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Valgte områder

Umb

Togstasjon i Ås

Figur 1, Kart over Ås og delområder

SAMMENDRAG FRA OPPGAVENE I FASE 1

Utgangspunktet for denne oppgaven er to landskapsanalyser med hver sin tilnærming for bevaring av kulturlandskapet rundt Ås sentrum. 
Ås kommuneplan hadde skissert en langsiktig utbyggingsgrense for tettstedet som tar høyde for at innbyggertallet kunne øke fra 8600 til 
20 000 fram mot 2050. Innenfor denne grensen finnes det kultur- og rekreasjonsverdier som det vil være vesentlig å bevare. Målet med 
begge oppgavene ble derfor å gjennomføre en verdianalyse og kartlegge analyseområdene etter deres verdi. Den ene oppgaven (A) har 
valgt å fokuserte på den kulturhistoriske verdien, den andre (B) på aktiv bruk, rekreasjon og historie. Synlighet og tilgjengelighet var et 
viktig premiss for begge oppgavene.Analyseområdene var kun delvis overlappende. 

Oppgave A tok utgangspunktet i områdene som kommunen har foreslått utbygget som en del av den fremtidige tettstedsutvidelse. Både 
den kulturhistoriske utviklingen og det fysiske landskapet ble vurdert, samt områdets utviklingspotensial og sårbarhet. Analyseområdene 
(delområdene) var: Sørås, Brekken, Dyster, Ødegård og Bjørnebekk. Kontinuiteten, tilhørigheten og identiteten er viktigst fra 
kulturhistorisk perspektiv, samtidig som inntrykksstyrke og helhet er viktigste kriterier for den visuelle opplevelsen av landskapet. De store 
sammenhengende, åpne arealene og vid horisont er essensielt for Ås. Disse egenskapene bærer så høy egenverdi at utbygging eller 
andre typer store fysiske inngrep ville være ødeleggende for både det aktuelle delområdet og for hele tettstedet. Delområdene Dyster 
og Sørås, samt den åpne jordbruksdelen i Brekken Søndre, Ødegård og Bjørnebekk ble dermed klassifisert som anbefalt bevart, mens 
delområdene Brekken Nordre og Bjørnebekk kan anbefales  utbygd, ut fra sin landskapskarakteristiske verdi . 

Oppgave B hadde en større fysisk avgrensning: Ås sentrum med tilgrensende områder, som ble valgt på grunnlag av rekreasjonsverdier 
og kulturhistorie knyttet til områdene. Dette resulterte til slutt i en analyse av åtte områder. Det ble gitt karakterer i forhold til kultur- og 
rekreasjonsverdi etter følgende kriterier: tilgjengelighet, fremkommelighet, tidsdybde, inntrykksstyrke, opplevelse, tilhørighet og identitet. 
De områdene som fikk høyest poengsum var Søråsjordet, Kjerringjordet, UMB-parken og jordene ved Ås kirke.

Basert på analysene i fase 1 har vi valgt ut de to delområdene (figur 1) som vi skal jobbe videre med. Utvalget begrunnes senere i 
oppgaven.

Rådyrveien

Måltorstveien

Drøbakksveien

Skoleveien

H
ogstvetveien

Sentralve
ien

sollifallasveien

Søråsjordet   
        Dysterjordet
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VISJON

Ås, byen i det uendelige landskap. 

Vi opplever Ås som et lite, hyggelig tettsted med åkerlandskap som innrammer tettstedet. Det er de vide jordene tett inntil bebyggelsen 
som gir stedet særpreg og identitet. Store åpne landskapsformer, åpen horisont og høy himmel er egenskaper som skiller Ås fra andre 
tettsteder, og som vi synes er essensielt å bevare. (ref. fig. 2)

KONSEPT 

Slagord - “jag trives best i det oppna landskap” - Ulf Lundell sang

Figur 2, Konsepttegninger av Mona Øverby og Cassandra Mood Hegna
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MÅL

I fase 1 kom vi frem til at Ås har en lang historie og identitet 
som en landbrukskommune, i tillegg til at det finnes gode 
rekreasjonsmuligheter. I fase 2 er målet vårt å kartlegge de viktigste 
synsfelt innenfor utbyggingsgrensen i forhold til å beholde samt 
forsterke Ås sin identitet som landbrukskommune. Vi ønsker å 
ta tak i noe av det vi mener er unikt med Ås; svakt bølgende, 
vakre åkerlandskap som grenser tett opptil Ås sentrum. Disse 
åkerlandskapene gir beboerne en unik opplevelse av landskapet og 
utsikten, med lange siktlinjer og en dominerende himmel. Dette vil vi 
utnytte i forhold til hverdagsrekreason både vinter- og sommerstid. Vi 
mener disse åkerlandskapene og det luftige rommet med den åpne 
himmelen har en rekreerende effekt og er som “balsam for sjelen”.

Resultatet vil vi presentere i et planforslag som argumenterer for 
hvorfor Ås kommune skal verne om viktige områder og unngå 
nedbygging av disse. Planen vil også vise blindsoner som faller 
utenfor synsfeltene som det ikke er aktuelt å bevare. I tillegg vil vi 
presentere noen enkle tiltak som forsterker kvalitetene til våre 
utvalgte områder, og gjøre dem mer synlige for beboere i Ås 
kommune.

Målgruppen vår vil inkludere alle innbyggere og pendlere i Ås, som i 
sine dagligdagse gjøremål passerer verdifulle kulturlandskap, til fots, 
syklende eller via motoriserte kjøretøy.

AVGRENSING

Plandelen behandler tre områder. Kriteriene som danner grunnlaget 
for avgrensningen er følgende:

1. Sentrumsnært – den bakenforliggende problemstillingen 
for oppgaven er at noen ubebygde arealer må reguleres om 
til utbygging. Av miljømessige hensyn skal utvidelsen av den 
eksisterende bebyggelse skje mest mulig nær sentrum. Vi ser ikke 
på rekreasjonsområder rundt Årungen eller utbyggingsfeltet ved 
Bjørnebekk kursted.

2. Gode landskapskarakteristiske og kulturhistoriske karakter basert 
på verdianalysene gjennomført i fase 1, se analyseresultatene 
(Gruppe A, side 13, gruppe B, side 15).

3. Området må være truet av utbygging, dvs ligge innenfor den 
planlagte utbyggingsgrensen, se (utbyggingsgrense figur 1 s.3).
Følgende områder er tatt med i plandelen: Dyster og Sørås, se kartet 
figur 1.s3.

Vi har tatt utgangspunktet i bevegelseslinjer som viser hvor folk ferdes 
oftest (Oppgave gruppe 10). På Sørås har vi valgt å følge trasèn til de 
myke trafikanter framfor bilister – det er de gående og syklende som 
faktisk har anledning til å nyte utsikten mest. Feltene viser hvor stort 
areal av jordene er synlige. 

 

Figur 3, Illustasjoner av Mona Øverby
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Bilde 3, se kilder Bilde 4, se kilder

Bilde 3, se kilder

LAFT 

HIMMELENS BETYDNING

Himmelen er en stor del av et åkerlandskap. 
Den danner et tak som er høyt og luftig. 
Når himmelen forandrer seg forandres 
stemmningen i landskapet totalt. Himmelen 
påvirker romfølelsen, opptegningen av 
horisonten og fargene i åkeren. Vi har sett 
på himmelens betydning i et åkerlandskap 
ved å sette inn to forskjellige himler i den 
samme åkeren. Videre har vi sett på hvordan 
det påvirker inntrykket av landskapet når 
himmelen dominerer størstedelen av et 
bilde og hvordan inntrykket forandres når vi 
beskjærer deler av himmelen.
(ref.Bilde 2.1 - 2.4)

INSPIRASJONSBILDER

I denne oppgaven har vi blitt inspirert av 
mange forskjellige anlegg og steder, men 
det var to som utmerket seg som de største 
inspirasjonskildene:

8-TALLET

8-Tallet er et stort boligkompleks i 
København, som er tegnet av arkitektfirma 
Bjarke Ingels Group. Bygningen ligger i et 
flatt slettelandskap med en lang horisont og i 
øyefallende stor himmel, og gir en interessant 
kontrast mellom moderne bygg og uberørt 
natur. (ref. Bilde 3)

RØROS

Røros er en kommune i Sør-Trøndelag, 
med et lite, tett og oversiktlig lokalsamfunn. 
Kommunen formidler seg selv med bildet 
”byen i landskapet”. Tettstedet har et særpreg 
i landskapet rundt med dyrka mark, vassdrag, 
åssider, bynær utmark og fjellvidda. 
Dette danner et oversiktlig og helhetlig 
landskapsinntrykk på lik linje med vår visjon 
for Ås.(ref.Bilde 4)

Bilde 2.1-2.4, Fotoer av Kirsti Reinsberg Mørch
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HVA FINNES AV BEVEGELSESLINER?

Skiløyper

Valgte områder

Umb

Togstasjon i Ås

Sykkel- og gangsti

Tursti

Rådyrveien

Måltorstveien

Drøbakksveien

Skoleveien

H
ogstvetveien

Sentralve
ien

Sollifallasveien

Figur 4, Kart over Ås med bevegelseslinjer

Kartet (ref.fig.4) viser skiløyper, turstier og 
gang- og sykkelstier i sentrumsområdet av Ås 
kommune. 

Gang- og sykkelstiene går hovedsakelig 
langs jordene og hovedveiene, ofte avskilt 
med en grøftekant. Disse stiene blir særlig 
brukt av pendlere som skal gå til toget eller 
bussen, og studenter som skal til og fra 
universitetet. Jordenes beliggenhet tett inntil 
gang- og sykkelstiene gir tilreisende og 
beboerne en opplevelse av kulturlandskapet i 
Ås på en hverdagslig basis.

 

Turstiene og skiløypene rundt sentrum gir 
gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon 
uten at en trenger å dra langt vekk fra 
sentrum. 

På sommerstid er det godt tilrettelagt med 
turstier i de forskjellige naturtypene i området. 
Dyrket mark er ikke tilgengelig for turgåere 
på sommerstid, men om vinteren åpner 
såkerlandskapene seg for ferdsel på ski og  
landskapet er tilgjengelig på en helt annen 
måte.

Det går en skiløype over søråsjordet mot 
Vestby og Drøbak, og en over Dysterjordet. 
Begge disse strekker seg nesten helt inn i 
sentrum. 
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OMRÅDE 1 - DYSTER
Dyster med tilhørende bevegelsesmønster 

Jordets sør- østlige side grenser mot et 
småkupert skogsterreng som i hovedsak 
består av løvskog med furu og gran 
innblandet.

Området mot vest avgrenses av 
Hogstvetveien og Ås videregående skole. 
Sør for Ås videregående skole ligger 
jernbanestasjonen. Hogstvetveien er også 
skolevei for mange elever både ved Ås 
videregående og Ski videregående som 
ankommer via tog.  Reisende med tog fra 
Moss vil møte Ås tettsted med utsikt over 
det langstrakte jordet.

På jordets nordlige grense går en trafikkert 
vei, Sentralveien. Denne veien er en av 
hovedfartsårene inn mot Ås sentrum. 

Mellom veien og jordet går det en sykkelvei 
som brukes hyppig bl.a. av skoleelever og 
beboere i boligområdet øst for jordet.
I sør grenser jordet mot Grunnfjellsveien, 
Sollihagen. Folk som bor i disse områdene 
vil passere Dysterjordet i sin daglige ferdsel.

Synsfelt

1: Punktet for synsfelt én ligger i krysset 
mellom Solfallsveien og Sentralveien. I dette 
synsfeltet har man utsikt over Dysterjordet 
fra kanten langs Solfallsveien og over til 
punktet for synsvinkel to (Ås videregående 
skole). Synsfeltet lengde er 515 meter 
fra synsfeltets ståsted og stopper ved en 
hevning i terrenget ca midt på jordet som 
skjuler terrenget bak. Horisontlinjen består 
for det meste av trær, men i synsvinkelens 
venstre ytterkant avsluttes den med et 
låvetak. Himmelen er stor og dominerende.
2: Punktet for synsfelt to ligger på 
hjørnet ved Ås videregående skole, der 
Sentralveien krysser Hogstvetveien. Her ser 
vi rett mot boligstrøket langs Solfallsveien og 
ut over jordet .Utsikten  stopper i en hevning 
i terrenget som deler av åkeren forsvinner 
bak (510 meter fra synsvinkelens ståsted), 
før terrenget stiger igjen borte ved boligfeltet 
i sør med en horisont av trær. Herfra føles 
jordet nesten uendelig langt (1090 meter 
fra synsvinkelens ståsted). Himmelen utgjør 
her også en stor del av opplevelsen av 
landskapet.

3: Punktet for synsfelt tre ligger sør for 
togstasjonen, rett bak parkeringsplassen 
hvor den gamle Hogstvetveien møter 
Hogstvetveien. Ut i fra dette synsfeltet 
ser man utover hele jordes sørlige del på 
samme måte som i synsvinkel to avgrenses 
denne utsikten av boligfeltet i sør med en 
dominerende trehorisont. Denne horisonten 
av trær brer seg mot Dysterveien i Øst 
(625 meter fra synsfeltet ståsted), som 
sammen med himmelen gir oss et langstrakt 
landskapsrom.

Valgte områder

Umb

Togstasjon i Ås

H
ogstvetveien

Sentralve
ienSollifallasveien

Figur 5, Kart over Ås med delområdet 1 Dyster

Figur 6, Kart over Dyster,med synsfelt

Figur 7, Kart over Dyster med bevegeseslinjer Figur 8, Kart over Dyster med kulturminner

Synsfelt 1

Synsfelt 2

Synsfelt 3
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Bilde 7, synsfelt 3,Foto av Kirsti Reinsberg Mørch

Bilde 5, synsfelt 1

Bilde 5, synsfelt 2
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OMRÅDE 2- SØRÅSJORDET

Sørås med tilhørende bevegelsesmønster

Dette kulturlandskapet gir en helt spesiell 
forståelse av historien, kulturen og røttene 
til stedet.  

På den nordlige siden grenser jordet til 
Drøbaksveien (riksvei 152). Mellom veien 
og jordet går en gang- og sykkelvei.Stedet 
ligger ved en viktig ferdselsåre mellom 
sentrum, UMB og Pentagon og er godt 
synlig for mange forbipasserende på sykkel, 
til fots eller med motoriserte kjøretøy. 
Mange av innbyggerne i Ås og pendlere 
med kollektivtrafikk beveger seg langs dette 
jordet daglig.

Jordet rammes inn av en horisont 
av trær i sør og vest. Vi ser også en 
spredt bebyggelse, samt Sørås gård. 
Langs gang- og sykkelveien nærmere 
Studentersamfunnet ligger Storebrand 
stadion innrammet av trær.
Den østlige kanten av jordet grenser 
mot Skoleveien, rett bak den ligger en 
barneskole. På denne veien er det trafikk av 
gående og syklende skolebarn, samt bilister 
fra nærliggende boligstrøk. Resten av den 
sørlige kanten grenser mot et skogkledt 
terreng med spredt boligbebyggelse.

Synfelt

1: Punktet for synsfeltet ligger i krysset 
mellom Skoleveien og Drøbaksveien.Når 
man kommer gående fra sentrumskjernen 
mot dette punktet åpner landskapet seg 
og himmelen bres utover det langstrakte 
åkerlandskapet. Landskapet lager et stort 
rom som gir en åpen, lett og luftig følelse. 
En silhuett av trær og spredt bebyggelse 
danner horisonten mot den dominerende 
himmelen (ca 900 meter fra synsvinkelens 
ståsted).

2: Punktet for synsfelt to ligger på gang og 
sykkelveien like ved Storebrand idrettsbane, 
i kanten av parkeringsplassen til UMB`s 
studentersamfunn.Utsikten går langs med 
gang og sykkelstien, herifra går den over 
jordet mot Sørås gård. Horisonten tegnes 
opp av trær og spredt bebyggelse (ca 800 
meter fra synsfeltets ståsted)

Rådyrveien

Måltorstveien

Drøbakksveien

Skoleveien

Figur 10, Kart over Sørås,med synsfelt

Figur 11, Kart over Sørås med bevegeseslinjer

Figur 12 Kart over Sørås med kulturminner

Synsfelt 1 Synsfelt 2

10



Valgte områder

Umb

Togstasjon i Ås
Figur 9, Kart over Ås med delområdet 2 Sørås

Bilde 8, synsfelt 1 ,Foto av Kirsti Reinsberg Mørch

Bilde 9, synsfelt 2 ,Foto av Kirsti Reinsberg Mørch 11



TILTAK OG AVGRENSING

Tiltak for forbedring av opplevelsen av 
synsvinklene:

Vi foreslår å plante et vegetasjonsbelte
langs de mest trafikkerte strekningene
i planområdet: langs Drøbakveien ved
Søråsjordet og langs Sentralveien
og Hogstvetveien der de avgrenser
Dysterjordet. Dette innebærer at feltene i 
Hogstveien må bytte plass: gangveien innerst 
mot jordet og bilveien ytterst mot jernbanen. 
Langs Hogstveien ved Ås videregående skole 
foreslår vi at det anlegges en ny gang og 
sykkelvei mellom bilveien og jordet.

Kontinuitet og tidsdybde er viktig med tanke på 
valg av vegetasjon.Som et forslag for beplanting 
kunne vi tenke oss en rekke av rognasaler 
(Sórbus hýbrida) som tresjikt og diverse 
prydgress og siv som busksjikt.
Artene tåler forurensning fra biltrafikk relativt 
godt.Et annet argument for rognasal er at 
de kan motvirke angrep av rognebærmøll på 
epletrærne langs Drøbaksveien.

Målet er å skape et skille og en levegg mellom 
bilveien og jordene. Vi ønsker å lede
fotgjengernes oppmerksomhet mot utsikten 
over jordene, mot disse åpne og rolige 
landskapsrommene.

Slik fremheves dette vakre synsfeltet for 
fotgjengere og syklister på bekostning av de 
menneskeskapte elementene. Man fokuserer 
blikket naturlig mot åkerlandskapet uten å bli 
forstyrret av trafikken. Samtidig gir en levegg av 
levende planter vern mot støy og forurensning.

Ved å sette inn prydgress som busksjikt 
mellom trærne ønsker vi å forlenge og forsterke 
opplevelsen av åkerlandskapet også for 
bilistene. Vi ønsker å gi bilistene en illusjon av å 
kjøre langs kanten av åkeren.

Muligheter for utbygging

Vi mener at man bør bevare jordenes areal i 
størst mulig grad med tanke på matproduksjon. 
Dette tilsier at utbyggingsareal må tas fra 
kantsoner. Dette vil gjelde begge de aktuelle 
områdene (Dyster og Sørås).

Dyster - muligheter for utbygging

Ut i fra våre registreringer kan utbyggningen 
rundt dette jordet kun skje bak det rød huset 
midt på jordet i en utstikker av Dysterveien og 
sørover til eksisterende boligfelt (ref figur 14). 
Foreslått areal vil ikke påvirke synsvinkel 1 og 2, 
og kun i liten grad påvirke synsvinkel 3.

Sørås – muligheter for utbygging

Deler av Søråsjordet har falt utenfor vårt 
kartutsnitt, ettersom vi har valgt synsvinkler 
basert på daglig ferdsel og hyppigst mulig bruk. 
Vi ser at vi får en “blindsone” (ref. figur 14) sør 
for barnehagen. Her stopper utsikten i den 
nåværende relativt høye vegetasjonen.  Etter 
egne registreringer av stedets vegetasjon og 
bruk mener vi at denne lille vegetasjonsskogen 
bør vernes. Området rett bak, ca fra Rådyrveien 
og fram til Måltrostveien 48, kan være et areal 
for utbygging. Fra synspunkt 2 vil dette området 
være skjult bak forhøyningen i åkeren. Fra 
synspunkt 1 vil det falle bak barnehagen.

Bilde 10, Inspirasjon til vegetasjonsbelte, prydgress, se kilder Bilde 11, Inspirasjon til vegetasjonsbelte, prydgress, se kilder

Figur 13, Illustasjonen av Mona Øverby
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OPPSUMMERING AV OPPGAVEN

Analysene fra fase 1 har gitt mange argumenter for bevaring av jordene. Stedets kulturhistorie og identitet kan leses i åkerlandskapene. For at 
Ås skal oprettholde denne identiteten er det viktig at historien fortsetter og være synelig i sentrumsbildet. Landbrukspreget står i fare for å bli 
borte med dagens byutvikling og modernisering. Ås bør proffilere seg med en annen identitet og særpreg enn de omkringliggende større steder.
Hvilke andre steder enn Ås kan man gå på ski gjennom et åkerlandskap i soloppgangen på vei til jobb?

Vi har kartlagt de viktigste synsfeltene som viser det som er unikt med Ås: vakre åkerlandskap som grenser tett opptil Ås sentrum. Ettersom 
målgruppen var Ås innbyggere og tilreisende pendlere som i sine dagligdagse gjøremål passerer verdifulle kulturlandskap, har vi tatt 
utgangspunktet i bevegelseslinjer som viser hvor folk ofte ferdes. 

De utvalgte synsfeltene foreslår vi ubetinget bevart. Vi mener de er en verneverdig del av Ås fordi de representerer Ås historie, tidsdybde og 
identitet.Planen viser også arealer som faller utenfor synsfeltene. Disse arealene vurderer vi som mindre viktig og kan derfor sees på som et 
mulig alternativ for utbygging.

Vi foreslår også et vegetasjonsbelte mellom bilveien og gang- og sykkelfeltet som en enkel måte å forsterke opplevelsen og tilgjengeligheten av 
det vakre landskapet. Tiltaket medfører  at gangveien langs Hogstvetsveien legges på innsiden av bilveien, kant i kant med åkeren. Vi foreslår 
også at det opparbeides en ny gangvei langs jordet på andre siden av Hogstveien ved Ås videregående skole. (ref. kart 14.)

Synsfelt 1Sørås- og Dysterjordet

Synsfelt 2 Sørås- og Dysterjordet

Synsfelt 3 Sørås- og Dysterjordet

Umb

Togstasjonen i Ås

Vegetasjonsbelte

Områder for mulig utbygging

Rådyrveien

Måltorstveien

Drøbakksveien

Skoleveien
H

ogstvetveien

Sentralve
ien Sollifallasveien

Figur 14, Oppsummeringskart, muligheter for utbygging og vegetasjonsbelte
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