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Detaljregulering Rognvegen 1 – Ask89, Gjerdrum kommune 
Varsel om igangsatt planarbeid  
 
Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart arbeid med detaljregulering iht. pbl § 12-3. 
Planarbeidet utføres av Mestergruppen Arkitekter AS på vegne av Rognvegen 1 AS.  

Hensikten med arbeidet er fortetting av Rognvegen 1 og Ask 8. Det planlegges oppført konsentrert 
småhusbebyggelse i 3 etasjer, ftv. rekkehus eller flermannsboliger.  

 

Figur 1: Aktuelt planområde måler 11,3 daa og berører gbnr: 42/6, 26, 27, 32, 47, 54, 49, 51, 59, 71, 43/2, 86/1. 



 

Et foreløpig planutkast er basert på en mulighetsstudie som viser 8 rekkehus på 42/32 og 5 
rekkehus på 42/26. Vi ønsker tidligst mulig å vise konkret hva ideene kan bety for beboere og 
grunneiere i strøket. Med dette håper vi å få inn innspill og opplysninger slik at vi kan få oversikt på 
og vurdert de problemstillinger som forslaget medfører.  
 
Rognvegen 1 og Ask 91 gis avkjøring til Rognvegen mens ask 89 og 87 beholder avkjøring til 
fylkesvegen. Ask 91 får stengt avkjørsel til fylkesvegen og kan skjerme eiendommen med 
støyskjerm. For Fylkesvegen er to avkjørsler sanert mens avkjørsler for nr. 87 og 89 er beholdt og 
utvidet. Det er ikke mulig å legge alle avkjørsler fra Rognvegen da det krever ekspropriasjon av Ask 
91, noe kommunen politisk har signalisert ikke er aktuelt. 
 

 
Figur 2: Foreløpig planutkast til detaljregulering 



 

 
Figur 3: Fra mulighetsstudie 

Tilknytning til fylkesveg 120 Ask planlegges oppgradert til vegkryss og dimensjonert for lastebil iht. 
vegnormal N100. Dvs. noe bredere felles avkjørsel og svingradier 9 m for lastebil. Sikttrekanter tas 
med i planen.  
 
Jf. oppstartsmøtet skal Rognvegen vurderes planlagt iht. kommunal vegnormal og med 
vendemulighet for lastebil/renovasjonsbil. Dette betyr utvidelser av Rognvegen til vegtype boligveg 
med veggrøfter utenfor veggrunn på 42/6.  
 
Bakgrunn: Renovasjonskjøringen i Rognvegen er sagt å være utfordrende fra ROAF pga. smal veg og 
mangel på tilrettelagt snuplass. Videre er Rognvegen smal når biler møtes og skal være forsøkt 
utvidet tidligere med møteplass. Dette strandet på å skaffe tilgjengelig veggrunn for utvidelse. 
Rognvegen er spesielt smal når biler møtes og det ikke er avkjørsler å møtes på langs 
landbruksarealet. Kapasitetsmessig er Rognvegen beregnet som stor nok, men praktisk er det her 
et problem med møtende trafikk og vegen har og sambruksfunksjon med gangtrafikk. Vinkelen på 
sidevegen er maksimal i forhold til fv120 jf. vegnormalen N100. En utvidelse på sørsiden 
(Rognvegen 1) ville kunne spisse vinkelen enda mer og er derfor ikke akseptabel iht. N100.  



 

 
Figur 4: Planutkast med sporingskurver for lastebil vist med blå strek for tidligst vending og utkast til felles 
renovasjonsplass f_RA3 

Rognvegen skal jf. kommunens vegnormal konstrueres for lastebil (fig.5) Vendeplass for lastebil 
vurderes anlagt der Rognvegen deler seg. Det gir minst kjøring med lastebil inn mellom boligene 
(trafikksikkerhet lastebil ved rygging).  
 

 

 

Figur 5: Tverrprofil av vegtype boligveg jf. kommunens vegnormal (Området her er på kote 180 moh.) 



 

 
Figur 6:Utvidelser og grøfter vil da berøre private arealer som hager med hekk og anlagte anlegg som postkassestativ, 
strømskap og gatelys 

 

 
Figur 7: Rognvegen 3: Hekk har litt avstand til veg. 

 



 

 
Figur 8: Rognvegen 5: Vegkant vil utvides og hekk er og i grøftesonen hvor kommunal vegnormal tilsier 2 m til 
grøft på grunn av snørikt område over kote 175 m over havet. 

• For 42/51 Rognvegen 7 vil utvidelse for grøft og veg til snuplass for lastebil måtte flytte på 
postkassestativ, gatelys og strømskap. Det er og frisiktsone for bedring av sikt i krysset. 
Postkassestativ antas kunne flyttes til samlokalisering med felles renovasjonsplass på 
motsatt side av vegen. 

 
Figur 9: Rognvegen 7: Postkasser, strømskap og gatelys må flyttes om vendeplass lastebil skal tilrettelegges.. 

• For 42/47, 54 Rognvegen 2. Her er planlagt samme grøftebrede utenfor veg som de andre. 
Utvidelsen av vegbredde gjelder 0,5 m skulder + 1,5 m grøft utenfor dagens vegkant. 
Arealet til veggrunn som berører eiendommen måler 14 m² I og med at det med unntak av 
avfallsstativ ikke er konstruksjoner her  

 

 
Figur 10: Fra mulighetsstudie 

Langs fylkesvegen vil det måtte settes støyskjerm mens siktforhold må ivaretas for avkjørsler og 
kryss. Skjermen trekkes innenfor frisiktsoner ved kryss. Planområdet er blitt utvidet siden tidligere 
varsler om oppstart for å ivareta disse forholdene. 
 
 



 

Planutkastet betyr med dette generelt bedrede kjøreforhold i Rognvegen, men også endringer for 
enkelte eiendommer. Det tilrettelegger for enklere renovasjon og bedre trafikksikkerhet generelt, 
men og endret løsning i forhold til at man i dag har avfallskontainere ved egen bolig.  
 
Konsekvensutredning (KU):  
Gjerdrum kommune har ved oppstartsmøte 15.12.22 vurdert at planen ikke faller inn under 
vilkårene for konsekvensutredning (KU) jf. PBL § 4.2, andre ledd og forskrift om KU § 6-8. Det skal 
derfor ikke utarbeides planprogram iht. PBL § 4.1 
 
 
Frist for å levere merknader til planarbeidet er: 30.3.2023 
Innspill sendes:   
roy.bakken@mgarkitekter.no, evt. med kopi til postmottak@gjerdrum.kommune.no 
 
Alternativt pr brev til: MG Arkitekter v/Roy Bakken. Postboks 4104, 8089 Bodø. 
Alle mottatte merknader vil bli oversendt kommunen sammen med planforslaget.  
Men send gjerne en kopi til Gjerdrum kommune, PB 10, 2024 Gjerdrum.  
 
Om du/dere skulle ha spørsmål så ta gjerne kontakt med meg.. 
 
 
 
Beste hilsen 

 
 
Roy Bakken | Arealplanlegger Tønsberg 
 
Tlf. mobil:  +47 464 13 594 
Tlf. kontor:  +47 755 65 120 
Post: Grev Wedels Gate 12, 3111 Tønsberg 
Besøksadresse:  Farmannsveien 3, 3111 Tønsberg 
Hjemmeside:  www.mgarkitekter.no 
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