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Innspill om etterbruk av skredomra det 
 
Gjennom møter med utvalgte grupper og totalt 80 innspill sendt inn på 
medvirkningsportalen har vi fått veldig mange gode tanker om hva som bør gjøres i 
skredområdet.  
 
Nedenfor har vi forsøkt å oppsummere de ulike innspillene som er kommet, for å gi 
et innblikk i hva som tenkes. Alle innspillene er med som grunnlag i arbeidet som nå 
skal gjøres med å definere hva som skal skje i området gjennom å velge ett konsept.  

Men det er viktig å si to ting: Det er mange innspill som trekker i ulik retning, så det 
er ikke slik at alle vil bli ivaretatt. Mange av innspillene handler også om konkrete 
grep og tiltak som eventuelt kan besluttes senere i prosessen. Det konseptet som 
skal velges i mars vil legge de overordnete føringene, så kommer arbeidet med 
detaljplanlegging utover i 2022 og 2023. 

Vi har forsøkt å sortere innspillene tematisk, og når innspillene har vært like har vi 

satt det på lista bare én gang. Dersom det er innspill du savner på lista er det fint om 

du melder fra på epost til mna@gottliebpaludan.com 

 

Innspill vi har fått:  

Park 

 Trær, stier, benker, vann/vannspeil, blomster (et rolig sted) 

 Et sted for barn: Lekeplass og aktiviteter som skatepark, basket, 

volleyball, frisbeegolf, tennisbane, rulleski, tuftepark, sykkelløype/-bane, 

fotballbane med løpebane rundt, amfi for konserter, teater m.m. 

 Grillplasser og fontene 

 Møteplass for alle 

 Ikke underholdningsmuligheter (amfi for konsert, teater), ikke lekeplass, 

ikke aktiviteter, ingen falne trær 

 Bademuligheter på sommerstid og skøytebane på vinteren 

 Turområde med turstier for funksjonshemmede og -friske og hundepark 

 Et område som kan brukes både sommer og vinter: turløyper (langs bekken 

som er lagt i stein) og skiløyper/lysløype, akebakke 

 Parsellhager, skolehager, bygdetun i nærheten av rasområdet 

 Beholde andedammen som har dannet seg mot østsiden ved stien over 

golfbanen 
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 Universelt utforme stedet 

 Ønsker ikke at det skal opparbeides plasser der man kan henge opp 

hengekøye  

 Lage en kobling mellom Ask og marka gjennom skredområdet 

 Norges første Slip n Slide på sommerstid, og akebakke på vinterstid 

 «Askparken»: dyrket mark, golfbane og turområde/grøntområde 

 

Minnesmerke 

 Hedre de som mistet livet (11 trær, 11 benker, navneplate/ minnevegg) 

 Et sted med ro og respekt for det som skjedde 

 Et sted der man kan lære av det som har skjedd 

 Hjerteformet amfi som minnesmerke med 11 trappetrinn 

 Lokal kunst til minne om de døde 

 Trenger ikke å ligge midt i rasområdet, kan f.eks. ha det ved Kulturhuset 

 Minnesmerke der de tre resterende husene til Nystulia er 

 Ha minnesmerket i skredområdet som en del av en park 

 Bruke Skigard for å dele eller avgrense områder av minneparken og for å evt. 

avgrense andre deler av området 

 

 La de etterlatte bestemme hvor minnesmerket skal etableres 

 

Landbruk 

 Respektere grunneiere og ta hensyn til at de venter på erstatning for 

jordbruksareal, beholde eiendomsgrensene der de går/gikk  

 Ønsker at skogen og jordene skal beholdes  

 Plantes «skogområde» 

 Mest mulig areal bør beholdes til landbruk, der det var skog og jord før raset 
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Golf 

 Forskyve golfbanen mot sørsiden når oppfylling er ferdig, og oppgradere 

golfkafeen sånn at den kan brukes til forskjellige kulturarrangement 

 Vil ha golfbane: fleksibel på utformingen av baneområdet 

 Turområde/turstier gjennom baneområdet 

 Utvide golfbanen (18 hull) 

 Ha den så lik som den var før raset 

 Kan ha bekker gjennom golfområdet, men ikke en stor elv 

 Turområde/turstier gjennom baneområdet 

 Kombinere golfen med minnested og rekreasjon 

 IKKE golf 

 

Infrastruktur og bygninger 

 Videreføre forretninger inn i rasområdet, parken skal være en del av Ask – 

en forlengelse av sentrum 

 Ikke gjenopprette bilvei gjennom området – absolutt ikke ønskelig 

 Holder med den nyasfalterte vegen fra Nystulia og Viervangen og opp til 

Brådalsvegen.  

 Ordne krysset 

 Viktig å reetablere Fjellinna 

 Ikke bygg hus og industri i rasområdet  

 Opparbeide pendlerparkering igjen 

 Parkeringsplass, slik at de som ikke bor i nærområdet også kan bruke det 

 Belysning i og rundt skredområdet, sånn at det ikke blir mørkt der 

 Ekstra innfartsåre via skredområdet 

 Ønsker idrettanlegg/svømmehall og/eller bibliotek i skredgropa 

 Kjøpesenter med svømmehall 

 Anlegge revefarm 

 Hydropark, vitensenter, opplysningssenter for NVE/NGI 

 Spillhall/IKKE spillhall 
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Barn 

 Barn ønsker seg ikke et minnesmerke 

 Det er barna som skal leve videre, så de burde ha noe å si for hvordan 

skredområdet skal se ut  

 

Andre innspill  

 Viktig at rasområdet blir brukt og at det er trygt å bruke det 

 Øke sikkerhetsfokus 

 Ta høyde for at raset er en hendelse som har en større og bredere betydning 

i Norge – et sted der man kan komme og lære om det som har skjedd 

 Ikke la rasområdet forfalle eller gro igjen, men likevel være så naturlig som 

mulig 

 Det skal ikke være mulig å hente opp gjenstander fra grunnen (hindre bruk 

av metalldetektor) 

 Ta tilbake Nystulia så godt det lar seg gjøre 

 Ha en høytidelig åpningsseremoni når området åpner 

 Et sted der man slipper å bekymre seg for flyvende golfballer 

 Ønsker ikke at stedet skal tiltrekke seg kriminalitet og vandalisme 

 

 


