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Rapporten oppsummerer resultatene fra 
strategiprosessen «Gjerdrum - veien videre», som 
har vært gjennomført med en bredt og allsidig 
sammensatt strategigruppe bestående av rundt 
førti innbyggere og politikere fra Gjerdrum.

Berit Adriansen (virksomhetsleder, Plan, oppmåling 
og bygg) har hatt ansvaret for å organisere 
«Gjerdrum - veien videre». Gjerdrum har fått støtte 
fra en gruppe rådgivere fra selskapene Gottlieb 
Paludan Architects (GPA) (Afry), Dietz Foresight 
og NSW Arkitekter. Ellen Winje Melander (GPA) 
har vært prosjektleder, mens Jan Dietz (Dietz 
Foresight) har vært prosessleder. Prosjektgruppen 
har ellers bestått av Margit Hermundsgård (GPA), 
Miriam Slaatsveen Nazareno (GPA) og Ragnhild 
Storrønning (NSW).

Vi vil rette en varm takk til strategigruppen og 
mange andre som på ulike måter har bidratt med 
ideer, perspektiver og forslag. Vi vil også rette en 
takk til Thomas Berge Andersen, som har illustrert 
scenarioene. Medvirkningen har vært både bred 
og dyp, og den er uten tvil nøkkelen til de gode 
resultatene som har kommet ut av denne prosessen. 

Det har vært en ære og en glede for oss rådgivere 
å bistå Gjerdrum. Vi vil takke kommunen for et 
spennende og dypt meningsfullt oppdrag, og vi 
ønsker Gjerdrum lykke til med utviklingsarbeidet i 
tiden som kommer.

Ellen Winje Melander                            Jan Dietz
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Sammendrag

Etter rasulykken 30. desember 2020 stod det klart 
at det ikke bare fantes en rekke akutte oppgaver 
som måtte løses, men at det også er nødvendig å ha 
et langsiktig og helhetlig perspektiv på utviklingen 
i Gjerdrum. På mange måter er det riktig å tenke 
forfra om utfordringene og mulighetene. Våren 
2021 satte derfor kommunestyret i gang en 
strategiprosess, «Gjerdrum – veien videre», der 
både innbyggere og det utvidede formannskapet ble 
invitert til å delta. Formålet var å stake ut en ny og 
inspirerende kurs for Gjerdrum. 

Kommunestyret ba strategigruppen lage scenarioer 
som viser veivalgene Gjerdrum står overfor i et 
15- til 20-års perspektiv, og på dette grunnlaget 
komme med anbefalinger om hva som bør gjøres 
for å styrke Gjerdrum som kommune og fellesskap. 
Strategigruppen fikk også i oppdrag å gi råd om 
utviklingen av Ask sentrum og den fremtidige 
bruken av rasområdet.

Strategigruppen har nå fullført sitt oppdrag. 
Strategigruppen mener at det er helt avgjørende 
at Gjerdrum forholder seg aktivt og forutseende 
til det grønne skiftet, utsiktene til en mer kortreist 
virkelighet, befolkningsvekst og andre større 
samfunnsmessige endringer.

Strategigruppens viktigste anbefaling er en ny 
strategisk retning for Gjerdrum: Et grønnere og mer 
kortreist Gjerdrum basert på egne verdier og aktive valg.

Retningen innebærer en ny giv for Ask: Sentrum 
må rustes opp og gjøres mer attraktivt og levende. 
Ask skal bli et kraftsenter for hele kommunen. 
Strategigruppen mener at rasområdet bør tas i 
bruk så snart som mulig og inngå i denne satsingen. 
Samarbeidet mellom frivilligheten, næringslivet og 
kommunen må utvides og fordypes. Strategigruppen 
foreslår flere konkrete samarbeidsprosjekter som 
kan samle alle gode krefter til innsats for bygda. 
Det er behov for flere lokale arbeidsplasser, 
og kommunen må begynne å utforme en egen 
næringspolitikk.

Kommunestyret må jobbe systematisk og over tid 
med å gjennomføre den nye strategiske retningen. 
Det betyr blant annet at kommunestyret trenger 
å fornye sine arbeidsformer, fortsette dialogen 
med innbyggerne og mer bevisst bruke areal- og 
samfunnsplanleggingen til å styre utviklingen.

Denne rapporten skal fungere som 
kunnskapsgrunnlag og referanse for politiske 
beslutninger og for kommunens løpende arbeid med 
samfunns- og arealplanlegging.

Strategigruppens viktigste anbefaling er en ny strategisk 
retning for Gjerdrum: 

Et grønnere og mer kortreist Gjerdrum 
basert på egne verdier og aktive valg.
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Innledning
Skredulykken i romjulen 2020 har vært et sjokk 
for Gjerdrum. I ukene og månedene som har 
gått siden raset, har vi sett tallrike eksempler på 
dugnadsånden og samholdet i bygda. Engasjerte 
innbyggere har trådt til, og kommunen har arbeidet 
hardt for at livet raskest mulig skal bli tilnærmet 
normalt for de berørte. Skredulykken og alt den har 
medført, har samtidig vært en påminnelse om hvor 
sårbar kommunen er: Administrasjonen er liten, og 
oppgavene blir stadig flere. 

Skredet har endret forutsetningene for utviklingen 
av Ask, og noen av skadene har gjort det fysisk 
umulig å gå videre med gjeldende planer. Også 
før raset stod Gjerdrum overfor krevende 
utviklingsoppgaver. Raset har forsterket behovet 
for å tenke nytt og helhetlig om utviklingen både 
av Ask sentrum og av Gjerdrum som kommune og 
fellesskap. Noe paradoksalt har raset også åpnet 
opp et større handlingsrom for Gjerdrum. Med sin 
gunstige beliggenhet, høyt utdannede befolkning 
og tradisjoner for frivillig innsats har Gjerdrum 
mange fortrinn og mange uutnyttede muligheter. 
Kommuneadministrasjonen har lenge sett 
behovet for å fornye samarbeidet i bygda og løfte 
ambisjonsnivået i areal- og samfunnsplanleggingen. 

Gjerdrum  - veien videre
Kommunestyret vedtok i januar 2021 at det skulle 
gjennomføres en strategi- og scenarioprosess under 

overskriften «Gjerdrum - veien videre».1 Hensikten 
med initiativet var å løfte blikket og se fremover 
etter rasulykken. Prosessen skulle være en hjelp 
til å håndtere de umiddelbare utfordringene etter 
skredet på en fremsynt måte. Prosessen skulle 
samtidig gi kommunen en ny rettesnor for arbeidet 
med areal- og samfunnsplanleggingen

1 Etter en anbudskonkurranse ble oppdraget med å bistå Gjerdum 
kommune med rådgivning og gjennomføring av prosessen gitt til 
firmaene Gottlieb Paludan Architects/Afry (hovedleverandør), Dietz 
Foresight og NSW Arkitekter. 

Siktemålet har følgelig vært å utarbeide scenarioer 
om veivalg og trekke opp en tydelig og inspirerende 
strategisk retning for Gjerdrum. Tanken har også 
vært at en godt gjennomført prosess med klare 
resultater vil gjøre det lettere for Gjerdrum å 
påvirke beslutninger og hente støtte på regionalt og 
nasjonalt nivå.

Kommunestyret har eierskapet
Denne rapporten oppsummerer hovedpoengene 
og konklusjonene fra strategiprosessen og andre 
relevante aktiviteter våren, sommeren og høsten 
2021.2  Strategiprosessen har vært gjennomført 
med en allsidig, sammensatt strategigruppe 
bestående av i alt ca. 40 ressurspersoner. 
Kommunestyret ved formannskapet har hatt 
eierskapet til prosessen. Kommunestyret er 
blitt holdt løpende orientert og har også drøftet 

resultatene på et eget verksted etter prosessen. 3

Strategigruppen
Strategigruppen har bestått av innbyggere 
hentet fra ulike miljøer i Gjerdrum (anslagsvis 
2/3 av deltagerne) og medlemmene av det 
utvidede formannskapet i kommunen (anslagsvis 
1/3 av deltagerne). Det er blitt avholdt tre 
større verksteder med strategigruppen i 
perioden mai-august 2021. I tillegg er det blitt 
gjennomført fremtidskafé (innbyggerdialog) og 
to ungdomsverksteder. En samlet oversikt over 
deltagerne på verkstedene finnes i vedlegg 1. 
Utfyllende informasjon om ulike supplerende 
aktiviteter finnes i vedlegg 2.

2 «Gjerdrum – veien videre» har tre leveranser: (i) Foreliggende 
rapport, som er den viktigste leveransen fra oppdraget, (ii) notat om 
samfunns- og arealplanlegging i Gjerdrum og (iii) en nettbasert
medvirkningsportal med informasjon om utviklingsarbeidet.
 
3 Oppstartsmøtet ble gjennomført på Teams 11. mars. Kommunestyret 
har fått egne orienteringer om strategiprosessen på møter 9. april, 19. 
mai, 16. juni og 1. september. Det ble avholdt et verksted med hele 
kommunestyret 27. september.
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WS1: Trender, drivkrefter og utfordringer – 26.-
27. mai (Kulturhuset, Ask)

WS2: Scenarioer for veivalg – 17.-18. juni (Lily 
Country Club, Kløfta)

WS3: Strategisk retning for Gjerdrum – 19.-20. 
august (Sanner Hotell, Gran)

Strategisk retning
Prosessen har munnet ut i en anbefaling om en ny 
strategisk retning for Gjerdrum. Den strategiske 
retningen skal være styrende for samfunns- og 
arealplanleggingen og politiske beslutninger 
om utviklingen av Ask og Gjerdrum i et lengre 
tidsperspektiv (2035). Strategigruppen anbefaler en 
ny giv for Ask i tråd med den strategiske retningen. 
Som et ledd i satsingen bør rasområdet tas i bruk så 
snart som mulig.

Det er også maktpåliggende å igangsette nye 
samarbeidsprosjekter som kan gi innhold til den 
strategiske retningen og påbegynne arbeidet med å 
utforme en næringspolitikk for Gjerdrum. 

Strategigruppens analyse og bakgrunnen for 
anbefalingene er nærmere beskrevet i kap. 2 
(Oppsummering av resultatene). Den strategiske 
retningen og hva den innebærer for kommunen, er 
forklart i kap. 3. I det avsluttende kapittelet peker 
rådgivergruppen på noen av forutsetningene for å 
komme raskt og godt i gang med utviklingsarbeidet 
og gjennomføringen av den strategiske retningen.

Reetablering av skredområdet
Underveis har kommunen iverksatt prosjektet 
«Reetablering av skredområdet», som i samarbeid 
med de mest berørte klarlegger hvordan 
skredområdet kan opparbeides og tas i bruk. 
Arbeidet i dette prosjektet startet i forbindelse med 
diskusjonene i strategiprosessen. 

Fremdrift
Hovedaktiviteten i prosessen har vært tre tematisk 
sammenhengende verksteder gjennomført våren/
sommeren 2021, alle sammen over halvannen dag.

Verksted 
kommunestyre

27. september

Ny strategisk 
retning

Strategiprosess

Videre medvirkning
Verksted 1
26.-27. mai

Tema: 
Trender, drivekrefter og 

utfordringer
Fremtidskafé

4. september

Ungdomsverksteder
24. & 26. august

Verksted 2
17.-18. juni

Tema: 
Scenarioer for veivalg

Verksted 3
19.-20. august

Tema: 
Strategisk retning for 

Gjerdrum

Politisk 
behandling

Diagram 1: Viser en oversikt over hele prosessen
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Medvirkning: Strategiprosessen
Strategiprosessen har trukket på innsikter 
fra frivilligheten, næringslivet, politikerne og 
administrasjonen i Gjerdrum. Prosessen har vært 
en arena for dialog og åpenhjertige diskusjoner om 
hva som er konstruktivt og realistisk for Gjerdrum 
på sikt: Hvordan ser det store bildet for Gjerdrum 
ut? Hvilke muligheter og utfordringer får vi øye på i 
et 15-årsperspektiv (2035)? Fordelen med et såpass 
langt tidsperspektiv er at det blir enklere å skjønne 
hva som virkelig betyr noe for Gjerdrum. Den 
dypere meningen har vært å bidra til nytenkning om 
areal- og samfunnsplanleggingen og bane vei for 
klare, fremtidsrettede politiske prioriteringer.

Utgangspunktet for ideutviklingen og diskusjonene 
har vært deltagernes lokalkunnskap, erfaringer og 
perspektiver. Møtene har foregått i verkstedformat, 
med felles ideutvikling og arbeid i blandede grupper. 
Verkstedformatet ble valgt for å skape mest mulig 
læring, engasjement og forankring i Gjerdrum-
samfunnet. De fleste av deltagerne har vært med på 
alle tre verkstedene, noe som har sikret fremdrift, 
gode diskusjoner og en felles grunnleggende 
forståelse av utfordringene.

Strategigruppen fikk i oppdrag å komme med 
anbefalinger til kommunestyret, som har ansvaret 
for å følge opp prosessen og fatte beslutninger om 
hva som skal skje videre. Det er verdt å understreke 
at de enkelte medlemmene av strategigruppen 
har deltatt i prosessen i kraft av egen kompetanse, 
på uavhengig grunnlag. Det betyr at deltagerne 
har stått fritt i ideutviklingen og har kunnet gi 
uavhengige råd. Strategigruppen har vært en 
«tenketank» for kommunen, med mandat til å tenke 
åpent og langsiktig på vegne av hele Gjerdrum.

Ytterligere medvirkning
For å forsterke medvirkningen, ble det gjennomført 
en fremtidskafé (innbyggerdialog) 4. september. 
Her fikk interesserte innbyggere sjansen til å uttale 
seg om den foreslåtte strategiske retningen for 
Gjerdrum og diskutere samarbeidsprosjekter som 
både spiller på og styrker dugnadsånden i bygda. 
I tillegg ble det arrangert to ungdomsverksteder, 
henholdsvis 24. og 26. august, for ungdommer på 
10. trinn. Ungdommene ble invitert til å jobbe med 
tre av scenarioene i valgfri form. 

På verksted 27. september fikk hele kommunestyret 
en innføring i resultatene fra strategiprosessen 
og strategigruppens anbefalinger. På dette møtet 
var det spesielt viktig å diskutere forslaget til 
ny strategisk retning for Gjerdrum og ønskede 
endringer i Ask og Gjerdrum. I tiden som kommer vil 
kommunestyret arbeide videre med resultatene fra 
strategiprosessen og verkstedet som ble holdt 27. 
september.

Hvilke muligheter og utfordringer får 
vi øye på i et 15-årsperspektiv (2035)? 

Gjennom prosessen har strategigruppen tatt stilling til store 
spørsmål: 

Bilde 1: Strategigruppen
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Innsikter 
Scenarioer
Strategigruppen har laget fire scenarioer om 
Gjerdrum i 2035. Scenarioer er en anerkjent, 
velprøvd metode for å tenke mer langsiktig, kreativt 
og systematisk om fremtiden enn hva som er vanlig 
i norsk planlegging. Treffsikre, godt gjennomtenkte 
scenarioer setter deltagerne på sporet av viktige 
muligheter, utfordringer og årsakssammenhenger. 
NB: Scenarioer er ikke spådommer eller visjoner. 
Det er nødvendig å utarbeide flere, vidt forskjellige 
scenarioer fordi virkeligheten er usikker og 
sammensatt, og fordi det ikke er mulig å vite 
hvilke endringer som vil være utslagsgivende. 
Noe er likevel sikkert - f.eks. klimaendringer og 
eldrebølge – og her er utfordringen å tenke gjennom 
konsekvensene.

Fremtidstenkning
Utstyrt med bedre innsikt i hvordan det faktisk 
kan gå, er det lettere å identifisere de avgjørende 
veivalgene – hva man må gjøre, og hva man må 
unngå. Scenarioene retter blikket mot hva som 
teller i en uklar, uforutsigbar fremtid og kan på den 
måten bidra til en felles forståelse av hvor slagene 

står. For en kommune som Gjerdrum, som har 
mange oppgaver og ansvarsområder og samtidig 
begrensede ressurser, har en klar strategisk retning 
som bygger på en slik felles forståelse, stor verdi: 
Den sammenfatter og tydeliggjør hva man vil og 
hvor man skal som kommune og fellesskap. 

Ny strategisk retning for Gjerdrum
Ved hjelp av scenarioene har strategigruppen 
peilet inn veivalgene og dilemmaene i utviklingen, 
tydeliggjort det fundamentale behovet for å 
prioritere og lagt et grunnlag for fremsynte 
beslutninger i kommunestyret. 

Strategigruppen har formulert en strategisk retning 
som svarer på utfordringene og som tar sikte på å 
utnytte mulighetene i scenarioene sett under ett. 
Den strategiske retningen skal være en støtte for 
kommunestyret når det skal foreta prioriteringer i neste 
fase.

Forskjellene og den indre sammenhengen mellom scenarioene og 
den strategiske retningen kan oppsummeres slik: 

Scenarioene handler om hvordan det 
kan bli i Gjerdrum og hjelper oss med 
å forstå utfordringene og veivalgene 
(scenarioene er m.a.o. ikke prognoser, 
visjoner eller ferdige mål).

Den strategiske retningen viser hva vi 
aktivt vil skal skje i Gjerdrum når vi 
beveger oss fra 2021 til 2035 (retningen 
oppsummerer målene våre).
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Trender som påvirker Gjerdrum
I «Gjerdrum - veien videre» har strategigruppen 
brukt scenarioer til å utforske hva som kan skje med 
Gjerdrum fremover. Strategigruppen har utviklet et 
sett med enkle fremtidsbilder som griper fatt i de 
store utfordringene som Gjerdrum står overfor i et 
15-årsperspektiv (2035). 

Scenarioene er laget ved hjelp av den s.k. What 
if-teknikken, som innebærer at man metodisk 
utforsker tunge, betydningsfulle trender. Hvert 
scenario tar for seg én stor trend eller et knippe 
med beslektede trender, med implikasjoner som kan 
være uklare eller som hittil har vært dårlig forstått. 
Nøkkelspørsmålet blir: Hva hvis trenden(e) blir 
dominerende for utviklingen? Hvordan ser det ut i 
Gjerdrum da? 

Scenarioene bygger på inngående diskusjoner 
om tunge trender som kan være avgjørende for 
Gjerdrums utvikling. Strategigruppen har vært 
opptatt av å analysere usikkerheten i utviklingen og 
utfordringene som ligger i forlengelsen av de tunge 
trendene. Strategigruppen har satt ord på ti tunge 
trender og ti usikre drivkrefter og faktorer.

Økende 
sentralisering, 

befolkningsvekst

Frivillighet og 
dugnadsånd 

svekkes

Eldrebølge, 
mer sammensatt 

befolkning

Gjerdrum i 
støpeskjeen

Ensomhet, 
utenforskap, 

psykiske lidelser

Fleksible 
arbeidsløsninger, 

korona, 
klimahensyn

Klimaendringer, 
ekstremvær og 

grønt skifte

Velferdsstaten 
under press, 

anstrengt 
kommuneøkonomi

Diagram 2: Viser viktige endringskrefter 
som påvirker Gjerdrum
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Ti tunge trender (--> 2035)

1. Fortsatt befolkningsvekst i Oslo og bynære 
områder

2. Eldrebølgen slår inn for fullt i Gjerdrum

3. Klimaendringer påvirker landbruket, 
naturen og grunnforholdene

4. Økende press for grønt skifte og grønn 
næringsutvikling

5. Digitalisering (automatisering, stordata, 
kunstig intelligens, kvanteteknologi m.v.) 
endrer hverdagen og arbeidslivet

6. Fellesskapet og dugnadsviljen under press

7. Voksende sosiale problemer i Gjerdrum 
(ensomhet, utenforskap, psykiske lidelser)

8. Mer anstrengt kommuneøkonomi

9. Velferdsstaten ved metningspunktet - 
norsk omstilling (--> 2035)

10. Sterkere behov for matvaresikkerhet og 
beredskap i en mer turbulent verden

Ti usikre drivkrefter og faktorer (--> 2035)

1. Vil sentralisering og omfattende pendling 
bli avløst av en langt mer kortreist 
virkelighet?

2. Blir nøkternhet og grønne idelaer 
viktigere (og mer nødvendig) enn urban 
livsstil, bekvemmelighet og sågar luksus?

3. Kan befolkningsveksten i Gjerdrum 
komme til å skyte fart?

4. Får Gjerdrum en mer sammensatt 
befolkning med større behov for velferd?

5. Vil landbruket spille en viktigere rolle 
eller bli gradvis svekket? 

6. Vil Gardermoen fortsatt være en motor for 
Gjerdrum?

7. I hvilken grad kan nye grønne næringer og 
nye teknologier skape flere arbeidsplasser 
i Gjerdrum?

8. Tapper digitalisering og sosiale medier 
bygda for liv?

9. Vil frivilligheten bli alvorlig svekket eller 
kan den blomstre opp og ta på seg nye 
oppgaver (i et 15-årsperspektiv)?

10. Vil kommunesammenslåing presse seg 
frem (i et 15-årsperspektiv)

Nærmere om scenarioene
Tre av scenarioene springer direkte ut av 
tunge trender som antas å ha stor betydning 
for Gjerdrum: «Kortreist virkelighet», «Kraftig 
befolkningsvekst» og «Grønt taktskifte». Scenarioet 
«Kommunesammenslåing» bygger på en erkjennelse 
av at det er umulig å utelukke at spørsmålet om en 
sammenslåing med andre kommuner kan dukke opp 
igjen i løpet av en 15-års periode. 

Det femte scenarioet, «Gjerdrum som før», er 
ikke et scenario i streng forstand. «Gjerdrum som 
før» synliggjør vanlige antagelser om fremtiden 
i Gjerdrum og står i kontrast til de fire andre 
scenarioene. Det er nok at ett av premissene svikter 
for at forestillingen om «Gjerdrum som før» mister 
sin gyldighet.
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Fire scenarioer om 
Gjerdrum i 2035
Scenario 1: KORTREIST VIRKELIGHET
Hva hvis Gjerdrum ikke lenger er en typisk pendlerkommune? 

Dette er historien om hvordan Gjerdrum går fra å være en typisk pendlerkommune til å bli 
et sted hvor de fleste arbeider og bor der de er. 

Hva skjer? 

• Digitaliseringen, forsterket av korona, endrer 
arbeidslivet, samhandlingen og fritiden

• Voksende enighet om at reiser bør reduseres av 
hensyn til miljøet

• Frykt for nye pandemier

• Globaliseringen bremser opp

• Mange ønsker liv med mindre stress

Hva innebærer det? 

• Flere mennesker arbeider og oppholder seg i Ask 
til daglig

• Mindre pendlertrafikk og gjennomgangstrafikk

• Nødvendig å tilrettelegge for et rikere sosialt liv i 
Ask (kultur, underholdning, fritid)

• Mer variert og konsentrert bebyggelse?

• Mulighet for flere lokale arbeidsplasser 

• Tid til frivillighet og foreningsliv

• Behov for samhold og samarbeid om praktiske 
oppgaver i nærmiljøet

Lærdommer

• I det lange løp kan ikke Gjerdrum basere seg på å være en utpreget pendlerkommune

• En mer kortreist virkelighet er krevende, men byr på muligheter for et mer balansert liv, samhold og frivillighet

• Det må skapes langt flere lokale arbeidsplasser
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Scenario 2: KRAFTIG BEFOLKNINGSVEKST
Hva hvis Gjerdrum får en langt større og mye mer sammensatt befolkning? 

Dette er historien om hvordan enda sterkere sentralisering og uro i verden får befolkningen 
i Gjerdrum til å vokse kraftig og bli enda mer sammensatt. 

Hva skjer? 

• Oslo vokser seg stadig større, med ringvirkninger 
for Gjerdrum

• Flyktningekriser, kriger og klimakatastrofer øker 
trykket på Europa

• Veldrevne kommuner nær storbyer er ekstra 
attraktive

Hva innebærer det? 

• Flere kommer til å ønske eller måtte bo i Ask

• Behov for flere boliger og boligtyper

• Press på naturen, matjorden og infrastrukturen

• Nye store områder for utbygging i Gjerdrum?

• Stort behov for flere arbeidsplasser

• Kan få mer variert kulturliv

• Flere sosiale utfordringer med større og mer 
sammensatt befolkning

• Frivillig innsats avgjørende

Lærdommer

• Sterk befolkningsvekst kan være vanskelig å takle (og er heller ikke et mål i seg selv)

• Veksten må ta hensyn til Gjerdrums egenart og samholdet i bygda

• Veksten må støtte opp under kompetanseutvikling og grønn næringsutvikling



18

Scenario 3: GRØNT TAKTSKIFTE
Hva hvis det kommer en radikal, gjennomgripende grønn omlegging? 

Dette er historien om hvordan akselererende klimaendringer og press for bærekraftig 
utvikling fører til en drastisk kursendring i grønn retning i Gjerdrum. 

Hva skjer? 

• Klimakrisen oppfattes som akutt, og norske 
petroleumsreserver mister mye av sin 
markedsverdi

• Flere og strengere nasjonale og internasjonale 
reguleringer

• Fornybar energi, gjenvinning og klimatilpasning 
øverst på dagsordenen

• Rasulykken forsterker interessen for forebygging

• Bærekraft er nøkkelen til lønnsomhet

Hva innebærer det? 

• Alle blir berørt av taktskiftet (kommunen, 
innbyggerne, næringslivet, frivilligheten)

• Ask kan bli katalysator for grønn omlegging i 
Gjerdrum

• Økt behov for nye boformer og energiløsninger

• Sterkt redusert bilbruk i og gjennom Ask

• Behov for entreprenører og grønn 
næringsutvikling

• Landbruket betyr mer - og må trolig endre seg

• Gjerdrum må finne grønn profil

Lærdommer

• En radikal grønn omstilling i Gjerdrum kan komme raskere enn mange hittil har sett for seg

• Gjerdrum har gode forutsetninger, men har i dag ingen helhetlig grønn politikk

• Grønn innovasjon og næringsutvikling innebærer også en viktigere rolle for Ask
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Scenario 4: KOMMUNESAMMENSLÅING
Hva hvis kommunesammenslåing blir uunngåelig for Gjerdrum? 

Dette er historien om hvordan det blir nødvendig med en kommunesammenslåing for 
Gjerdrum. 

Hva skjer? 

• Velferdsstaten under økende press

• Mer anstrengt kommuneøkonomi

• Vanskelig å bevare kompetanse og opprettholde 
kommunalt tjenestetilbud

• Gardermoen Airport City

• Fylkeskommunen kan bli erstattet av 
storkommuner

Hva innebærer det? 

• Gjerdrum trenger eget tyngdepunkt og et 
attraktivt sentrum enda mer enn før

• Behov for flere investeringer i Ask og infrastruktur

• Kommunale funksjoner kan forsvinne, behov for å 
holde liv i sentrum

• Større vekt på estetikk i utviklingen av Ask?

• Identiteten i Gjerdrum må blankpusses

• Dugnadsånden i fare, men blir desto viktigere

Lærdommer

• Sammenslåing er en reell mulighet i et 15-årsperspektiv, og vi må være forberedt 

• Alternativene bør antagelig undersøkes og diskuteres nærmere

• Det er uansett klokt å ruste opp Ask og forbedre kommunens tjenester
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Scenario O: GJERDRUM SOM FØR («fantomscenario»)

Fremtiden (2035) blir slik vi hittil har forestilt oss...

Scenarioet hviler på følgende antagelser: 

• Det blir ingen flere kommunesammenslåinger de neste 15 årene

• Dagens prioriteringer sikrer at Gjerdrum er langt fremme på grønt skifte og bærekraftig utvikling

• Beliggenheten redder Gjerdrum: «Nærmere enn du tror»

• Det ordner seg …

Gjerdrum 
2021

Gjerdrum 
som før

Grønt 
taktskifte

Kortreist 
virkelighet

Kommune- 
sammenslåing

Kraftig         
befolknings-

vekst

Diagram 3: Gir en oversikt over 
scenarioene for Gjerdrum i 2035



21

Gjerdrum - Veien videre, Scenarioer og strategi for fremtiden - Hovedrapport

Hva forteller scenarioene? 
Strategigruppen har brukt scenarioene til å bli 
klokere på utfordringene og til å forstå hvilke 
veivalg og dilemmaer Gjerdrum må forholde seg 
til. Scenarioene sier noe vesentlig om hvorfor og 
hvordan fremtiden blir annerledes, og hva det kan 
innebære: Hvordan vil det være å leve og arbeide i 
Gjerdrum i 2035? Og hva betyr det for hvordan vi 
tenker og opptrer nå? 

En grunnleggende innsikt er at det er vanskelig eller 
til og med uforsvarlig å legge til grunn at fremtiden 
blir en enkel forlengelse av nåtiden og fortiden. 
(«Gjerdrum som før»). Vi må regne med at Gjerdrum 
kommer til å befinne seg i støpeskjeen og at tempoet 
i de teknologiske, økonomiske og demografiske 
endringene vil øke. 

De tre første scenarioene
De tre første scenarioene (Kortreist virkelighet, 
Kraftig befolkningsvekst og Grønt taktskifte) peker 
direkte og indirekte i retning av videre vekst. 
Gitt at Gjerdrum på godt og vondt påvirkes av en 
rekke tunge trender utenfor kommunens kontroll, 
og gitt at det er viktig å utvikle hele bygda på en 
fremtidsrettet måte, er det nødvendig å tenke 
grundigere gjennom hva slags vekst som er ønskelig 
for kommunen. 

Hvis dagliglivet blir mer kortreist og flere oppholder 
seg på Ask og andre steder i Gjerdrum, vil det 
komme krav om langt bedre kollektivtransport og 
andre former for kommunikasjon innad i kommunen. 
Trafikkbelastningen i sentrum, som allerede er 
betydelig, ikke minst morgen og kveld, kan bli 

voldsom. I en kortreist virkelighet med en voksende 
befolkning vil det raskt oppstå behov for flere 
lokale arbeidsplasser, nye sosiale arenaer og nye 
næringsarealer. 

Et grønt taktskifte peker mot nye spennende 
næringsmuligheter og etterspørsel etter 
bærekraftige tjenester og produkter, men 
innebærer også krevende omstilling og utvikling av 
kompetansemiljøer. Gjerdrum vil måtte konkurrere 
med andre kommuner og regioner som også satser 
på et grønnere næringsliv. Tøffere kommunale krav 
og reguleringer vil tvinge seg frem. Det vil komme et 
press for innovasjon og nye løsninger i landbruket, 
handelsstanden, organisasjonslivet og kommunen.

Kommunesammenslåing
Kommunen får stadig flere og stadig mer 
kompliserte oppgaver. Kommunen er veldrevet, 
men balanserer på grensen av hva den kan klare. 
Forventningene til de kommunale tjenestene 
vokser, og eldrebølgen slår snart inn for fullt. 
Kommunesammenslåing kan bli et aktuelt tema 
igjen, uavhengig av hvordan bildet ser ut i 2021. Ved 
en sammenslåing risikerer Gjerdrum å forsvinne 
i mengden og miste en del av sin identitet. På en 
annen side kan man få større fagmiljøer, robuste 
tjenester og økt slagkraft overfor regionale 
og nasjonale myndigheter. Hvis man vil at 
Gjerdrum skal fortsette som egen kommune, må 
kommunestyret og lokale krefter jobbe aktivt for 
det. 

Hvordan vil det være å leve og arbeide 
i Gjerdrum i 2035? Og hva betyr det for 
hvordan vi tenker og opptrer nå?
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Store spørsmål som melder seg: 
Hvordan kan Gjerdrum tilpasse seg en mulig utvikling 
der pendlingen har et adskillig mindre omfang enn i dag? 
Hva slags arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet er 
det ønskelig og realistisk å satse på i Gjerdrum? Hvilke 
spesielle fortrinn og ressurser kan Gjerdrum bygge på 
i det grønne skiftet, og hvilke nisjer kan kommunens 
næringsliv finne? 

Hvor stor befolkning kan eller bør Ask og Gjerdrum ha 
i et 15-årsperspektiv (2035)? Hva slags innbyggere og 
kompetanse blir det viktig å tiltrekke seg? Og hvor skal 
veksten komme? Hvor mye på Ask, og hvor mye ellers i 
kommunen?

Vil det være klokt å foreta seg noe for å unngå nye 
fremstøt for kommunesammenslåing? Hvordan 
sikrer Gjerdrum best sine interesser uansett utfall? 
Kan Gjerdrum bli nødt til å velge mellom en markant 
befolkningsvekst (som gir grunnlag for en større og 
sterkere kommune) og kommunesammenslåing?

Veivalg for Gjerdrum
Hvert scenario peker mot en grunnleggende 
utfordring som i realiteten representerer et 
prinsipielt veivalg for kommunen:

1. Kortreist virkelighet:  
Er vi som kommune og fellesskap villige til å 
drive med en mer aktiv, helhetlig og konsekvent 
sentrumsutvikling og næringsutvikling enn før?

2. Kraftig befolkningsvekst:  
Er vi beredt til å styre befolkningsutviklingen på en 
mer bevisst måte og med flere virkemidler enn hittil 
(næringspolitikk, stedsutvikling, markedsføring, 
rekruttering av kompetanse m.v.)? 

3. Grønt taktskifte:  
Kan vi i årene som kommer klare å utvikle en grønn 
profil som ikke bare er inspirerende og troverdig, 
men som gjør at Ask og Gjerdrum skiller seg ut på en 
strategisk fordelaktig måte?

4. Kommunesammenslåing:  
Vil vi bevisst styrke Gjerdrum og heve kommunens 
status gjennom flere investeringer i Ask sentrum og 
en videreutvikling av kommunale tjenester?

Scenarioene sett under ett: 
Det mest fundamentale veivalget kan formuleres 
slik: Skal vi være pådrivere for endring eller skal vi 
avvente utviklingen, dvs. fortsette omtrent som nå? Skal 
vi være aktive eller passive?
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Kommune- 
sammenslåing

Grønt taktskifte

Kraftig 
befolkningsvekst

Kortreist 
virkelighet

Ask sentrum
Arealplanlegging, 

boligbygging, 
boligformer

Næringslivet i 
Gjerdrum

Frivillighet, 
dugnadsånd

Flere vil arbeide 
og oppholde seg 

i Ask

Mindre trafikk og 
rikere tilbud i Ask

Mer variert og 
konsentrert 
bebyggelse?

Mulighet for 
flere lokale 

arbeidsplasser

Mer samvær 
og samarbeid i 

nærmiljøet

Flere trenger å bo 
i Ask

Behov for flere 
boliger og 
boligtyper

Nye områder for 
utbygging?

Stort behov 
for mer variert 
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og flere 

arbeidsplasser
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Behov for nye 
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entreprenører 

og grønn 
næringsutvikling

Landbruket er 
viktigere

Lokallag og 
innbyggere må 

bli mer involvert i 
samfunnsutvikling

Gjerdrum 
trenger et eget 

tygdepunkt enda 
mer enn før

Flere 
investeringer 

i Ask og 
infrastruktur

Behov for å holde 
liv i sentrum

Estetikk og 
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Dugnadsånd i 
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Konsekvenser
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Langsiktig, 
forutseende 
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Omstilling i 
næringslivet

Kommunen + 
frivilligheten
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Ny strategisk retning 
Hvorfor strategisk retning? 
Areal- og samfunnsplanleggingen i Gjerdrum 
har lenge foregått på en relativt forsiktig måte, 
stykkevis og delt. Initiativet til nye større tiltak har 
gjerne kommet fra utbyggerne. Kommunestyret 
har forholdt seg til enkeltsaker, uten alltid å ha et 
klart overordnet blikk på utviklingen. Dessverre har 
store, kompliserte spørsmål ofte vært gjenstand 
for langdryge prosesser og omkamper. Den nye 
strategiske retningen skal bidra til å gjøre areal- og 
samfunnsplanleggingen mer langsiktig, helhetlig og 
konsekvent. 

Med en avklart hovedretning blir det enklere både 
å velge vei i enkeltspørsmål og formulere nye, 
fremtidsrettede mål innenfor ulike sektorer og 
på nye politiske satsingsområder. Den strategiske 
retningen skal virke samlende. Retningen er 
formulert på et overordnet nivå, slik at det, som 
hittil, vil være rom for politisk meningsbrytning og 
ulike syn på hva som kan være egnede virkemidler. 

Hvilke valg må 
vi ta? Hvilke mål må 

vi sette oss?

Diagram 4: Den strategiske retningen svarer på utfordringene 
i de fire scenarioene
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Ny strategisk retning for Gjerdrum (2035)
Den nye strategiske retningen oppsummerer og 
forklarer Gjerdrums ambisjon og rolle i et lengre 
perspektiv (-->2035). Retningen avklarer hva som 
skal ha prioritet. På den måten gir retningen mening, 
trygghet og energi. NB: Retningen handler først og 
fremst om ønskede endringer – det betyr at den ikke 
beskjeftiger seg med detaljer, vanlig drift og ting 
som fungerer greit.

“Et grønnere og mer kortreist 
Gjerdrum basert på egne 
verdier og aktive valg”

Aktiv og fremtidsrettet 
næringspolitikk 
og utnyttelse av 
kompetansen i 

Gjerdrum: Flere lokale 
arbeidsplasser, fremme 

nye næringer og gi 
landbruket nye muligheter

Gjøre Ask til et attraktivt 
sentrum og en drivkraft 

for hele kommunen. 
Utvikle både landlige 
og urbane kvaliteter. 
Differensiert, grønn 

og fremtidsrettet 
boligbygging.

Bevare og styrke 
Gjerdrums identitet. 

Forsterke frivilligheten og 
dugnadsånden i bygda. 
Samspill mellom natur, 

kultur og folkehelse. 
Gjerdrum som digital 
“mønsterkommune”
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Her er en nærmere redegjørelse for nøkkelbegrepene. 
NB: Denne utdypningen, som bygger på diskusjonene i strategigruppen, gir smakebiter på 
hva som ligger i nøkkelbegrepene og er ikke uttømmende. 

Et grønnere Gjerdrum
Gjerdrum trenger å satse mer systematisk på en 
bærekraftig samfunns- og næringsutvikling, både 
for å bidra til det grønne skiftet og for å skape flere 
arbeidsplasser. Det betyr at kommunen må utnytte 
lokale krefter og jakte på gründere, entreprenører 
og utbyggere med bærekraftsprosjekter, f.eks. 
innenfor fornybar energi. Et mer bærekraftig og 
økologisk landbruk, med bl.a. kortreist mat, bondens 
marked på Ask, kolonihager og skolehager i Ask 
sentrum, vil naturlig inngå i et grønnere Gjerdrum. 
På Ask vil det være behov for byøkologiske 
løsninger. Gjerdrum behøver også planer for aktiv 
klimatilpasning og beredskap for klimaendringer. 
Kommunen må i sterkere grad enn i dag samarbeide 
med og spille på lag med næringslivet. Konkurransen 
om kompetansen, markedsandelene og 
oppmerksomheten er hard, og Gjerdrum må arbeide 
målbevisst med å utvikle et grønt særpreg.

Et mer kortreist Gjerdrum
I lengden kan ikke Gjerdrum basere seg på å 
være en utpreget pendlerkommune med svært få 
lokale arbeidsplasser. Digitaliseringen og korona 
har forsterket tendensene til hjemmearbeid, og 
mange ønsker seg et roligere og mer harmonisk 
liv. Nye miljøkrav kan gjøre det mindre attraktivt 
med hyppige jobbreiser. Det blir nødvendig å skape 
flere arbeidsplasser, sosiale møteplasser og gode 
bomiljøer, særlig i Ask, men også andre steder i 
bygda. Den digitale infrastrukturen i kommunen 

må videreutvikles for å møte nye forventninger 
til tjenestene og behovet for effektiv og hyggelig 
samhandling med innbyggerne. Transporttilbudet 
må bli mye bedre, slik at det blir lettere for 
innbyggerne å arbeide, studere og drive med 
fritidsaktiviteter uten å forlate bygda. I en mer 
kortreist virkelighet er det ønskelig at innbyggerne i 
økende utstrekning handler lokalt.

Basert på egne verdier og aktive valg
Gjerdrumsidentiteten er gjenkjennelig og sterk, 
men befolkningsveksten og andre utviklingstrekk 
kan føre til at den gradvis blir svakere. For raske 
endringer kan ha store konsekvenser for samholdet 
og fellesskapet. Det er avgjørende at kommunen, 
frivilligheten og næringslivet i utviklingen av 
Gjerdrum tar utgangspunkt i lokale tradisjoner, 
ressurser og fortrinn. Gjerdrum må «øve på å snakke 
høyere» og tenke stort. I årene som kommer blir det 
viktigere enn noen gang å applaudere initiativer, 
utforske fremtidige muligheter og våge å satse. For 
alle som er glad i bygda, gjelder det å ha et aktivt 
forhold til utviklingen. Kommunestyret må legge 
vekt på å ligge i forkant av utviklingen og selv ta 
initiativ.
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Hva innebærer den strategiske retningen?
Den nye strategiske retningen får både 
umiddelbare og langsiktige konsekvenser for 
areal- og samfunnsplanleggingen i Gjerdrum. 
Gjennom strategiprosessen har det kommet 
frem en rekke vurderinger og interessante ideer 
som bør innarbeides i nye strategier, planer og 
samarbeidsinitiativer. I det følgende presenterer vi 
hovedpoengene fra diskusjonene i strategigruppen. 
Hva den strategiske retningen nærmere bestemt 
innebærer på ulike satsingsområder, må diskuteres 
nærmere i månedene og årene som kommer. 
Flere sentrale plan- og utviklingsoppgaver bør 
antagelig løses på andre måter enn hittil. «Notat 
om samfunns- og arealplanlegging i Gjerdrum 
sett i lys av skredulykken og ny strategisk retning» 
inneholder detaljerte forslag til hvordan en del av 
oppgavene kan løses.

Ny giv for Ask
Uavhengig av skredulykken er få eller ingen helt 
fornøyd med dagens Ask, selv om det er mye godt 
å si om enkelte deler av sentrum. Bebyggelsen kan 
oppleves som uoversiktlig og fragmentert. Ask 
fyller ikke rollen som nervesenter i kommunen og 
regionen. Ask har ingen klar sentrumsfunksjon, 
ut over å være et administrasjonssenter og et 

knutepunkt for trafikk. Slik er det til tross for at 
det bare finnes ett sentrum i kommunen, i kontrast 
til hva som er tilfelle i noen av nabokommunene 
(Nannestad har eksempelvis fem tettsteder). Flere 
som har deltatt i strategiprosessen, mener at Ask i 
dag hverken er urbant eller landlig.

De fire scenarioene viser på ulike måter at 
det er behov for et sterkere og mer levende 
sentrum i fremtiden. I en overgang kan det være 
vanskelig å argumentere for nye byggeprosjekter. 
Strategigruppen mener det er viktig å se Ask sin 
rolle i et langsiktig perspektiv. Den strategiske 
retningen tilkjenner Ask en tydeligere rolle i 
Gjerdrum. Strategigruppen anbefaler derfor en ny 
giv og en mer besluttsom innsats for å gjøre Ask til en 
drivkraft for utvikling og sosialt liv i bygda. Politikerne 
må sette seg i førersetet og definere mål, kriterier 
og prinsipper som utbyggerne må etterleve og 
som også vil være styrende for dialogen med 
fylkeskommunen og statlige etater. Tyngdepunktet 
i sentrum bør ikke flyttes til Åsen, med mindre det 
etter nærmere undersøkelser viser seg uforsvarlig 
å bygge på arealene som ligger innenfor dagens 
sentrum. 

Strategigruppen anbefaler derfor en ny giv og en mer 
besluttsom innsats for å gjøre Ask til en drivkraft for 
utvikling og sosialt liv i bygda. 
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Det er behov for et mer veldefinert sentrum, med 
flere møteplasser, flere butikker, kafeer og kultur- 
og fritidstilbud. Det må være plass til så vel varierte 
boliger, som kontorer og næringsvirksomhet. Ask 
må også være attraktivt for ungdom og unge voksne 
med småbarn. Ask og naturområdene rundt må 
knyttes sammen ved hjelp av turstier. I sum finnes 
det en forventning om et Ask som er både landlig og 
urbant. 

Som en følge av raset kan det hende kravene til 
trygg byggegrunn skjerpes. Avhengig av hvor 
strenge kravene blir, kan det bli nødvendig med 
økt utbygging utenfor Ask. Det vil innebære en 
annen sentrumsutvikling enn den kommunen har 
arbeidet med gjennom flere år. Flere av de planlagte 
utbyggingsområdene i Ask vil ikke kunne benyttes, 
inkludert Oppvekstjordet. Boligreserver utenfor 
dagens sentrum vil også forsvinne. Når de faglige 
anbefalingene foreligger, må kommunestyret foreta 
en samlet vurdering av hva som er riktig å gjøre, gitt 
det grunnleggende ønsket om å beholde sentrum 
der det er, og gitt behovet for en ny giv for Ask.

I dagens situasjon er det behov for både strakstiltak 
og langsiktige, gode mål som handler om hva man vil 
med Ask. Sentrum må avgrenses og delvis reguleres 
på nytt. Omformingen av Ask har mange praktiske 
og tekniske sider, men morgendagens Ask er først 
og fremst et politisk spørsmål. 

Ta i bruk rasområdet så snart som mulig
Strategigruppen har drøftet den fremtidige bruken 
av rasområdet og vil anbefale at man ikke venter 
for lenge med å finne løsninger: Rasområdet må 
ikke forbli et åpent sår. Rasområdet bør brukes 
til noe positivt og fremtidsrettet - og også til noe 
som innbyggerne kan ha glede av i hverdagen 
(eksempelvis park, turstier og vannspeil). 
Disponeringen av rasområdet må inngå i de øvrige 
planene for fornyelsen av Ask. I arbeidet med 
løsninger er det viktig å lytte til de etterlatte etter 
ulykken og ha tett dialog med grunneierne. Det 
synes også å være enighet om at det er for tidlig å 
bestemme seg for minnesmerke.

Strategigruppen har kommet med flere ideer 
til fremtidig bruk; disse kan komme til nytte i 
prosjektet «Reetablering av skredområdet». 
Se også forslag om geoteknisk/hydrologisk 
kompetansesenter i neste avsnitt.

 Det er behov for et mer 
veldefinert sentrum, med 
flere møteplasser, flere 
butikker, kafeer og kultur- 
og fritidstilbud.

Ny giv for Ask

Trenger hyggeligere sentrum i 
kortreist virkelighet

Trenger kompetanse og 
miljøer for grønt skifte

Trenger boliger til større 
befolkning

Trenger bygg og tilbud som 
trygger Gjerdrums status Diagram 5: Viser hvorfor en ny giv for Ask er nødvendig
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Samarbeidsprosjekter som gir innhold til 
retningen

Skredulykken har bekreftet at dugnadsbygda lever, 
men mange er urolige for at dugnadsånden er i ferd 
med å forvitre. Flere enn før lever et mer digitalt 
og isolert, passivt liv, noe som er blitt forsterket 
gjennom korona. Etter en vanskelig periode er 
det nå om å gjøre å se fremover - og gjøre noe 
viktig sammen. Kommunen har et ansvar for å 
støtte krefter som er villig til å gjøre en innsats 
for lokalsamfunnet. Samarbeidsprosjekter som 
på ulike måter involverer frivillige organisasjoner, 
næringslivet og kommunen, vil puste liv i 
dugnadsånden, skape energi og gi innhold til den nye 
strategiske retningen.

Strategigruppen har diskutert initiativer Gjerdrum 
som fellesskap burde komme i gang med så snart 
råd er, og på fremtidskafeen 4. september og 
verkstedet med kommunestyret 27. september er 
prosjektideene blitt videreutviklet.

Her er de fire prosjektene som 
det er størst interesse for:

1. Samarbeide om å gjøre Gjerdrum og Ask 
mer attraktivt for næringsutvikling og 
nyetablering (næringslivsforeningen og 
kommunen)

2. Etablere geoteknisk/hydrologisk 
kompetansesenter i tilknytning til 
skredområdet

3. Etablere «Spillinghuset» (kontorhotell, 
innovasjonshub, næringspark, gaming)

4. Utvikle nye spennende tilbud til 
uorganisert ungdom 
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Gjerdrum bør få en egen næringspolitikk
Den strategiske retningen innebærer en ambisjon 
om et mer allsidig næringsliv og langt flere lokale 
arbeidsplasser. En viktig implikasjon er at Gjerdrum 
trenger å utvikle en mer bevisst næringspolitikk, 
noe kommunen strengt tatt aldri har hatt. Også i 
fremtiden vil det være viktig å avsette nye arealer 
til næringsvirksomhet og påse at det drives næring 
på gatenivå i Ask, men det vil ikke være nok. Det vil 
være behov for en mer samlet, strategisk satsing på 
næringsutvikling. Her er noen av de overordnede 
spørsmålene som er blitt reist i strategiprosessen:

Hvordan kan vi dra mer fordel av den høyt 
utdannede arbeidskraften som i dag pendler ut 
av Gjerdrum? Kan Gjerdrum utnytte sin gunstige 
beliggenhet i nærheten av Oslo, Lillestrøm og 
Gardermoen til å tiltrekke seg kompetanse, bygge 
nye miljøer og skaffe seg flere arbeidsplasser? 
Hvilke nye og gamle næringsmuligheter er det 
nærliggende for en landbrukskommune som 
Gjerdrum å satse på i et fremtidsperspektiv? Går 
det an å spille på kulturarven og historiske minner, 
lokale mattradisjoner og kortreist mat? Hvordan kan 
det grønne skiftet og en mer kortreist virkelighet 
profilere Gjerdrum og bidra til jobbskapingen og et 
enklere hverdagsliv i bygda?

Å utvikle en kraftfull næringspolitikk tar tid. 
Det er verdt å merke seg at et samarbeid om 
å gjøre Gjerdrum og Ask mer attraktivt for 
næringsutvikling og nyetablering, er det mest 
populære prosjektforslaget som har utkrystallisert 
seg i strategiprosessen. En måte å komme i 
gang på, er å nedsette en arbeidsgruppe med 
representanter for næringslivsforeningen 
og kommunen som får i oppgave å kartlegge 
kompetanse og næringsmuligheter. Studien kan 
inneholde anbefalinger om hvordan Gjerdrum og 
Ask kan arbeide mer systematisk med å tiltrekke seg 
nyetableringer.

Konsekvenser for samfunns- og 
arealplanleggingen
Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt 
i mai 2018 og som uansett skulle revideres i 
2022, må skrives om i lys av strategiprosessen og 
den nye strategiske retningen. Revideringen av 
kommuneplanens arealdel, opprinnelig vedtatt i 
2012, er stilt i bero på grunn av raset. En viktig årsak 
er at Fjellinna, som skulle avlaste FV120, ikke kan 
gjenetableres. Det knytter seg nå også betydelig 
usikkerhet til utbyggingsområdene som kommunen 
har holdt av. 

Sentrumsplanen, som ble vedtatt i 2015, gir 
ikke lenger tilstrekkelig veiledning. Det skyldes 
bortfallet av Fjellinna, at barnehagen ikke lenger 
kan benyttes, og usikkerheten som har oppstått om 
Oppvekstjordet og byggingen av ny barneskole og 
flerbrukshall. Det er nødvendig å tenke gjennom 
bruken av sentrumsarealene på nytt.
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strategien og sørge for kontinuitet i det politiske 
og administrative arbeidet. Gjerdrum må jobbe 
langsiktig og tålmodig, slik kommuner som 
Drammen har gjort med stort hell. Det kreves 
et fortrolig samarbeid mellom politikere og 
administrasjon, åpen diskusjon om utfordringer 
og lojalitet overfor fattede beslutninger. Den 
strategiske retningen og de nye store grepene må 
også forankres i befolkningen.

Kommunestyret må (delvis) jobbe annerledes
Den nye strategiske retningen innebærer endringer 
i kommunens arbeids- og samarbeidsformer. 
Politikerne og administrasjonen må få den 
strategiske retningen under huden. Innføring i 
strategien bør inngå i folkevalgtopplæringen. Både 
politikere og administrasjon må få gode muligheter 
for å lære av andre norske og nordiske kommuner 
som har lykkes med snuoperasjoner. Det kan også 
være nyttig å studere hva andre kommuner på 
Romerike har gjort.

Hvordan kan kommunen jobbe systematisk med å gjennomføre 
retningen?

Diagram 6: Den strategiske retningen 
skal være bestemmende for samfunns- 
og arealplanleggingen, samarbeidspros-
jektene og praktiske tiltak.

Ask som nøkkel til positiv endring
Ask er nøkkelen til positiv endring i Gjerdrum, 
og det er også beslutningene om Ask som haster 
mest. I lys av rasulykken og diskusjonene i 
strategiprosessen virker det naturlig at fornyelsen 
av sentrum får prioritet i det videre arbeidet med 
planverket. I stedet for en ny sentrumsplan med 
detaljerte tekniske bestemmelser kan det i første 
omgang være riktig å utvikle en sentrumsstrategi 
som har et lengre tidsperspektiv og som inneholder 
store, sågar visjonære mål for Ask i 2035 eller 
2040, supplert med en handlingsplan med en 
kortere horisont. Sentrumsstrategien kan brukes 
til å konkretisere den nye given for Ask og til å se 
næring, samferdsel og boligbygging i sammenheng. 
Sentrumsstrategien kan også binde sammen 
de foreslåtte samarbeidsprosjektene. Samtidig 
bør kommunen iverksette strakstiltak og enkle, 
uproblematiske grep som raskt kan forbedre måten 
sentrum fungerer på.

Langsiktighet og konsekvenser
Den nye strategiske retningen må være styrende 
for fremtidige politiske beslutninger og veivalg, og 
dimensjonerende for organisering og ansettelser. 
Det er altoverskyggende viktig å holde fast ved 

Samfunns- og 
arealplanlegging

Samarbeidsprosjekter 
og praktiske tiltak

Strategisk 
retning
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For kommunestyret gjelder det nå å systematisere 
arbeidet med og oppfølgingen av strategien. 
Verksteder er en effektiv måte jobbe på, og det 
er naturlig å bygge på de positive erfaringene fra 
strategiprosessen. Kommunestyret bør derfor 
i økende grad bruke verksteder som et ledd i 
utviklingen og forankringen av kommunens planer 
og strategier. Møtene bør ha en viss regularitet, 
og en mulighet er å arrangere temamøter for 
kommunestyret ca. tre ganger i året. 

En sentral oppgave for kommunestyret blir å følge 
nøye med på måloppnåelsen:

Hva har vi oppnådd? Hva er status for de ulike 
prosjektene? Klarer vi å følge den strategiske 
retningen i areal- og samfunnsplanleggingen? Har vi 
behov for justeringer?

Forsterke kommunens administrasjon
Kommunens administrasjon er overbelastet, 
også som en direkte følge av rasulykken. I 
løpet av strategiprosessen er det blitt stadig 
klarere at kommunen trenger å forsterke det 
sentrale apparatet for å kunne håndtere de nye 
utviklingsoppgavene. Trolig er det behov for 
både midlertidige prosjektstillinger og faste 
stillinger. Fire funksjoner ser ut til å være spesielt 
viktige: frivillighetskoordinator, næringssjef 
(næringskoordinator), samfunnsplanlegger og 
kommunikasjonsrådgiver.                                   

Nye samarbeidsarenaer
På bakgrunn av diskusjonene i prosessen kan 
det slås fast at det finnes et levende ønske om 
å samarbeide i bygda, noe som i lys av dagens 
krevende situasjon bl.a. kan innebære at kommunen 
hjelper i gang nye samarbeidsarenaer. Mange ivrer 
etter å gjøre noe praktisk og konstruktivt nå når 
korona forhåpentlig endelig er tilbakelagt. 

For det første bør det organiseres prosjektgrupper 
som kan ta ansvaret for oppgavene som vi har 
beskrevet over (Spillinghuset, næringsutvikling m.v.). 
For eksempel kan det, som nevnt over, organiseres 
en bredt, sammensatt arbeidsgruppe som ser 
nærmere på hvordan Gjerdrum og Ask kan tiltrekke 
seg nyetableringer. For det andre kan det være riktig 
å opprette nye samarbeidsråd i kommunen. Som en 
støtte for dugnadsånden og frivilligheten, og for å 
markere at Gjerdrum nå går inn i en ny fase etter 
skredulykken og pandemien, kan det f.eks. etableres 
et samarbeidsråd som binder sammen frivillige 
organisasjoner, frivillighetssentralen, skolen, kirken, 
kulturlivet, næringslivet og kommunen. 

Som nevnt inneholder notatet om samfunns- 
og arealplanleggingen i Gjerdrum flere forslag 
til hvordan den strategiske retningen kan 
gjennomføres i praksis.
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Avsluttende vurderinger 
Strategiprosessen har vist verdien av medvirkning 
og åpne og grundige diskusjoner om Gjerdrums 
fremtid. Det er en styrke for Gjerdrum at det ser 
ut til å være bred enighet ikke bare om situasjonen 
etter raset, men om behovet for å stake ut en 
ambisiøs kurs for Gjerdrum. Det er også enighet 
om at endringene må skje uten at bygdas identitet 
settes i fare. Mange har kommet til den konklusjon 
at handlingsrommet er større enn det tradisjonelt 
oppfattes å være. 

Gjerdrum har gode kort på hånden: Sterk lokal 
tilhørighet, kultur for frivillig innsats, nærhet 
mellom innbyggerne og tradisjon for tverrpolitisk 
samarbeid. I Gjerdrum er det også rikelig med 
plass, grønne lunger og et vakkert kulturlandskap. 
Beliggenheten er god, og Gjerdrum kan fortsatt 
få drahjelp fra Oslo og Gardermoen. Ikke minst 
har det betydning at selv om bygda er liten, 
har Gjerdrum handlefrihet i kraft av å være en 
selvstendig kommune. Gjennom strategiprosessen 
har Gjerdrum dannet seg et klarere bilde av hva som 
er ønskelig, mulig og nødvendig å gjøre i tiden som 
kommer.

1. En ny strategisk retning for Gjerdrum

2. En ny giv for Ask

3. Rasområdet bør tas i bruk så snart som 
mulig

4. Igangsettelse av nye inspirerende 
samarbeidsprosjekter i Gjerdrum

5. Utforming av en næringspolitikk for 
Gjerdrum

Mange sitter med følelsen av at Gjerdrum lenge 
er blitt oversett og overkjørt. Gjerdrum nyter 
imidlertid større oppmerksomhet på nasjonalt nivå 
enn før, og sympatien for Gjerdrum er stor over hele 
landet. 

Alt i alt ligger forholdene bedre til rette for 
Gjerdrum enn kanskje noen gang. Prosessen har 
munnet ut i fem klare anbefalinger, som i sum 
handler om å løfte ambisjonsnivået for Gjerdrum. 
Den første anbefalingen er grunnleggende og 
bestemmende for de andre.
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I de kommende månedene blir det viktig å følge 
opp strategiprosessen på en handlekraftig måte. 
Initiativet ligger nå hos kommunestyret og 
kommuneadministrasjonen. Tre overordnede 
oppgaver peker seg ut:

1. Fortsette konkretiseringen av ønskede 
endringer for Ask og Gjerdrum

2. Følge opp med klare, fremtidsrettede politiske 
beslutninger

3. Fortsette medvirkningen og dialogen om 
Gjerdrums fremtid

Oppgavene er mange og kan fort virke 
overveldende. Vi mener at seks faktorer er 
avgjørende for at Gjerdrum skal komme raskt og 
godt i gang med utviklingsarbeidet som er beskrevet 
i denne rapporten:

• Sørge for grundige diskusjoner i kommunestyret 
om oppfølgingen av prosessen og behovet for å 
fornye planverket 

• Konkretisere ønskede endringer i Ask og i 
Gjerdrum, lage en samlet plan for arbeidet med 
nye strategier og handlingsplaner og organisere 
et knippe utviklingsprosjekter («Agenda for 
Gjerdrum»)

•    Informere innbyggerne, organisasjonslivet 
og næringslivet om resultatene av 
strategiprosessen og planene for neste fase, 
og fortest mulig invitere ressurspersoner og 
ildsjeler til samarbeid, medvirkning og innsats for 
bygda

• Opprette nye stillinger i kommunen 
(frivillighetskoordinator, næringssjef, 
kommunikasjonsrådgiver, samfunnsplanlegger 
m.v.)

• Skaffe til veie ressurser til prioriterte 
utviklingsprosjekter, nye stillinger og 
samarbeidsarenaer

• Få til noen raske synlige resultater 
(«lavthengende frukter») som viser at den nye 
given i Gjerdrum er alvorlig ment
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Vedlegg

11

Deltagere i strategigruppen (WS1, WS2, WS3)
Berit Adriansen

Jorunn Karterud Arnø 

Tone Lise Asphol

Hedda Amundsen Barbøl 

Amund Oserud Bentzen

Nina Katrine Oserud Bentzen

Aud Mork Bredesen

Anders Cedell

Marianne Ecker 

Sølvi Egner-Kaupang

Mona Engell

Frits Arne Eriksen

Torild Fagerbekk

Einar Flatner 

Thomas Grue

Leif Haugland

Hilde Havenstrøm

Hanne B. Clemm von Hohenberg

Henning Hornnæss

Mads Olav Hveem

Birger Landmark

Solveig Nygaard Langvad

Tor Laache

Daniel Meyer Mohammadi

Lars Gustav Monsen

Helge Nyhamn

Carl Erik Næss

Anne Kristine Næss

Inga Stener Olsen

Mads Knudsen Sander

Terje Skovly 

Inge Sveen

Seline Kopperud Sørensen

Ingunn Elisabeth Ulfsten

Heidi Skutlaberg Wiig 

Ken Wiik

Anders Østensen

Ivar Aamodt 

Anita Brennmoen Aasland

Prosessleder: Jan Dietz

Gruppeledere: Margit Hermundsgård, Ellen Winje Melander, Miriam Slaatsveen 
Nazareno, Ragnhild Storrønning (WS2 og WS3), Leif Haugland (WS1 og WS2) og 

Anne Kristine Næss (WS2)
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11

Fremtidskafé (innbyggerdialog) 
4. september 2021

Anders Ask

Torer Fladby

Guro Grøneng

Geir Havenstrøm

Gunnhild Gustavsen Huser

Ragnar Huser

Tone Huser

Turid Jødahl

Jarle Kleppan

Espen Kristiansen

Ingrid Kristiansen

Ruth Meyer

Ivar Arne Mjøen

Kjersti La Motte

Stian Møllerop

Lars Peder Nordbakken

Lars Olsberg

Hilde Olstad

Lillian Oterholt

Anna Sandman

Kari Skolseg

Inga Stener Olsen 

Ole Jøran Smedstad

Odd Sæther

Kari Måseide Sørlie

Annicka Vogt-Svendsen

Kari Østensen

Ivar Aamodt

Kjell Aasum

Prosessleder: Jan Dietz

Gruppeledere:  Berit Adriansen, Margit Hermundsgård, Trine 

Olsen Møgster og Anne Kristine Næss
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11

Verksted med kommunestyret 
27. september 2021

Nina Oserud Bentzen

Marianne Ecker

Frits Arne Eriksen (administrasjonen)

Håkon Kristiansen Framnes

Julie Hammer

Henning Hornnæss (administrasjonen)

Gunhild Gustavsen Huser

Mads Olav Hveem

Hans Petter Iversen (administrasjonen)

Karl Arne Johannessen

Lene Nordbrenden Kjærstad 

Solveig Nygaard Langvad

Jo Daniel Liseth

Ivar Minken

Lars Gustav Monsen

Helge Nyhamn (administrasjonen)

Carl Erik Næss

Kristine Næss

Kristine Sundli Næss

Marte M. Thorshaug Olshausen

Sandra Lien Reknes

Mads Knudsen Sander

Anna Sandman

Ove Silkoset

Ingunn Elisabeth Ulfsten

Espen Venli

Ken Wiik (administrasjonen)

Anders Østensen

Ivar Aamodt

Anita Brennmoen Aasland 

Prosessleder: Jan Dietz

Gruppeledere: Berit Adriansen, Margit Hermundsgård, Leif 

Haugland og Ellen Winje Melander 
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11

Dybdeintervjuer 
mars og april 2021

Berit Adriansen

Nina Katrine Oserud Bentzen

Ingrid Wøllo Bjørnsengen

Odd-Erik Bunde

Petter Cedell

Marianne Ecker

Sølvi Egner-Kaupang

Frits Arne Eriksen

Torild Fagerbekk

Jakob Furuseth

Leif Haugland

Solveig Nygaard Langvad

Tor Christoffer Laache

Lars Gustav Monsen 

Kasper Nordmelan

Anne Kristine Næss

Carl Erik Næss 

Mads Knudsen Sander

Odd Sæther 

Bård Tisland

Pål Tønnesen

Ingunn Elisabeth Ulfsten

Ken Wiik

Anders Østensen

Anita Brennmoen Aasland
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22

Informasjon om supplerende aktiviteter

I tillegg til og som en støtte for strategiprosessen er 
det blitt gjennomført flere andre aktiviteter:

Dybdeintervjuer 
Som et ledd i forberedelsene til strategiprosessen 
gjennomførte rådgiverne i mars og april 25 
dybdeintervjuer med sentrale personer i 
Gjerdrum. Samtalene ble brukt til å innhente 
bakgrunnsinformasjon og synspunkter på 
situasjonen i Gjerdrum og til å peile inn 
problemstillinger som kunne komme til nytte i 
arbeidet med scenarioene. Hensikten har vært å 
gjøre prosessen så treffsikker og politisk relevant 
som mulig. Resultatene er blitt brukt fortløpende 
i planleggingen og gjennomføringen av prosessen. 
I tråd med vanlig praksis er resultatene fra 
intervjuene blitt generalisert og anonymisert (ingen 
siteres direkte).

Ungdomsverksteder 24. og 26. august (Gjerdrum 
ungdomsskole) 
I nært samarbeid med lærerne ble det avholdt to 
verksteder med elevene på 10. trinn på Gjerdrum 
ungdomsskole. Til sammen deltok ca. 104 elever 
på verkstedene. Tanken var å trekke de unge inn 
i diskusjonene om Gjerdrums fremtid. Elevene 
ble oppfordret til å spinne videre på tre utvalgte 
scenarioer («Kortreist virkelighet», «Grønt 
taktskifte» og «Kraftig befolkningsvekst»): Hvordan 
er det å være ung i Gjerdrum i fremtiden? Hvordan 
ser verden ut når dere er unge voksne?

Fremtidskafé (innbyggerdialog) 4. september 
(Kulturhuset) 
Med tanke på å utvide dialogen, ble det i kjølvannet 
av strategiprosessen arrangert et verksted 
med interesserte innbyggere, der vekten lå på å 
presentere forslaget til ny strategisk retning for 
Gjerdrum. Deltagerne diskuterte den strategiske 
retningen, og det kom frem flere interessante 
momenter som siden er blitt innarbeidet i forslaget. 
Samarbeidsprosjekter som kan gi innhold til 
retningen og som kan engasjere frivilligheten, 
kommunen og næringslivet, var også temaer på 
fremtidskafeen. Den nye strategiske retningen fikk 
varm støtte på fremtidskafeen.

Verksted med kommunestyret 27. september 
Formannskapet har holdt i strategiprosessen 
på vegne av kommunestyret. På verksted 
27. september fikk et samlet kommunestyre 
anledning til å drøfte resultatene fra prosessen. 
Kommunestyret fikk en innføring i scenarioene, 
veivalgene og strategigruppens anbefalinger. 
Ikke minst var det viktig å diskutere forslaget til 
ny strategisk retning for Gjerdrum og påbegynne 
diskusjonen om nødvendige endringer i Ask og 
Gjerdrum.



NSW Arkitektur AS 
NSW har variert og bred kompetanse innen 
arkitektur og planlegging. NSW Arkitektur AS har 
mer enn 40 års erfaring, og for tiden 35 arkitekter 
fra inn- og utland i tillegg til administrativ ledelse, 
modellbygger, BIM- og IT-personell samt planlegger-
kompetanse.

I tillegg til arkitektur- og planleggingsfeltet har 
NSW kompetanseområdene by- og stedsutvikling; 
plan og regulering, interiør, universell 
utforming og bærekraft. Vi jobber aktivt for å 
utvikle bærekraftige steder og bygninger, via 
grunnleggende fagkunnskap, gode planverktøy og 
medvirkningsprosesser. Prosjektpresentasjoner av 
NSW-prosjekter kan ses på http://nsw.no
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De rådgivende selskapene

Gottlieb Paludan Architects 
Gottlieb Paludan Architects (GPA) er et stort, 
veletablert arkitekt- og landskapsarkitektmiljø 
med kontorer i København, Oslo, Trondheim og 
Stavanger. I Norge har vi særlig kompetanse innen 
urbanisme, medvirkning
og prosessledelse, landskapsarkitektur, 
arealplanlegging og konsekvensutredninger 
etter PBL. Vi jobber i tidligfaser av arkitektur- og 
utviklingsprosjekter i byområder for å skape en 
god balanse mellom utviklingskapasitet, kvalitet og 
identitet. GPA sine prosjekter kan ses på https://
www.gottliebpaludan.com/no

Dietz Foresight AS 
Dietz Foresight, som eies og drives av Jan Dietz, 
er ledende i Norge på scenarioer og strategi. 
Dietz er en erfaren prosessleder, strategirådgiver 
og foredragsholder. De siste årene har han 
ledet en rekke større medvirkningsbaserte 
prosesser for regionale, kommunale og nasjonale 
myndigheter. Han har bl.a. hjulpet kommunene 
på Nedre Romerike med å utvikle en felles 
næringsstrategi. Under pandemien har han bistått 
FHI (Kunnskapsprogrammet for Covid-19) med 
fremtidstenkning. Dietz har bakgrunn fra Norges 
forskningsråd, der han var ansvarlig for foresight 
(fremtidstenkning). Aktivitetene i Dietz Foresight er 
nærmere omtalt på http://dietzforesight.no
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