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BAKGRUNN:

Planforslaget fremmes av Romerike Arkitekter AS på vegne av Gjerdrum Boliger AS
Formålet med planen er å legge til rette for boligformål / blokkbebyggelse innenfor hele 
planområdet, samt næringsbebyggelse, forretning/kontor, på deler av området ut mot Fv120.

SAKSGANG
Kunngjøring
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 09.06.16 i Romerikes Blad. Grunneiere og 
rettighetshavere er varslet ved brev.
Det ble holdt informasjonsmøte for naboer 14.06.16 hvor ca 20 personer møtte. Referat fra 
møtet er vedlagt. 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet, som er del av gnr. 39 bnr 2, ligger i utkant av Ask sentrum.
Det aktuelle planområdet inngår i Områdereguleringsplan for Ask sentrum, og berører 
Områdeplanens kvartaler 22 og 26 i helhet, samt deler av kvartalene 21 og 25.

Varslingsgrense

Planområdet er på ca. 16 dekar, og grenser mot Hønsigutua i syd og mot Fv120 i vest. 
Planområdet er i Områdereguleringsplan for Ask sentrum avsatt dels til sentrumsformål og 
dels til boligformål.
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PLANSTATUS

Kommuneplan

I kommuneplan 2012 -2024 er gbnr. 39/20 og vestre deler av gbnr 39/2 avsatt til framtidig 
sentrumsformål.

Kommuneplan

Områdereguleringsplan for Ask sentrum 

Planområdet inngår i Områdereguleringsplan for Ask sentrum, og berører Områdeplanens 
kvartaler 22 og 26 i helhet, samt deler av kvartalene 21 og 25. Gbnr. 39/20 er del av felt 22/S1 
som er regulert til sentrumsformål. Gbnr. 39/2 utgjør resten av felt 22/S1 og hele felt 26/B1 
som er regulert til boligbebyggelse. Gbnr. 39/ 2 er også en del av grønnstrukturen mot øst.
I tillegg er gbnr. 39/2 del av felt 21/S2 (sentrumsformål) og felt 25/B2 (boligbebyggelse).   

Områderegulering Ask sentrum



Skjønnhaugtunet Side 4 av 16

For fv. 120 gjennom Ask sentrum er det igangsatt utarbeidelse av detaljregulering. Denne 
planen er under behandling, og vil ventelig bli vedtatt i løpet av 2017. 

Innefor planområdet eksisterer det et gårdsbruk i nordenden samt en enebolig i syd, 
(gbnr.39/20).
Hønsigutua i syd er en blindvei med avkjørsler til 6 boenheter, hvorav flere er gårdsbruk.
Vegen nord i planområdet er uten navn, men blir i planen benevnt som Skjønnhauggutua. 
Veien gir adkomst til gårdsbruket som ligger i planområdet.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Planens intensjon

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for boligformål – blokkbebyggelse, samt 
for etablering av arealer mot Fv120 til formål for sentrumsfunksjoner, bolig/forretning/kontor.

Områdereguleringsplanens KV16 er flyttet ca 16 meter i nordlig retning. Dette gir en 
betydelig bedre arrondering av hele boligdelen, og vil medvirke til å gi god utsikt, mindre 
innsyn og større fellesarealer for lek og rekreasjon. Flytting av KV 16 vil også medvirke til en 
kontinuerlig utbygging fra dagens sydgrense for sentrumsbebyggelsen, og hindre at det blir 
liggende ubenyttede ”død-arealer” i sentrumsutviklingen langs Fv. 120. 
Flytting av KV16 er også forelagt hjemmelshavere innenfor kvartal 20 og 21, og er vurdert 
som en ønsket løsning, jfr. vedlegg 01. Planforslaget for Fv120 gjennom Ask sentrum legger 
til grunn denne nye posisjonen for KV 16 i sitt forslag. 

Planavgrensning

Planen avgrenses i nord  av ytterkant fortau, inklusive siktlinjer mot fv. 120. Mot syd 
avsluttes planen med eksisterende veg og mot inntilliggende reguleringsplan, mot vest 
senterlinje for fylkesveg og mot øst er det medtatt nok grønnstruktur til å sikre turvegen.

Reguleringsformål

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Blokkbebyggelse - BBB1-5
Bolig/forretning/kontor - BKB1-2

Det reguleres fire områder til boligformål blokkbebyggelse innenfor Områdeplanens kvartal 
22 og 26, samt to områder med kombinert formål, bolig/forretning/kontor ut mot Fv.120 i 
kvartal 22. Dette anses å være i full overensstemmelse med Områdeplanens intensjon hva 
gjelder byggeformål.
Den søndre del av kvartal 25, som ligger innenfor gbnr 39/2, er regulert til boligbebyggelse i 
h.h. til Områdeplanen. Formålsområdet er gitt betegnelsen ”BBB5 Blokkbebyggelse”. Dette 
området er ansett riktig å legge inn i planen med boligformål og utnyttelse på samme måte 
som for BBB1-4. 
Det er ikke tenkt utbygging på BBB5 innenfor det som er vist på Illustrasjonsplanen. Det 
anses imidlertid riktig å medta området som del av detaljreguleringsplanen siden arealet ligger 
innenfor gbnr 39/2. Det vises for øvrig til punktet ”Anleggsfase”, underpunkt Område BBB5.
BBB5 gis samme bestemmelsesgrunnlag som for BBB1-2.
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Næringsarealene, benevnt som ”Sentrumsformål” i Områdeplanen, ligger i den fremre 
halvdelen av kvartal 22, inn til byggelinja langs fylkesveien. Disse formålsområdene, BKB1-2 
ligger på gateplan med ca. 4 meters etasjehøyde og med direkte tilknytning til gang- og 
sykkelveg-sonen langs fylkesveien. Disse arealene videreføres med boligetasjer i 2. og 3. plan 
ut mot samme byggelinje.
Det er regulert inn et adkomstpunkt til hvert av disse to delområdene, med mulighet for 
varemottak og en kortidsparkering for økonomitrafikk. Dette er vist i Illustrasjonsplanen.

Renovasjon - BRE1

Renovasjonsareal er avsatt i nærhet til nedkjøring for parkeringskjeller og med god 
tilgjengelighet for alle byggene. Ulike løsninger, bl.a. sugesystemer, vurderes i samarbeid 
med ROAF. Det er avklart med ROAF at valgt plassering er i henhold til deres krav for 
avhenting av avfall.

Energianlegg - BE1

Nettstasjonen er foreslått plassert med god tilgjengelighet for vedlikehold og tilsyn via det 
tilliggende parkeringsområdet f_SPA1.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Kjøreveg - o_SKV1, f_SKV16 og 17

SKV 16 erforeslått flyttet i forhold til områdeplanen. Den er flyttet til dagens posisjon for 
Skjønnhauggutua, ca 16 m lenger nord. Dette er i henhold til forslag 2 for regulering av fv. 
120, (SKV1). Den eksisterende plasseringen opprettholdes i påkjøringspunktet mot fv. 120, 
men rettes opp slik at den blir vinkelrett mot fv. 120. 
Vegen er lagt inn som Sa2 i henhold til kommunal vegnorm. Dette da vegen må kunne 
betegnes som viktig intern veg som tillater enkeltavkjørsler i begrenset omfang og en 
maksfart på 50 km/t. Det er regulert inn kantparkering langs SKV16 mot kvartal 22.
Det er tenkt å plante en ny allee langs fortauene på begge sider av SKV16.  

SKV17, Hønsigutua, ønskes av både naboer og fylkeskommunen, beholdt i plassering og med 
alleen slik den er i dag. Fortauet som skal ligge langs veien vil derfor bli justert i forhold til
plasseringen som er vist i områdereguleringen. Dette for både å tilpasse seg eksisterende trær
og den eksisterende veien. 
Foreløpig forslag til fv. 120 viser innkjøring i stor grad sammenfallende med 
reguleringsforslaget med et avvik på fortauet som i denne planen er justert for å tilpasse 
tilstrekkelig avstand til bjerkealleen.

Gatetun - f_SGT1

Vegen som i områdeplanen går igjennom planområdet fra nord til syd, KV14, er i 
planforslaget endret til gatetunformål, SGT1, gjennom planområdet fra krysset med KV16 og 
fram til Hønsigutua.  Dette formålet knytter fortau, gang-og sykkelveg og turvegen i og rundt 
planområdet sammen, slik at tilgjengeligheten opprettholdes, og at det derved legges opp til at 
ideen om ”loopen” kan virkeliggjøres.
Tanken er å skape et dynamisk og tiltalende uteoppholdsareal for hele planområdet, hvor man 
samtidig opprettholder det strenge aksesystemet som områdeplanen legger opp til. 
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Gatetunområdet vil få en parkmessig utførelse og vil bli en positiv faktor for nærområdet så 
vel som for beboere i planområdet. Illustrasjonsplanen viser en svært åpen og uformell 
tilgjengelighet fra gang/sykkelvegen langs Fv120. Gatetunarealet er regulert som et felles-
formål (f_SGT1). Dette ansen riktig i og med at formålet knytter seg opp til øvrige felles-
områder, så som gang/sykkelveg langs Hønsigutua (f_SGS2), fortauet langs Skjønhauggutua 
(f_SF2) og turvegen (f_GTD1).
Det har vært diskutert å benytte offentlig formål på gatetunområdet, men siden alle øvrige 
trafikkområder innenfor planområdet, bortsett fra fylkesveien m/fortau, har fellesformål, så 
anses dette også som en riktig løsning for gatetunet.  

Parkering - f_SPA1

Det legges opp til en mindre parkeringssone (f_SPA1) på bakkeplan mellom BBB1 og BBB5 
innerst i forlengelsen av KV16. Det er også lagt inn kantparkering som del av KV16 på 
sydsiden mot kvartal 22. Markparkeringen og kantparkeringen anses i hovedsak som 
gjesteparkering til boligene, og som kundeparkering til næringsarealene i BKB1-2.
Parkering for leilighetene legges i sin helhet i egen parkeringskjeller under bebyggelsen. 
P-arealet har nedkjøringsrampe integrert i bebyggelsen i BBB1 i nordøstlig ende av 
planområdet. I parkeringskjelleren vil det også bli tilrettelagt for egen parkering tilknyttet 
næringsarealene i BKB1-2.

GRØNNSTRUKTUR

Grønnstruktur - f_G1

Grønnstrukturen ligger i et område som i kommuneplanen er satt av til sentrumsformål.
Formålsgrense for BBB2 er i planforslaget lagt med større avstand fra Hønsigutua for å sikre 
at gang- og sykkelvegen blir liggende med nødvendig avstand fra bjerkealleen som skal 
bevares.
Sammenkoblingen mellom gang- og sykkelvegen og turvegen er derfor marginalt forskjøvet 
for best mulig sammenknytning. Dette utgjør ca 85 m² utenfor sentrumsformålet i kommune-
planen, og anses så marginalt at det vil være uten betydning for kommuneplanen.

Kommuneplan med ny foreslått trase for turveg.
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Grønnstrukturen mot øst vil bli overgangssonen mellom bebyggelse og landbruk. Det tenkes 
at man skal benytte utgravde masser fra planområdet til oppfylling for å oppnå massebalanse.
Dette vil medføre at man belaster miljøet i vesentlig mindre grad i forhold til transport, støy 
og forurensning. Totalt sett ansees dette å være en stor miljømessig fordel. 
Grøntarealet tenkes opparbeidet slik at det vil fungere som et areal til frilek f.eks. aking og 
som turareal. Arealet vi sånn sett fungere som en overgangssone/buffer mellom bebyggelse 
og jordbruksarealene. Det legges inn i bestemmelsene at sameiet for bebyggelsen i 
planområdet skal ha ansvar for å holde turveg og den opparbeidede grønnstrukturen i hevd.

Turveg- f_GTD1

Turvegen som ligger inn mot grønnstruktur er justert noe i forhold til plasseringen i 
områdeplanen. Dette for å gi best mulig tilpasning mot utformingen av de nye arealene, bl.a. 
med tilknytning til gatetunet i øst. Dette anses ikke å ha betydning for turveiens intensjonen i 
Områdeplanen.

Bebyggelse

Bebyggelsen tenkes etablert ved 4 boligblokker som hver kan bygges i egne byggetrinn. 
Blokkene er todelte og trappes inn fra hver ende mot øst og vest, fra tre til fem etasjer, og 
forbindes med et transparent trappehusvolum i midten. Det vil være en felles nedkjøring til 
underjordisk parkeringsetasje for hele boliganlegget.
Det er planlagt 42 boenheter i hvert av byggene, med unntak av det miste bygget, BBB1, hvor 
det planlegges 30 boenheter. Det er i hovedsak tenkt 3- og 4- roms leiligheter. Totalt ca 156
boenheter.
For bebyggelsen ut mot fylkesveien hvor det ligger et kombinert reguleringsformål, 
bolig/forretning/kontor, ligger fremre del av bebyggelsen med en høyere 1. etasje, ca. 4 meter. 
Disse BKB-arealene, men overliggende boligetasjer, ligger langs byggelinjen mot Fv120. 
BKB-sonen er dyp innover i planområdet, og kan sammenlignes med posisjon for øvrig 
bebyggelse på kvartal 20-21. Næringsarealene utgjør total ca. 1.400m2.

Utnyttelse og høyder

Tillatt utnyttelse for området er satt til 60%-BYA for BBB1-5. Dette er i henhold til 
områdeplanen for Ask sentrum. For BKB1-2 er utnyttelsen satt til 80%-BYA. For at man skal 
oppnå samme effekt som intensjonen i områdeplanen, er utnyttelsen her øket.

I områdeplanen er det ulike høydebegrensninger. På område som ligger ut mot fv. 120 tillates 
det større høyder (inntil 22 meter i begrenset omfang), enn for området som ligger bakenfor
(12 meter). I dette planforslaget foreslås det at bebyggelsen for begge områdene kan ha en
gesimshøyde på maks 17 m. over gjennomsnittlig planert terreng og at bebyggelsen skal 
trappes ned i en øst/vest akse. Med dette vil man oppnå en variasjon i silhuett samt at 
volumene brytes opp og høydevirkningen reduseres. 

Terrenget i planområdet er stigende fra Fv-nivå og østover i planområdet. Det ønskes at 
bebyggelsen skal kunne tilpasses på ett nivå gjennom hele planområdet . Dette nivået legges i 
høyde ca. 1.0 meter over nivå for Fv. 120. Denne høyden vi da i hovedsak kunne videreføres 
gjennom hele området fra vest mot øst. Høydeforskjell ned mot Fv120 blir da den ”meteren” 
som trengs for å få på plass nødvendig høyde i næringsarealene mot fylkesveien. Med 
næringsarealer i front på nivå med gang/sykkelveien, vil en bryte ned barrieren inn mot 
innerområdets gatetunsoner. Entreen til Skjønnhaugtunet vil da formidles via de offentlige 
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næringsarealene i front, og fellesområdene mellom boligbebyggelsen inne i planområdet vil 
framstå som åpen og lett tilgjengelig for offentligheten.

Byggegrenser

Det er plassert byggegrenser innenfor feltene BBB1- BBB5. Tiltak i BKB1-2 skal ligge i 
byggelinje ut mot fv. 120. 

Parkering

Det er tatt utgangspunkt i parkeringskrav som gjelder for reguleringsplanen for Vestvang.
Parkeringskravene er oppført som maksimum krav i henhold til uttalelse fra 
Fylkesrådmannen.
Parkering for bebyggelsen skal etableres i underjordisk garasjeanlegg og på terreng.
Leiligheter mindre enn 100 m² skal ha 1p.plass/ leilighet.
Leiligheter større enn 100m² skal ha 1-2 p.plasser/ leilighet.
Det skal etableres gjesteparkeringsplasser, maksimum. 0,3 bilplass pr. bolig. Disse vil i 
utgangspunktet plasseres på terreng.
For forretning/ kontor skal følgende veiledende norm legges til grunn pr 1000 m² : 
Maksimum 10 p-plasser, minimum 5.

Minimum 5 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for forflytningshemmede.
Det skal tilrettelegges for el-bil for minimum 10 % av parkeringsplassene.
Det skal minimum opprettes 1.2 sykkelparkeringer pr. leilighet. Et rimelig antall av disse skal 
plasseres i nærhet til hovedinnganger for hver blokk. Resterende plasser kan plasseres i 
parkeringshus. Utgangspunktet for sykkelparkeringen må være at man tilbyr tilstrekkelig 
parkering for besøkende ved inngangspartiene. Det er stor sannsynlighet for at beboere
generelt sett vil benytte seg av parkeringskjeller og sannsynligvis egen bod for parkering av 
sykkel. 

Uteopphold/felles uteoppholdsareal

Det avsettes minimum 30 m² uteoppholdsareal pr. boenhet. Minimum 10 m² skal etableres 
som privat uteoppholdsareal for den enkelte boenhet, for eksempel som balkong eller terrasse. 
Resterende uteoppholdsareal skal etableres som felles uteareal på felles takterrasser eller på 
markplan. Gatetun skal innbefattes i dette. 
I reguleringen for Vestvang er det krav om 25 m² pr boenhet hvorav minimum 8 m² skal være 
privat .
Det legges opp til å samle uteoppholdsarealet i så stor grad som mulig mot gatetunet slik at 
man kan skjerme de private balkongene.

Det er avsatt en 5 meters sone mellom fortau og byggegrense til forhager både langs Skjønn-
hauggutua og Hønsigutua. Også mot gatetunsonene innvendig i området er det avsatt god 
plass til forhageareal. Selv kantparkeringen langs Skjønhauggutuas sydside, vil ikke redusere 
denne 5-meters forhagesonen.
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Uteoppholdsareal

Sol/skyggeforhold
Området ligger åpent og fritt og har fine solforhold. Det ligger ikke eksist. bebyggelse rundt 
planområdet som vil kaste skygge på ny bebyggelse. Ny bebyggelse vil heller ikke påvirke 
solforhold for eksisterende bebyggelse.

Støyskjerming

Det er utarbeidet støyrapport for området. vedlegg 02.
De to fremste blokkene mot fv. 120 ligger rød støysone. Lekeplassarealene i midten ligger
imidlertid utenfor både rød og gul støysone. Støyskjerm anses ikke som akseptabel løsning 
innenfor Områdeplanens intensjon om bygging ut mot gateløpene (her Fv120). Evt. skjerming 
tenkes løst med bygningsmessige tiltak tilknyttet selve bebyggelsens utforming.

Støysone målt 1,5 m fra bakken
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For balkongene som ligger nærmest fv. 120 må det gjøres tiltak for å få tilfredsstillende 
verdier. Dette kan løses ved tett rekkverk med glassfelt i kombinasjon med absorbenter i 
taket. Løsningsforslag er beskrevet i Støyrapporten, og vil bli lagt tilgrunn for prosjekterigen.

Flystøy

Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone for flystøy. Dette gjelder deler av BBB1 og 
BBB2. Berørte bygningsmasser må støyisoleres slik at flystøy minimeres.

Lekeplass
Det ønskes å legge tilrette for fellesområder som i større grad tar hensyn til variasjon i alder 
på beboerne. Intensjonen er å skape rammer som gir rom for interaksjon og sambruk av felles-
arealene. Arealene som skal settes av til lekeplass og uteoppholdsareal knyttes opp mot to og 
to bygg, slik at man sikrer arealer til dette for hvert byggetrinn. Vedlagt illustrasjonsplan viser 
mulig løsning innenfor disse arealene. vedlegg 03.
Lekeplassene skal opparbeides med nødvendig planering, samt i henhold til gjeldende 
sikkerhetsforskrifter. Bestemmelsene sier også noe om minimumsutstyr som skal plasseres.

Lekeareal

Overvann

Det er utarbeidet prinsippløsning for håndtering av overvann. se vedlegg 04.
Endelig løsning prosjekteres i forbindelse med søknad om tiltak.
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Det er hentet inn underskrift fra grunneier for tillatelse til å føre overvann frem til grøntareal.
se vedlegg 11.

Ras- og skredfare

I områdeplanen ligger hele planområdet markert som hensynssone; Ras- og skredfare. Det er 
utarbeidet grunnrapport og stabilitetsanalyse for området. vedlegg 05-06.
Begge rapportenes konklusjoner tilsier at behovet for å beholde området som hensynssone for 
ras- og skredfare ikke er tilstede. 
Det er ikke påvist kvikkleire på tomten, men ett treff på kvikkleire øst i skråning. Et evt. skred 
i områder med kvikkleire lenger nede i skråningen mot øst, mer enn 150 m unna, vil ikke få 
konsekvenser for byggetomten. Krav til områdestabilitet for byggetomten anses innfridd, og 
det vurderes ikke å være reell kvikkleireskredfare for byggetomten.

Det er utført stabilitetsberegninger for skråningen fra byggetomten mot øst for å vurdere
lokalstabiliteten for skråningen ned fra platået hvor byggetomten ligger. I tillegg er det
gjort stabilitetsberegninger for å vurdere mulighet for deponering av gravemasser fra
tomten i skråningen øst/nordøst for byggetomten.
Oppfyllingen synes teknisk gjennomførbar, men må vurderes nærmere under detalj-
prosjekteringen.

Brann

Plankonsulent har vært i kontakt med Øvre Romerike Brann og redning, som ikke ønsker å 
fungere som konsulent i forhold til utforming av planområdet. De vil ha en gjennomgang med 
brannkonsulenten for prosjektet, når prosjekteringen starter opp, for å avklare detaljering av
bl.a brannkummer etc.
De forutsetter at regler og deres egen ”Veiledning -tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskaper”, benyttes.
Planforslaget viser tilgang til kjørbare flater mot alle fasadene med unntak mot øst. Disse 
fasadene er imidlertid innenfor en slangerekkevidde på 50m.
Plankonsulenten vurderer adkomstsituasjonen for brannbil som tilfredsstillende.

Anleggsfase
Det planlegges delutbyging over 4 trinn - Se vedlegg 07.

Byggetrinn 1
Bygg A1 med tilhørende parkeringskjeller og nedkjøringsrampe. Kjøreveg Skjønnhauggutua 
med fortau på sydsiden, gjesteparkering iht. krav. Utomhusareal rundt bygg A1 ferdigstilles 
på vestsiden inkl. gangvei, nordsiden iht. illustrasjonsplan mot gjesteparkering, østsiden mot 
turveg, og mot syd ferdigstilles det noen meter fra bygget. Det opparbeides midlertidig 
lekeplass.

Byggetrinn 2
Bygg A2 med parkeringskjeller. Utomhusarealer rundt bygg A2 ferdigstilles på vestsiden 
inkl. gangvei, nordsiden iht. illustrasjonsplan mellom A1 og A2, mot syd ferdigstilles iht. 
illustrasjonsplan inkl. gang- og sykkelvei, østsiden ferdigstilles iht. illustrasjonsplan inkl. 
turveg- gjelder bygg A1 og A2. Gjesteparkering utvides med ca. 10 plasser.
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Byggetrinn 3
Bygg A3 med parkeringskjeller. Utomhusarealer rundt bygg A3 ferdigstilles på vestsiden, 
nordsiden og østsiden iht. illustrasjonsplan, sydsiden ferdigstilles noen meter fra bygget. 
Dersom man ikke kommer i gang med byggetrinn 4 (annen grunneier) blir utomhusområdene 
ferdigstilt iht. illustrasjonsplan mot grensene til gnr.39 bnr.20. Kantparkering etableres med 
ca. 10 plasser.

Byggetrinn 4
Forutsetter avtale med grunneier av gnr.39. bnr.20
Bygg A4 med parkeringskjeller. Utomhusarealer rundt bygg A4 ferdigstilles på vestsiden,
sydsiden inkl. gang- og sykkelvei og østsiden iht. illustasjonsplan, nordsiden mellom A3 og 
A4 iht. ilustrasjonsplan.

Området BBB5 
Formålsområdet BBB5 er ikke lagt inn i noen byggetrinn-fase. Dette arealet er heller ikke vist 
på illustrasjonplanen. Utbygging av denne del av planene vil i stor grad styres av detalj-
regulering av kvartal 25, og vurderes ikke med separat utbygging innenfor planen for 
Skjønnhaugtunet. Det har likevel vært viktig å vise at formål og byggegrenser kan opprett-
holdes slik som vist i Områdereguleringsplanen, og at det ikke vil være noen motsetning 
mellom denne detaljreguleringsplanen og evt. framtidig regulering av kvartal 25.

Illustrasjon

I forbindelse med reguleringen er det laget 3D illustrasjoner for å illustrere mulig bebyggelse 
innenfor planområdet. vedlegg 08.

Illustrasjon fra parkeringsplass mot nedkjøring til parkeringskjeller.

Materialvalget forholder seg til bestemmelsene til områdeplanen og disse er videreført i 
bestemmelsene for reguleringsområdet.
Byggenes fasadeuttrykk vil veksle mellom panel, platekledde flater og tegl med et helhetlig 
form- og fargemessig uttrykk.
På heis- og trappehus benyttes glass. Det legges stor vekt på enhetlig arkitektonisk uttrykk. 
Det er foretatt en oppdeling av bygningsvolumen i mindre enheter. Det vises forøvrig til 
vedlagte 3D-illustrasjoner.
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Forhold for barn

Det er vektlagt en trafikksikker og skjermet plassering av leke- og oppholdsarealer i 
planområdet. Det ansees at solforhold og skjerming i forhold til biltrafikk og støy er løst på 
best mulig måte for uteoppholdsarealene. 

Det er lagt vekt på samhandlingssoner for barn, ungdom og voksne i utformingen av gatetunet 
og området mellom de fire byggene. Her skapes det lett naturlige treffpunkter, dette gjelder 
også ut mot offentlighetens brukere av området. ”Loopens” intensjon med tilgjengelighet for 
alle brukere av Ask sentrum generelt, lar seg lett implementere i planens struktur.

Universell utforming

Planområdet har avkjøring og parkeringsgarasje som i størst mulig grad tilrettelegger for 
trinnfri atkomst til leilighetenes inngangsplan via trapp- og heishus. Atkomst til utomhusareal 
skal være i tråd med forskriftskrav, og disse skal utformes i tråd med prinsippet om universell 
utforming.
Alle leiligheter har tilgjengelighet via heisløsning og 65% av leilighetsløsningene skal 
tilfredsstille 'Livsløpsstandard'.

Naturmangfold

Det er utarbeidet en rapport  med registrering av naturmangfold i planområdet. se vedlegg 09.
Det er registrert forekomst av de svartelistede artene rødhyll, kanadagullris og skogskjegg på 
planområdet og dette må hensyntas ved inngrep i planområdet. 
Flytting av jordmasser og hageavfall kan bidra til spredning. Det bør derfor utvises 
forsiktighet ved graving og flytting av masser der det er grunn til å tro at disse plantene har 
vokst. Masser med frø er å regne som spesialavfall og må behandles som dette.
Et eget punkt i reguleringsbestemmelsene ivaretar håndteringen av massene samt tiltak rundt 
selve behandlingen.
I forbindelse med registreringen i området er det registrert 2 forekomster av rødlistet ask. Det 
ansees ikke realistisk å bevare tuntreet alene slik at deisse vil bli fjernet samtidig med 
bebyggelsen på planområdet. Det vil bli re-planting av tregrupper i tilknytning til gatetun/ 
turveg.

Arkeologiske registreringer

Forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart i 2013 gjennom 
områdereguleringsplan for Ask sentrum. Det er ikke kjent at det finnes arkeologiske 
kulturminner i planområdet. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt. 

Snødeponi

Grønnstruktur mot øst kan benyttet til deponering av snø.

Renovasjon

Renovasjonsareal er avsatt i nærhet til nedkjøring for parkeringskjeller og med god 
tilgjengelighet for alle byggene. Plassering er avklart med ROAF. Ulike løsninger, bla 
sugesystemer, vurderes i samarbeid med ROAF.
Risiko og sårbarhet
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Det er utarbeidet en egen ROS-analyse basert på en standard sjekkliste.
ROS-analysen avdekker ikke forhold som skal være til hinder for gjennomføring av tiltaket i 
reguleringsplanen.

ILLUSTRASJONSPLAN

Vedlagte illustrasjonsplan, viser en mulig maksimal utbygging i hht. planforslagets rammer.
se vedlegg 03.

Illustrasjonsplan

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Konsekvenser ifht. overordnede planer og mål
Planområdet er i kommuneplanen avsatt til fremtidig sentrumsformål.
I områderegulering for Ask sentrum er areal ut mot fv. 120 opprettholdt med sentrumsformål 
mens arealet mot øst er lagt inn som boligbebyggelse.
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Ved å legge inn et blandet formål mot fv. 120 i planforslaget opprettholdes muligheten for 
sentrumsbebyggelse i dette arealet slik som anvist i Områdereguleringsplanen.

Konsekvenser for natur og miljø
Se punkt om naturmangfold s.10
Bjerkealleen i Hønsigutua ønskes bevart og plasseringen av fortau inne på planområdet 
hensyntar dette.

Grøntstruktur
Planforslaget opprettholder i hovedsak grønnstrukturen avsatt  i områdeplanen. En utbygging
som foreslått anses ikke å ville påvirke nærliggende grønnstruktur på en negativ måte.

Sol / skyggeforhold
Utbygging av området vil ikke ha noen innvirkning på sol/skyggeforholdene for
naboområdene. Det er laget et snitt gjennom ny bebyggelse mot nærmeste gårdsbruk som 
ligger ved Hønsigutua. Dette viser den relativt store avstanden fra ny bebyggelse til 
eksisterende og den minimale innsynsvinkel man har fra balkong på toppleiligheten mot 
eksisterende bygg. vedlegg 10.

Konsekvenser for barn og unge
Eget lekeareal er avsatt for å dekke lekeplassbehov for prosjektet. I tillegg legges det i
planområdet opp til uteoppholdsareal godt over minimumskravet. Dette skal være ferdig 
opparbeidet før det gis ferdigattest for leilighetene.

Universell utforming
Offentlige retningslinjer og bestemmelser vil bli lagt til grunn for etablering av ny bebyggelse 
og nye anlegg.

Risiko og sårbarhetsanalyse
ROS-analysen avdekker ikke forhold som skal være til hinder for gjennomføring av tiltaket i 
reguleringsplanen.

UTTALELSER

1.Akershus fylkeskommune – Fylkesrådmannen mener det er viktig å legge opp til en høy 
arealutnyttelse for å bidra til å nå målene i det regionale planarbeidet.
Viser til uttalelse fra Statens vegvesen når det gjelder fylkesveien. Fylkesrådmannen 
anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, og at disse 
er strenge.
Det anbefales også fra fylkesrådmannen at deler av den eldre bebyggelsen med hovedhus og 
uthus , som ligger innenfor planområdet, vurderes bevart og inkludert i utviklingen i 
planområdet. De ønsker også at alleen langs gårdsveien, kjørevei 16, forsøkes bevart.
Fylkesrådmannen anbefaler at det etableres trygge ferdselsforbindelser for myke trafikanter 
før utbyggingen er ferdigstilt.

Forslagstillers kommentar:
Parkeringsbestemmelsene har tatt utgangspunkt i bestemmelsene for Vestvangplanen. 
Parkeringsbestemmelsene er satt med maksimalkrav.
Bevaring av eldre bebyggelse er vurdert som uaktuelt.
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Allé bevares og ivaretas i forbindelse med avstand fra fortau inn mot denne. Myke trafikanter 
blir ivaretatt ved ulike gangforbindelser i planen og det er lagt inn i bestemmelsene at disse 
skal ferdigstilles før brukstillatelse.

2.Fylkesmannen–Fylkesmannen har ingen konkrete merknader men henviser til
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (www.planlegging.no).

3. Statens vegvesen–Forslagstiller foreslår å flytte KV16 lenger nord.
Statens vegvesen fraråder kommunen å akseptere denne endringen, da de mener det er 
uheldig  at det foreslås å avvike fra intensjonen i den nylig vedtatte områdereguleringen for 
Ask sentrum.

Forslagstillers kommentar:
Det pågår detaljregulering av fv. 120. Her foreligger det foreløpig to alternativer hvor det ene 
har aksept for flytting av veien i samsvar med planforslaget. Dette vil si at dagens plassering 
av vei opprettholdes i krysset, men rettes opp slik at KV16 kommer vinkelrett på fylkesveien.

4. NVE–NVE opplyser at denne planen ikke blir konkret vurdert ved varsel om oppstart, 
grunnet store saksmengder. De henviser til retningslinjer i 'NVE 2/2011 - Flaum og skredfare 
i arealplanar' og ber om at denne legges til grunn i det videre planarbeidet.

Forslagstillers kommentar:
Det foreligger en grunnundersøkelse for planområdet. Det er ikke påvist kvikkleire på selve 
byggetomten, men nede i skråningen mot øst, ca. 150 m nedenfor byggetomten, er det påvist 
kvikkleire i ett punkt. Skred i kvikkleire i dette området vil imidlertid ikke berøre 
byggetomten. Byggetomten vurderes ikke utsatt for kvikkleireskredfare, og tilfredsstiller 
således krav til skredsikkerhet ut fra TEK 10. Viser til vedlagte rapporter for 
grunnundersøkelse og stabilitetsvurdering. vedlegg 06-07.

5. Hafslund Nett – For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av 
arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av 
effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket 
effektbehov planområdet har.

Forslagstillers kommentar:
Nettstasjonareal er avsatt i planen.


