGSTILLER.  
 
Gjerdrum Byggservice AS 
Ask 20, 2022 Gjerdrum 
Org.nr. 920 749 674 
E-faktura adresse: 0192:920749674 

 

 
Kontaktperson:  
Leif Martin Brodahl, Salgssjef. 
Tlf.: +47 472 95 767 
e-post: leifmartin@gjerdrumbs.no 

 
 
 
DOKUMENTASJON PÅ PLANKOMPETANSE HOS FAGKYNDIG KONSULENT: 
 
Mestergruppen Arkitekter AS, Org.nr. 960 577 493 
Da dette gjelder er sak som har pågått i lang tid, må fagkyndighet ha vært godkjent tidligere. CV 
etc. kan ettersendes om kommunen mener det er nødvendig. 
 

 
Arkitekt:  
 
Tove Ovesen, sivilarkitekt  
Mob.: 917 08 685 
tove.ovesen@mgarkitekter.no 
 

 
Utdannet sivilarkitekt 2002  
 
(20 års praksis med 4 år på byplankontor og 
16 år i privat plan-/arkitektvirksomhet.) 
 

 
Kontaktperson/arealplanlegger:  
 
Roy Bakken, Arealplanlegger,  
Mob.: 464 13 594 
roy.bakken@mgarkitekter.no 

 
Utdannet Ingeniør kommunalteknikk med 
planfag 1986  
 
(34 års praksis hvorav 19 år 7mnd som 
kommunal arealplanlegger og 11,5 år i 
nåværende stilling) 
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ANDRE GRUNNEIERE ELLER RETTIGHETSHAVERE ENN FORSLAGSSTILLER I 
FORESLÅTT PLANOMRÅDE 
Nei, skissert planinitiativ er ikke forelagt andre. 

• Grunneierne er blitt kontaktet i forbindelse med tidligere planlegging. Planinitiativet er nå 
endret. Berørte parter vil kontaktes ifb. med ny varsling av oppstart planlegging. 

• Nytt forslag berører foruten eiendommene for utvikling, Rognvegen 1 og Ask89: 
o Veggrunn for fylkesveg 120 Ask 
o Veggrunn for Rognvegen (gbnr. 42/6). 
o Boligeiendom Ask 87: (frisiktsone ved ny avkjørsel, lekeplass og støyskjerm langs nordre 

grense) 
o Boligeiendom Ask 91: Opplysningsvesenets fond. (Sanering av avkjørsel og ny avkjørsel 

over Rognvegen 1 med felles renovasjonsløsning) 
o Landbrukseiendom 43/2 nord for Rognvegen: 10 m² berøres av utvidelse av Rognvegen 

og etablering av kryss standard mot FV120. Pga. svingradius 9m og sideareal til veggrunn. 
Se fig.2 for behov for arealerverv vist med rød strek.  

FIG. 4: AREALERVERV FORUTSATT FOR UTVIDELSE AV KRYSS OG ROGNVEGEN. 

FORELIGGER DET HEFTELSER PÅ EIENDOMMER INNENFOR PLANOMRÅDET? 
Vi er ikke kjent med noen heftelser på eiendommer inne planområdet. 
 
ØNSKES DET PARALLELL PLAN- OG BYGGESAKSBEHANDLING? 
Ja dette er ønskelig for både Rognvegen 1 og Ask nr.89.  

B) FORMÅLET MED PLANEN 
Planarbeidet skal tilrettelegge planområdet for sentrumsnær konsentrert boligbebyggelse i 3 
etasjer. Det tas sikte på 8 eneboliger på Rognvegen 1 og 5 eneboliger på Ask 89. 
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C) PLANOMRÅDET.  

 

FIG. 5: FORSLAG TIL PLANOMRÅDE VED VARSLING AV OPPSTART. 

Mot sør avsluttes i plangrensen til reguleringsplan for fv120 Ask gjennom Ask sentrum, vist på 
fig.3, forrige side. 
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BERØRTE EIENDOMMER 
Planområdet tenkes ved varsling av oppstart å omfatte:  

• Eiendommene Ask 89, 91 og Rognvegen 1( gnr./bnr.42/26, 71 og 32.)  
• Ask 87 (42/27) berøres av frisiktsone i nordvestre hjørne.  
• Tilstøtende veggrunner for FV120 (86/1) og privat veg Rognvegen (42/6). 
• Landbrukseiendommen gnr.43 bnr.2 berøres 10 m² i hjørnet mellom rognvegen og 

FV120. 

Hensikten med inntak av tilstøtende veggrunner er primært regulering av frisikt-
linjer/frisiktsoner. Pga. frisiktsoner og forbedring av Rognvegens bredde samt etablering av 
kryss-standard mot FV120, vil og litt av landbrukseiendommen 43/2 nord for Rognvegen 
berøres ved krysset.(10 m²). I dialog med ROAF har vi blitt kjent med at det er problematiske 
forhold for å snu stor lastebil i Rognvegen. Herunder tas med nok areal der Rognvegen deler 
seg, til løsning for første mulighet til snuplass.  

 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 
VEG 
Rognvegens tilknytning til FV120 Ask bør oppgraderes til kryss-standard pga. trafikkgrunnlag 
(ÅDT sekundærvei >50 x hovedveg med ÅDT>2000, N100). Med dette menes at nødvendige 
frisiktsoner må sikres og at svingradier i krysset økes til enkle sirkelkurver med radius 9 m.  

Det er videre en fordel om Rognvegen gjøres noe bredere forbi Rognvegen 1 slik at biler enklere 
kan møtes ved inn og utkjøring i krysset. Vegen bør og være egnet for stor 
lastebil/renovasjonsbil og vendeplass.  

Ny avkjørsel til Rognvegen 1 og felles renovasjonsplass vil bidra til mye aktivitet over den første 
strekningen etter avkjøring fra fylkesvegen. Rognvegen er i dag knapt 4 m bred og bør utvides til 
4,5 m forbi planområdet slik at renovasjonsbil kan passeres under henting.. 

VANN OG AVLØP, OVERVANN 
Det skal utarbeides VAO-plan som avklarer løsninger for området. I tillegg tenkes beregnet 
blågrønnfaktor for området/opparbeidelsen. Målsettingen er faktor på 0,7 som tidligere. 
 
AVKJØRSLER 
Kommunen ønsket opprinnelig helhetlig fortetting og alle fire eiendommer Ask 87 – Rognvegen 
1. Vegvesenet ønsket da avkjørsler samlet til Rognvegen. Dette er nå blitt umulig. 

Ask 91-gbnr.42/71 (Presteboligen) er ikke lenger tilgjengelig for planlegging/fornyelse. Dette jf. 
tidligere dialog mellom utbygger, Opplysningsvesenets fond og kommunen. Etter politisk 
vurdering har så kommunen frarådet planløsning som forutsetter ekspropriasjonsvedtak for 
presteboligen. Felles avkjørsel fra Rognvegen til alle, kan derfor ikke planlegges.  
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Løsning for Rognvegen 1: 
For å imøtekomme ønsket fra vegsjefen om samling av avkjørsler til Rognvegen, har vi valgt å 
også flytte avkjørselen til Ask 91 over til Rognvegen. Det gir da mulighet til ubrutt støyskjerm 
langs fylkesvegen også over Ask 91. Videre samles da renovasjonsløsningen for Ask91 og 
Rognvegen 1 til felles plass i Rognvegen. Renovasjonsbilen trenger ikke lenger å stoppe i 
fylkesvegen for Ask 91.  

Avkjørsel til Rognvegen planlegges 6 m bred. Med byggegrense 0,5 m fra kantene gir løsningen 
bred nok vendemulighet inn og ut av parkering til bolig (6+1=7m). Boligene blir så ca.8 m fra 
hverandre.  

Avkjørsel får preg av å være et felles gårdsrom, er kort og vil ikke innby til fart. Herunder 
foreslås området regulert til felles gatetun. Gatetun er et sambruksformål som tillater kjøring og 
oppmerking av parkering, men og annen aktivitet. Rosa farge på formålet er litt gråere enn 
øvrige gangsoneareal for å vise at kjøring er tillatt. Så vidt lite plass som det blir her så blir den 
lille blindgata og et slags viktig areal for opphold. Beboerne kan evt. selv bestemme at det 
private området skiltes Gatetun-20 km/t og skilte for barn – aktsom kjøring her. 

Løsning for Ask 89: 
Ask 89 gbnr. (42/26) og Ask 87 (42/27) fortsatt ha avkjørsel fra FV120. Planen holdes mest mulig 
unna Ask 87 og endrer ikke dennes avkjørsel.  

På Ask 89 har det vært forsøkt flere løsninger for å unngå å måtte ta renovasjonsbil inn på 
eiendommen. I dag stopper den i fylkesvegen.  

• Løsning med at renovasjonsbilen kan rygge inn avkjørsel ble avvist av ROAF. De åpnet 
for at en lomme ved fylkesvegen kunne fungere. 

• Løsning med lomme langs fylkevegen , rett nord for avkjørsel, ble avvist av Viken 
fylkesråd.  

Det må da planlegges snuplass for stor lastebil inne på Ask 89.  

Avkjørselen som planlegges på nr.89 er 5 m bred for inn og utkjøring, men er 6 m bred mellom 
boligene. Byggegrenser 0,5 m fra kantene gir totalt 7 m avstand imellom boligene. Hele 
avkjørselen reguleres til gatetun etter samme prinsipper som for Rognvegen 1. 

Her trekkes avkjørselen til søndre grense for mest mulig avstand til sving nordover på FV120.  

Planlagt avkjørsel på Ask 89 er framtidsrettet da den går over hele eiendommen. Blir områdene 
øst for planområdet en gang utviklet til annet enn landbruk, så er det er det mulig å endre 
avkjøring til å bli fra østsiden.  

Ask.87 foreslås å beholde sin avkjørsel uendret, men vil berøres av siktsone for avkjørsel på 26.  
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RENOVASJON 
Redusert prosjekt betyr utvikling av to separate tomter som fortettes. Dette forutsetter at det 
etableres 2 felles renovasjonspunkter for ny bebyggelse. Ellers blir det for upraktisk og langt å 
gå fra Ask 89 til felles plass i Rognvegen. 

Kontainere, gjerne bunntømte med hjul, heller enn delvis nedgravde løsninger. Det er færre 
boliger å fordele kostnadene på. 

Renovasjonshenting må skje som før fra hovedveger. I Rognvegen 1, planlegges felles plass for 9 
boliger utenfor planlagt støyskjerm langs Rognvegen. For Ask 89 planlegges snuplass for lastebil 
på tomten. ROAF aksepterer ikke rygging inn på tomt og Viken fylkesråd godtar ikke 
stopplomme ved fylkesvegen. ROAF har skriftlig akseptert foreslått løsning.  

GRØNN INFRASTRUKTUR 
Av grønn infrastruktur tenkes anlagt nærlekeplass på 145 m² på Rognvegen 1. På Ask 89 er 
planlagt lekeplasser på 85 m². Presteboligen (Ask 91) ligger imellom tomtene/lekeplassene. Om 
nr.91 og 87 senere skal fortettes må forutsettes og også disse eiendommene bidrar med 
lekearealer, spesielt om de skal benytte avkjørsel over hhv. nr.1 og nr.89 pga. 
avkjørselsregulering og støyskjerming. 

D) PLANARBEIDETS VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET  
TRAFIKK:  
Fortetting av området vil tilføre noe mer trafikk til Rognvegen og for ny felles avkjørsel til 
fylkesvegen. Dette er en relativt beskjeden økning.  

Selv om trafikken øker så sanerer planutkastet en avkjørsel og bidrar til færre konfliktsteder 
langs fylkesveien. Videre vil støyskjerming av områdene og være en hindring for ferdsel ut fra 
eiendommene. Vendeplass på Ask 89 tar renovasjonsbil ut av fylkesvegen ved henting. 
Virkningen av planen totalt sett bør være bedret trafikksikkerhet tross mer trafikk.  

VISUELT: 

Her henvises til vedlagt konseptutredning fra arkitekt. Konseptet analyserer området og viser 
en begrunnelse for foreslått arkitektur på boliger og støyskjerm.  

 

FIG. 6: ILLUSTRASJON, UTBYGD OMRÅDE SETT NORDFRA (KILDE: KONSEPT) 

Planlagt bebyggelse vil markere sentrum sterkere nordfra pga. tenkt utbygging i 3 etasjer og 
mer bygningsmasse/volum. Dette er i tråd med de signaler kommunen har gitt tidligere i saken. 
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Bebyggelsen vil i forhold til nærmeste eneboliger bli å avvike noe i størrelse og volum. Dette er 
da noe som da nærmeste naboer kan mene blir fremmed/uheldig og prege de omgivelsene de 
er vant med. På den annen side så bidrar planen til å etablere aksept for større utnyttelse av 
eiendommer i området som og vil kunne få betydning for naboeiendommer. 
RISIKO OG SÅRBARHET 

Planen skal geoteknisk være avklart før vedtak. Herunder forutsettes at utbyggingen skal være 
trygg og ikke bidra til å utfordre virkninger som gjelder den geotekniske stabiliteten i området. 

E) PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
Gbnr,42/32 (Rognvegen 1) 
Utbygges med 8 rekkehus (3+5) samt felles gatetun, besøksparkering 2P og felles lekeplass på 
147 m². %-BYA=60 % og 3 etasjer. Området gis renovasjonsplass ved Rognvegen der vegen er 
utvidet i bredden til to felt for passering. Husrekke mot FV120 har doble garasjer i 1. plan. 
Rekke mot øst har biloppstilling inn mellom bygningene. Tanken er at så nært sentrum kan en 
parkering pr. bolig være nok. I tillegg er det 2 besøksparkeringer anlagt i gatetunet og 
vendemulighet for personbiler.  

Gbnr 42/71 (Ask 91)  
Reguleres tilsvarende Rognvegen 1 med 60 %-BYA for konsentrert småhusbebyggelse og 
utvikling i framtida. Eksisterende bebyggelse beholdes i planen ved juridisk linje så det er opp til 
grunneier å utvikle eiendommen. Avkjørsel stenges for etablering av støyskjerm langs FV120 og 
ny avkjørsel tillates over 42/32. 

Gbnr. 42/26 (Ask 89)  
Reguleres for 5 eneboliger i 2 rekker og 3 etasjer. Det er uheldig å legge avkjørsler ut i 
innersving på hovedveier så avkjørsel trekkes derfor sørover og lengst bort fra sving på FV120. 
Renovasjonsplass legges utenfor frisiktsiktsoner. Felles lekeplass er 85 m². Vending av innerste 
personbil er tilrettelagt i enden av gatetunet. Gatetunet tilrettelegges for å snu stor 
lastebil/renovasjonsbil. Boligene har egne parkeringsplasser hver for seg. Rekke mot FV120 har 
doble garasjer i 1. plan. Rekke mot øst har biloppstilling inn mellom bygningene. I tillegg er det 
to besøksplasser. Støyskjerm avsluttes langs avkjørsel med en vinkel mot den langs FV120. 

Gbnr. 42/27 (Ask 87 A og B) 
Berøres av planforslaget kun for frisiktsone for avkjørsel nr.89. Det betyr at inne sikttrekanten 
tillates ikke objekter/trær høyere enn 0,5 m. Dagens avkjørsel beholdes med adkomstpil.  

 

FIG. 7: ILLUSTRASJON ASK 89 SETT FRA ASK 87 



 

Planinitiativ - Detaljregulering for Rognvegen 1-Ask 89, gbnr.42/26, 32, og 71 side 9/27 

 

FIG. 8: UTKAST TIL REGULERINGSPLAN /NYTT PLANINITIATIV VIST MED DETALJREGULERING FOR FV.120 

Planomriss på SOSI-format forutsettes innsendt etter oppstartsmøte.  

Kommunen må i oppstartsmøtet, ta stilling til om planen skal omfatte vendeplass i Rognvegen som 
vist ovenfor eller om reguleringen av Rognvegen kan avsluttes ved Rognvegen 1 sitt nordøstlige 
hjørne. 
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F) UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER, ANTALL BOENHETER 
Planinitiativet fortetter to boligeiendommer til 15 boenheter. 

• Rognvegen 1:  Fortettes fra 1 bolig til 8 boliger i rekke (3+5). 
• Ask 89:  Fortettes fra 1 bolig til 5 boliger i rekke (3+4) 
 

 
FIG. 9: SIT.PLAN MED VURDERING AV CA. UTNYTTELSE (PLANFORSLAG AVVIKER LITT I M²PÅ BAKKEN) 
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Byggehøyder: 
Boligrekke mot fylkesveg Ask planlegges for 5 eneboliger a 180 m² BRA i 3 etasjer. Mønehøyde 
er for disse boligene ca. 9,3 m over planert terreng.  
 
Bakre rekke mot øst på plankartet er foreløpig tiltenkt 8 Oslohus i 3 etasjer, Mønehøyde er for 
disse ca. 10,4 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Høydebegrensning i bestemmelsene tenkes satt til gesimshøyde 11 m over gjennomsnittlig 
planert terreng for konsentrert småhusbebyggelse i 3 etasjer. Planen bør være fleksibel og 
tidligere arbeider var basert på høyere bebyggelse med blokk opptil 5 etasjer nærmest sentrum. 

 
• Ask 91 (mellom tomter som skal utbygges) 
Forslaget åpner for større utnyttelse av Ask 91 som eies av Opplysningsvesenets fond. Her antas 
at det senere kan forsvares ca. 6-7 boenheter i stedet for dagens enebolig. Det bør i tilfelle 
fortetting og forutsettes at nr.91 må bidra med lekeareal og intern sammenheng om den skal 
videreutvikles.  
 
Utvikling av 91 tenkes likevel ikke tvunget av planforslaget og oppdeling av arealene der er 
derfor ikke planlagt. Ved å la eksisterende bolig inngå i planen med juridisk linje, så får planen 
ikke virkning på boligens muligheter for gjenreising etter en evt. brann eller annen skade. 
Planforslaget øker da kun verdien på eiendommen ved å tillate høyere utnytting. Løsningen 
sikrer sammenhengende støyskjerming og bedrer trafikksikkerheten langs fylkesvegen ved at 
renovasjon og avkjøring skjer fra Rognvegen. Løsningen foreslår dog at også nr.91 skal 
støyskjermes, sammen med naboeiendommene nr. 1 og nr. 89. Alternativ til støyskjerming for 
nr.1 og 89 er at disse skjermes opp et stykke langs grensene mot nr.91. 
 
Alternativ løsning til planforslaget jf. fig.1 er å la nr.91 beholde sin avkjørsel og 
renovasjonsplass. Avkjørsel betyr da hull i støyskjermen og en mer komplisert skjerming for alle. 
For naboeiendommene 1 og 89 kan man med å opprettholde avkjørselen til nr.91 måtte legge 
støyskjermen i vinkel rundt lekeplassene.  
 
Oppsummert: Beste løsning her er å vektlegge trafikksikkerhet i forhold til færre avkjørsler og 
etablere en ryddig sammenhengende støyskjerm. Herunder foreslås at avkjørselen til nr.91 
stenges og ny avkjørsel tilrettelegges via Rognvegen 1. 
 

• Ask 87 A og B 
Trengs ikke å sees i sammenheng/reguleres for skjerming av nr.87.  Er i privat eie med 
planløsning for to boliger som med disse ikke er naturlig å slå sammen i avkjørselsløsning. 
Eiendommen foreslås derfor ikke medtatt i planen og regulert for fortetting. 
 

G) FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Vektlagt er fortetting og høy arealutnyttelse på dagens eneboligtomter. Dette bidrar til et mer 
variert boligtilbud og flest mulig boliger med kort gangavstand til sentrum. Høy utnyttelse vil 
også bidra til at flere deler på infrastrukturen og å holde prisnivået nede. Bygging i 3 etasjer gir 
bebyggelse med tettstedskarakter som markerer en vekst av Ask sentrum. 

Området blir planlagt med godt isolerte boliger iht. dagens standard Tek17. Små fotavtrykk 
tilsier bygging i 3 etasjer og parkeringsflater reduseres ved parkering i 1.plan.  
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Bygningene er samlet rundt felles gatetun. Vi har valgt reguleringsformålet for å vise en 
sambruk av området.  Dette skal være et felles tun med lav fart og der man vender ut og inn av 
parkeringer. Parkering er generelt trukket inn mellom/under bebyggelsen og preger da området 
lite. 

Alle boliger får balkonger/terrasser i høyden. Boliger langs fylkesvegen gis alle dobbel garasje på 
første plan og balkonger. Alle boliger i bakre rekke mot øst gis takterrasse delvis over 2.plan. 
Boliger får små private hager. Utearealer skjermes for trafikkstøy. 

Området er tilnærmet flatt og gir god tilgjengelighet på bakken og lekeområder.  

Det er kort avstand og gang og sykkelveg til sentrum. Området ligger inntil busslommer både for 
sørgående og nordgående trafikk på fylkesvegen.  

Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy kan skje fra hovedveier ved avkjørsler. Korte avstander 
gjør at redning kan skje fra flere sider avhengig av behov som kan variere ut fra vindretning ved 
for eksempel brann. Dette kan og understøttes av gjennomtenkt plassering av brannhydranter i 
en VAO plan som skal lages. 

H) TILTAKETS VIRKNING PÅ (BÅDE POSITIV OG NEGATIV) PÅ, OG 
TILPASNING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER 
Vedlagt konsept/mulighetsstudie vektlegger større og mer tettstedstilpassende volum enn 
dagens bebyggelse. Herunder er det tettstedet Ask sentrum som har vært den ønskede 
målestokken for kommunen og ikke nærmeste omgivelser utenfor sentrumskjernen. Nye 
planforutsetninger tilsier nå at man må utvikle eiendommene hver for seg siden Rognvegen 1 
og Ask 89 ikke henger sammen og nr.87 ikke er med for fortetting.  

Småhusbebyggelse kan være 3 etasjer og plassert sammen kan man oppnå noe av den samme 
visuelle volumeffekten som ved blokk. I forhold til nabobebyggelse utenfor sentrum blir 
volumene store noe som kan oppfattes som negativt.  

I forhold til sentrumsbebyggelsen vil det være samhørighet og vekst, dvs. positivt. 

 

FIG. 10: PLANLAGT UTBYGGING I FORHOLD TIL SENTRUM 
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FIG. 11:BOLIGER VIST PÅ ASK 89 I FORGRUNNEN MED STØYSKJERM 

 

FIG. 12: FORSLAG TIL UTFORMING AV STØYSKJERM 

I) FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN, EVENTUELLE GJELDENDE 
REGULERINGSPLANER, TEMAPLANER OG RETNINGSLINJER, OG 
PÅGÅENDE PLANARBEID 
 

KOMMUNEPLANER: 
Kommuneplanens arealdel 2012-2024- Bestemmelser og retningslinjer (9.5.2012) 

https://www.gjerdrum.kommune.no/contentassets/be648e2264f3450ba23efa05922ebfb2/03---bestemmelser-og-retningslinjer-til-arealdelen.pdf


 

Planinitiativ - Detaljregulering for Rognvegen 1-Ask 89, gbnr.42/26, 32, og 71 side 14/27 

 

FIG. 13:KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR GJERDRUM KOMMUNE 2012-2024, VISER OMRÅDET AVSATT TIL 
BOLIGBEBYGGELSE. PLANEN ER DERMED HELT I TRÅD MED KOMMUNEPLANENS AREALDEL. 

Det foreligger forslag til ny arealdel 2020-2032, datert 12.12.2018 

• Planprogram for ny arealdel 2020-2032(12.12.2018) 
• Forslag til ny arealdel 2020-2032 

 

FIG. 14:PLANKART NY FORSLAG TIL NY AREALDEL 2020-2032. FORMÅL ER BOLIG SOM I GJELDENDE PLAN. 

Bestemmelsene er i forslag til ny arealdel blitt vesentlig endret. Dette skjer i det at mye av 
planlegging/prosjekteringsarbeidet er utført, men før plan er blitt fremmet og kommuneplan er 
vedtatt. Kommunen har anmodet om at ny arealdel legges til grunn for denne planen. 

https://www.gjerdrum.kommune.no/contentassets/be648e2264f3450ba23efa05922ebfb2/planprorgram-arealdelen---vedtatt-12.12.2018.pdf
https://www.gjerdrum.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-forstegangs-horing-av-planforslag-til-kommuneplanens-arealdel-2020---2032/
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TEMAPLANER 
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet herunder statlige og regionale interesser 

Temakart friluftsområde 

Ny arealdel 2020-2032 er under prosess.  

Til denne hører temaplaner for 
byggegrenser,  

FIG. 16:TEMAKART BYGGEGRENSER 
11.10.2019: FV120 ASK HAR 50 M 
BYGGEGRENSE FRA SENTER VEG. 

FIG. 15:UTKLIPP FRA KOMMUNENS TEMAKART FRILUFTSOMRÅDE TIL KP 2014. 
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FIG. 17:TEMAKART FARESONER 11.10.2019  
(VISER HAV- OG FJORDAVSETNING I RISIKOKLASSE. 2.) 
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FIG. 18:NÆRMESTE JORDSKRED ER MARKERT UTLØST UTENFOR 
PLANOMRÅDET, MEN VED ASK SENTRUM, SE RØD FIRKANT PÅ 
FORSTØRRET UTSNITT. 

 

FIG. 19: FLYFOTO SOM VISER 
LOKALISERING I FORHOLD TIL 
GJERDRUMRASET. 
(KILDE: KOMMUNEKART.COM) 
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FIG. 21:TEMAKART KULTURMINNER/KULTRUMILJØ 11.10.2019. 

FIG. 20:TEMAKART GRØNN GRENSE VISER AT GRØNN GRENSE LIGGER UTENFOR 
PLANOMRÅDET. 

Temakartet viser at 
planområdet berører 
grønnskravert område for 
kulturlandskap. 
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REGULERINGSPLANER 
Planområdet overlapper ingen gjeldende reguleringsplaner.  

Planområdets søndre grense ligger i nordre grense for Detaljregulering for fv.120 Ask gjennom 
Ask sentrum 13.12.2017 – PlanID 201601.  

 

FIG. 22: PLANUTKAST VIST MED GRENSE MOT PLAN FOR FV120 

J) ER DET SPESIELLE UTREDNINGER SOM BØR FORETAS SOM EN DEL 
AV PLANARBEIDET 
Følgende har vært forutsatt utredet ved tidligere planarbeid: 

• Grunnundersøkelser – Rapport foreligger for utbyggingsområdet 
• VAO-rammeplan jf. VA-norm , var bestilt, men avventes til etter oppstartsmøte. 
• Blågrønn faktor, må lages på nytt for nytt forslag til plan/utbygging 
• Trafikkanalyse med telling for Rognvegen - foreligger for større utbygging enn nå.  
• Støyberegninger – Planområdet er omfattet av støysone fra FV120. Støyberegninger 

foreligger, men må tilpasses ny bebyggelse og støyskjerming med avkjørsler. 
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FIG. 23: STØYSITUASJON FØR SKJERMING. 
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K) HVORDAN SAMFUNNSSIKKERHET SKAL IVARETAS, BLANT ANNET 
GJENNOM Å FOREBYGGE RISIKO OG SÅRBARHET 
Det er et mål for planlegging etter plan- og bygningsloven § 3-1 første ledd bokstav h) å « 
fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv. ». Det er planmyndigheten som har ansvaret for å påse at 
samfunnssikkerhet ivaretas i planleggingen. 

PBL § 4-3 stiller krav til å gjennomføre ROS-analyse for planområder for å se til at 
samfunnssikkerhet følges opp.  

Analysen skal være iht. DSB veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, 
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» av januar 2017.  

• Kunnskapsgrunnlaget for en analyse skal vurderes. 
• Evt. manglende kunnskap skal utredes undersøkelser og vurderinger. 
• Området skal vurderes om egnet til formålet. 
• Avdekkes uakseptabel risiko/sårbarhet så skal det tas stilling til behov for ytterligere 

utredninger eller tiltak. 
• Tiltak kan forankres i planen og dennes bestemmelser. 

Konkret om status før ROS-analyse så er det med planutkastet allerede vurdert/hensyntatt 
noen forhold som bidrar til samfunnssikkerheten. 

• Geotekniske vurderinger av 2014 og 2019 har konkludert med tilstrekkelig stabilitet. 
Kommunen krever nye vurderinger ut fra nye standarder i brev av 12.11.2021.(bilag7) 

• Trafikkfare reduseres ved planlagte veganlegg og sanering av avkjørsel. 
• Støyvurderinger viser at støy kan handteres med skjerming. 
• Lekearealer er lagt på trafikksikkert /skjermet sted. 
• Tilgjengelighet for slokking ved brann er vurdert som akseptabel og dette vil videreføres 

og vurderes og i forhold til evt. brannhydranter ved utarbeidelse av VAO-plan. 
• Beregning av blågrønnfaktor på 0,7. 

Tidligere vurderinger må dog oppdateres til skissert ny planløsning/situasjon 
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L) HVILKE BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE 
SOM SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART 

STATLIGE/NASJONALE 

• Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE:  ro@nve.no 
• Statens vegvesen region øst:  firmapost-ost@vegvesen.no 

REGIONALE 

• Statsforvalteren i Oslo og Viken:  
 sfovpost@statsforvalteren.no 

• Viken Fylkeskommune:  post@viken.no 
• Elvia AS :  firmapost@elvia.no 
• Direktoratet for mineralforvaltning DIRMIN:  post@dirmin.no 
• Ruter AS:  post@ruter.no 

KOMMUNALE 

• Gjerdrum kommune:  postmottak@gjerdrum.kommune.no 
• Romerike avfallsforedling:  firmapost@roaf.no 
• Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor:  post.ost@politiet.no 
• Øvre Romerike Brann og redning:  postmottak@orbrann.no 
• Landbrukskontoret :  Hans.Petter.Langbakk@ullensaker.kommune.no 
• Nedre Romerike Brann- og redningsvesen :  post@nrbnr.no 
• Nedre Romerike Vannverk IKS. Nedre Romerike Avløpsselskap:  firmapost@nrva.no 

ANDRE (VEL/FORENINGER/BEDRIFTER) 

• Telenor Servicesenter for nettutbygging:  sfn@telenor.no 
• Ask Storvel Postboks 129:  post@askstorvel.no 
• Forum for natur og friluftsliv-AKERSHUS :  akershus@fnf-nett.no 
• Norsk Ornitologisk forening, avd. Oslo og Akershus :  naturvernkontakt@nofoa.no 
• Gjerdrum næringslivsforening v/Turid Jødahl Asktunet:  gjerdrumnf@gmail.com 
• Gjerdrum idrettslag :  dagligleder@gil.no 
• Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum V/ Kåre Homble:  k.homble@online.no 

I tillegg kommer varsling av naboer, berørte parter og gjenboere pr. brev eller via Byggesaken/Alt inn. 
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M) MULIGE INTERESSEKONFLIKTER SOM FØLGE AV PLANINITIATIVET 
Løsningene i forslaget innebærer følgende inngrep på naboeiendom: 

 
a) 43/2 Landbrukseiendommen berøres litt ved krysset siden økt trafikk på Rognvegen 

forutsetter oppgradering av avkjørselen til kryss med svingradier 9 m og en halv meter 
bredere Rognvei.  

b) 42/71(nr.91): Planforslaget foreslår stenging av avkjørsel pga. støyskjerming og tilbyr ny 
avkjørsel over Rognvegen 1. 

c) 42/27(nr.87): Nordvestre hjørne av nr.87 får frisiktsone fra ny avkjørsel på nr.89. 
d) Signaler fra ROAF/kommunen gjelder at renovasjons-/lastebil har dårlige snumuligheter i 

Rognvegen. Herunder er forslaget utvidet for å ta med mulig oppgradering for snumulighet før 
kjøring inn i boligområdet.  
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N) PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING FRA BERØRTE 
FAGMYNDIGHETER, GRUNNEIERE, FESTERE, NABOER OG ANDRE 
BERØRTE 
• Oppstart varsles myndigheter og berørte parter ved brev/epost eller varsling via 

byggesak/Altinn.no Bilag av utkast /referat fra oppstartsmøte skal sikre godt grunnlag for 
forståelse av hva som foreslås. Frist for innspill 3 uker. Vi ser ikke behov for folkemøte i 
denne fasen siden utbyggingen forutsettes på to private boligeiendommer som ikke har 
vært tilgjengelige for allmennheten. Videre mener vi det som forslås, synliggjøres godt av 
3D-illustrasjoner i planinitiativet. 

• Innspill vurderes og innspill med konflikter søkes løst ved direkte dialog ved behov. 
• Forslag fremmes med kommentarer til innkomne innspill. 
• Kommunen behandler saken til 1.gangs behandling 
• Høring kan evt. inkludere folkemøte dersom kommunen mener dette er nødvendig ved 

vurdering av saken til 1.gangs behandling. 

O) FORSLAG TIL FREMDRIFT, TYDELIG OPPSETT 

 
Foretrukket framdrift pr. 13.9.22 (U37): 
U38: 20 sept. 2022:  Oppstartsmøte  
U39: 23 sept 2022:  Referat fra oppstartsmøte 
U39: 23 sept 2022: Annonse utsendes for oppstart planlegging 
U40: 27.sept 2022:  Innrykksdato kunngjøring med innspillsfrist 3 uker til 18.okt.22. 
U44: 4.nov. 2022: Innsending av planforslag til 1.gangs behandling  

(forutsatt at nødv. utredninger foreligger og kan vedlegges som bilag) 
 
3 uker U45-U47 Saksbehandlingstid kommune 1.gang 3 uker  

 
U49: 7.des.22  1. gangs behandling formannskapet  
U50: 16.des. Kommunens kunngjøringsdato for offentlig ettersyn  
U51/22-U04/23:  Offentlig ettersyn 6 uker, 19.12.22-27.1.23 

Innspill videreformidles til forslagsstiller for kommentar. 
U05-07: Saksbehandling kommune 3 uker, 30.01.-17.2.23 
 
Møteplan 2023 settes på slutten av året 2022. 
U11: 15.3.23 2.gangs behandling formannskapet. (Møteplan ikke satt enda) 
U13: 29.3.23 Godkjenning i kommunestyret. 
 
MRK: Framdriftsplan forutsettes gjennomgått i oppstartsmøtet. 
Oppsettet er basert på at det blir en tilsvarende møteplan som i 2022 med møter i 
formannskapet og kommunestyret på onsdag i samme uker som i 2022. Vanligvis regnes 3 uker 
saksbehandling + 1 uke utsending av saksliste før møter. Pga. at antatte møtetider vil 
kommunen her ha ekstra slakk på saksbehandlingstid. Man får 4 uker+ 1 uke utsending saksliste 
til 1.gangs behandling. Til 2. gangs behandling har kommunen her 6 uker + 1 utsendingsuke.  
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P) BERØRES VIKTIGE FOREKOMSTER AV NATURMANGFOLD 
(PLANTER/DYR/BIOTOPER/OSV) 
Nei. Det ingen registrerte viktige naturtyper innenfor planområdet.  

Planforslaget er en fortetting av et område som allerede er både direkte og indirekte påvirket 
av eksisterende bebyggelse. Vi mener det vil være bedre for naturmangfoldet at det fortettes i 
sentrale strøk fremfor å utvide sentrumsområdet til mer uberørte områder. Vi mener at nml § 9 
(føre var prinsippet) er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke 
komme til direkte bruk i denne saken. Gjennom planområdets lokalisering og kommunens 
prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er kravene i nml § 12, om den lokalisering, 
driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for samfunnet og naturmangfoldet, være 
ivaretatt. Det gjelder også for nml § 11, om at tiltakshaver skal bære kostnadene ved 
miljøforringelse. 

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse 

SÅRBARE OG TRUEDE ARTER 
Rapporteringssiden for arter: artsobservasjoner.no viser at en rødlistet art Sanglerke skal være 
sett ved planområdet. Nøyaktighet er angitt +-100m og observasjonen er ikke verifisert.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Forslagsstillers vurdering av registrert sanglerke:  
At en art får status som rødlistet er ikke alene grunnlag for forvaltningsprioritet eller vern. 
Behovet for tiltak inkluderer også en vurdering av faktorer som lovverk, kostnader, 
sannsynlighet for suksess, biologiske faktorer etc. Da sanglerke holder til i åpent terreng er det 
lite sannsynlig at den hekker innen godt bevokste boligeiendommer med mye aktivitet. Trolig 
har den holdt til på et av de tilstøtende åpne jordene. Registreringen er ikke verifisert. 
Konfliktpotensialet med utbygging i planområdet vurderes som minimalt. 

FIG. 24: SANGLERKE, ALAUDA ARVENSIS, 1758 ER RØDLISTET SOM VU SÅRBAR I ARTSDATABANKEN.NO. 
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FIG. 25: UTKLIPP KILDEN ARTSOBSERVASJONER.NO 23.6.2021  

ANSVARSARTER 
I «Forskrifter om prioriterte arter» heter det at arter som har en vesentlig del av sin europeiske 
utbredelse i Norge skal vurderes. Definisjonen er lagt til at arten skal ha anslagsvis minst 25 % 
av europeisk utbredelsesområde i Norge ¬ Mer eller mindre vanlig i Norge ¬ Ikke uvanlig at de 
er knyttet til særegne habitat for Norge. Gråtrosten er en slik «ansvarsart» for Norge.  

 
FIG. 26: NATURBASE: GRÅTROST SETT 14.1.2017- UTKLIPP AV NATURBASE KART 24.6.21. 

Vurdering:  
Observasjonen av «gråtrost» gjelder en vanlig art. Observasjonen har her ikke betydning for 
planen. 
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Q) VURDERINGEN AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER, OG HVORDAN KRAVENE I TILFELLE 
VIL KUNNE BLI IVARETATT 
Det ble i tidligere oppstartsmøte konkludert fra kommunen om at planen ikke faller inn under 
vilkårene for en slik utredning i forhold til forskrift for konsekvensutredning § 9..  

Kommunen skal avgjøre om planen omfattes av KU- forskrift av 2017 sin § 3, første ledd nr. 1 
eller 3, og hvis den gjør det, om den omfattes av oppfangskriteriene i § 4. 

Vurdering:  

Planforslaget er ikke:  

a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer av kommuneplan enn 
angitt i § 2 bokstav d. Området er regulert til boligformål i kommuneplanens arealdel og 
også i utkastet til ny arealdel som er under arbeid. 

b) Detaljregulering på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller 
områderegulering,  

c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II 

Konklusjon:  

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Folkehelse:  

Planforslaget sikrer muligheter for trygg aktiv transport til /i området. ROS-analyse og 
fagutredninger vil omtale folkehelsetema som lukt, støy og forurensning. Sikkerhet mot rasfare 
vurderes på grunnlag av geotekniske vurderinger. Disse temaene er viktige for levekår og 
folkehelse. Det er vil foreslås tiltak som bedrer risikoforholdene v/bla støyskjerm. 

R) BILAG 
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