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Ås kommune 



• Fakta om Ås kommune 
 
• Hva preger vår arealutvikling? 
 
• Hva preger vår 

sentrumsutvikling? 
 
• Tomten i Ås – miljø, mangfold 

og muligheter! 
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Fv 152 Ski 

Ås stasjon 

Tomt 



 

Ikke et klart definert geografisk influensområde, men må sees i sammenheng med 
funksjoner både i umiddelbar nærhet og i en viss avstand. 



 



 

«Megabygget» 

Skogholt 

Odd Tandbergs hus og hage 

Åsheim 

Tomtestørrelse: ca 1,4 hektar 
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Utfordringer  

• «Arealkrise» – befolkningsveksten og føringer 
om at denne skal komme i sentrumsnære 
områder er ikke forenlig med jordvern 

• En bygd må begynne å planlegge som en by, 
men fortsette å være bygd 

• Ås sentrum trenger økt attraktivitet, mer 
folkeliv og vekst i næringslivet 

• Samarbeidet mellom Campus Ås, kommunen 
og næringslivet bør styrkes og sentrum må 
preges mer av å være universitetstettsted 

 

 

 



Våre tanker for områdets funksjoner 

• Bevaring av gammel bebyggelse + åpne 
arealer + grøntstruktur i sørlig del 

• Ny bebyggelse med høy tetthet i nordlig del, 
både boliger og næring 

• Adkomst til sentrum fra ny utbygging nord 
for dagens sentrum 

• Henger sammen med en av veiene mellom 
sentrum og UMB 

• Område i tilknytning til den sentrale 
handlegaten i sentrum 



Våre tanker for områdets muligheter 

• Samarbeidsprosjekt mellom Campus Ås, det 
offentlige (kommunen + fylkeskommunen) 
og næringslivet 

• Del av sentrums kunst- og kulturområde 

• Studenter i fokus (boliger og andre 
funksjoner) 

• Kompetansebedrifter og handel med mat 
som fokus 

• Sikre fortetting med kvalitet 



PROBLEMSTILLING 

Hvordan kan denne tomten utvikles som en del av Ås 
sentrums tilpasning til følgende krav: 

• Bærekraftig arealutvikling med hensyn til klima og 
jordvern 

• Utvikling av et tettsted med en sterk kobling til et 
universitet i sterk vekst 

• Mer bymessig utbygging i balanse med bevaring av 
bygdepreget som en vesentlig identitetsfaktor 

• Fortetting og transformasjon samtidig som 
eksisterende bygninger og grøntstruktur bevares 

 


