
PLANSMIE 
SENTRUMSUTVIKLING ASK 

Hvordan ønsker du at Ask skal 
utvikles de neste 20 - 30 årene? 

Sammen skal vi lage solide planer...

Herredshuset, Gjerdrum kommune
7. – 10. februar 2011

Det vil bli lagt ut løpende informasjon samt mer detaljert 
program på kommunens hjemmesider.

Spørsmål vedrørende plansmien, vennligst kontakt:
Ole Magnus Huser, Gjerdrum kommune

www.gjerdrum.kommune.no
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Gjerdrum møter  fremtiden

Historisk vekst

Vekst er ikke noe nytt for Gjerdrum. 

Kommunen har nesten alltid hatt vekst.  

Kommunen er den med høyest prosentvis 

vekst på Øvre Romerike de siste 40 år. 

Boligbygging og vekst

Boligbygging og vekst henger sammen, 

men også befolkningens sammensetning, 

flyttemønster, fruktbarhet og dødelighet 

medvirker til veksten. 

Ung befolkning

Gjerdrum har en ung befolkning 

sammenlignet med andre kommuner og 

regioner.
Dette er typisk for bo- og oppvekstkommuner 

i kraftig vekst

Fortsatt god plass

I Gjerdrum er det fortsatt god plass. Dvs at vi 

bor ikke så ”tett” som i fylket eller landet for 

øvrig.

7000 innbyggere i 2022?

Fortstetter utviklingen på samme måte som 

den har gjort er vi ca 7000 innbyggere i 

Gjerdrum kommune i år 2022. 

Forutsatt 50 boliger pr. år

Hvordan bygge og bo?

I forbindelse med planarbeidet skal man se på 

ulike alternativ for vekst og konsekvensene av 

dette. 

Boligbyggingen er i stor grad styrende for 

tempoet i veksten.

Gjerdrum Fylket Landet

Befolkning per km2
67,4 114,2 15,7

Andel bosatt i tettbygde strøk. 

Prosent

65 88 78

Andel bosatte i blokk/bygård. 

2001. Prosent

0,6 10,5 12,8

Andel bosatte i bolig bygd etter 

1961. 2001. Prosent

79,0 74,8 66,9

For raskt utbygging kan gi for stort press 

på kommunale tjenester, mens lav vekst gir 

andre utfordringer. 

”Økt trend” = 75 boliger pr år  fra 2012, med 20-25 i 

Veståsen og 50-55 i Ask 

”Ask tettsted” = 100 boliger pr år  fra 2012 – hvorav 50 

sentrumsleiligheter i variert størrelse. 

”Stagnasjon” = 25 boliger fra 2012

Fremtiden 

”2022 Gjerdrum”

Hvordan ønsker du at Gjerdrum skal 

utvikle seg?

Innspill til kommuneplan for “2022 Gjerdrum”:

Hva mener du er det beste med Gjerdrum i dag?

Hvordan ønsker du at Gjerdrum skal utvikle seg?

Har du andre innspill/kommentarer til planarbeidet?

Send inn ett postkort!

Bli med på utviklingen!

Det vil legges opp til en bred medvirkningsprosess. 

Til høsten blir det folkemøter og debatt. 

Det jobbes også med andre former for medvirkning. 

Blant annet vil det bli arbeidsmøter og prosesser 

knyttet til sentrumsutvikling. 

Alle prosesser for medvirkning vil kunngjøres 

særskilt. 

Abonnerer du på nyheter fra kommunens 

hjemmesider er du sikret at informasjonen når deg. 

Har du noen tips til hvordan man skal skape 

engasjement og medvirkning, send inn ett postkort.

- i landets raskest voksende region
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Hovedfaser i planprosessen (jfr forslag til planprogram, ikke vedtatt) 
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Alle større medvirkningsprosesser kunngjøres særskilt. 

Når det er klart for arealinnspill, vil det kunngjøres hva slags innspill som ønskes, samt krav og frister. 

En plansmie er en ukelang prosess der mange ulike aktører deltar 
og der formålet er å lage en tettstedsplan som har tilslutning fra 
lokalsamfunnet og så mange som mulig av aktørene.
I løpet av et ukelangt verksted skal det lages et planforslag for Ask 
sentrum. Både fagfolk, utbyggere, offentlige etater, frivillige 
organisasjoner og interesserte borgere inviteres til å delta.

Gjerdrum kommune vil med bistand fra arkitektkontoret Tegn3 AS 
stå for gjennomføring av plansmien. Faggruppen vil i løpet av uken 
produsere illustrasjoner og planforslag på bakgrunn av innbyg-
gernes innspill under plansmia.

Unike Gjerdrum - Åpent folkemøte på kulturhuset 

Kick-off  og åpning av Plansmien samt diskusjon rundt visjon for 
utvikling av Ask – hvilken utvikling ønsker vi og hvilke utfordringer 
står vi ovenfor?

Åpen workshop på herredshuset

Dialogmøte og verksted med innbyggere i Gjerdrum. Et møte med 
bredt fokus der det er ønskelig at så mange som mulig av innbyg-
gerne deltar.

Møtet ledes av planleggere fra Tegn3 AS og det vil bli lagt til rette 
for åpne dialoger rundt temabord. Temaer vil bl.a. være infrastruk-
tur, boligutvikling, møteplasser og rekreasjon m.v.

Åpne temamøter på herredshuset

I løpet av mandagen og tirsdagen vil det bli avholdt temamøter som 
er åpne for alle. Temaer som er aktuelt å drøfte nærmere er bl.a. 
gatestruktur i sentrum samt plassering av funksjoner i forhold til 
bærekraftig stedsutvikling.

Både berørte aktører, politikere og innbyggere oppfordres til å delta.

Nærmere tidspunkt og program vil bli annonsert på kommunens 
hjemmesider. 

Åpent plankontor på herredshuset

Kommunen vil holde åpent plankontor der alle er velkomne til å 
komme innom med spørsmål og innspill samt mulighet til å se 
oppsummering av tidligere medvirkningsprosesser.

Åpent plankontor holder åpent mellom kl 12 og 18 begge dagene.

Presentasjon og oppsummering – Åpent folkemøte på 
herredshuset

Resultatet av plansmia i form av planforslag og illustrasjoner 
presenteres for innbyggere, politikere og andre involverte aktører.

Målet er å oppnå et omforent planforslag som er forankret i visjon 
og langsiktige ønsker og prognoser for utvikling. 

Planforslaget skal danne grunnlag for den videre planleggingen av 
Ask sentrum og vil være en viktig del av arbeidet med rullering av 
kommuneplanens arealdel.

Hva er en plansmie?

Onsdag 2. februar 18.00- 20.30

Mandag 7. februar 18.00- 21.00

Mandag - Tirsdag 7.- 8. februar

Tirsdag - Onsdag 8.- 9. februar

Torsdag 10. februar 18.30- 20.30


