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Åsen ligger i Levanger kommune, og Europaveg 6 går tvers gjennom sentrum i tettstedet. Med 
sin sentrale beliggenhet i regionen er både Trondheim, Værnes og Levanger nært, og derfor  
opplever Åsen tilflytning som resultat av økt boligpress i de mer sentrale strøkene. I forbindelse 
med bygging av ny E6 er det forventet at Åsen i enda større grad blir et attraktivt sted å bo for 
pendlere siden reisetiden reduseres. 

• Levanger kommune har ca. 20 000 innbyggere
• Åsen var egen kommune frem til 1962, før den ble innlemmet i Levanger
• Åsen har ca 800 innbyggere i sentrum, men ca 1800 bor i skolekretsen
• Forventet befolkningsøkning på 17% innen 2040
• Stor andel eneboliger og barnefamilier 

 
 

OM ÅSEN

VÅRT MENTALE KART 

Mentale kart er en metode for å illustrere mennesker subjektive inntrykk av et sted. Kevin Lynch 
utviklet denne metoden på 1960-tallet, og brukes for å få frem markante særtrekk og viktige  
landemerker. Vi rangerte områdene og kartla landemerker etter hvilke inntrykk vi fikk da vi 
besøkte stedet. Romretningen i landskapet forsterkes av vegnett og jernbane, samtidig som de  
representerer barrierer. De fungerer også som knutepunkt. 

Togstasjon

Knutepunkt

Romretning

Sterkt område

Svakt område

Sterkt landemerke

Barriere

VIDERE ARBEID

Med utgangspunkt i stedsanalysen lager vi i neste fase tre alternativer for fremtidig utvikling 
i Åsen. Stedet har særlig to kvaliteter vi ønsker å forsterke; sentral beliggenhet i regionen og 
vakre grønne omgivelser. Hovedmålene for videre arbeid blir: 
• Integrere og sammenkoble områdene som splittes av jernbane og E6. 
• Skape gode og grønne oppholdsrom og møteplasser utendørs. 
• Legge til rette for ulike boformer.
• Fokus på friluftsliv og folkehelse.

ROMDANNELSE

De overordnede landskapsrommene ble definert ut fra plassering av bebyggelse, siktlinjer og 
hvilken retning vi føler rommet leder oss. Særlig primærelementene som veg og jernbane er med 
på å definere rommene, sammen med helningen i terrenget. Rommene har en langsgående ret-
ning i tråd med hvordan breen har formet landskapet under istidene. 

BEBYGGELSE

Boligbebyggelsen er lokalisert nært ferdselsårene, hvor størst andel er plassert i en slak skråning    
ned mot knutepunktene fra sørøst-retning. Områdene er omkranset av jordbruksarealer, med 
spredte gårdsbruk. Dagens lokalisering av funksjoner er viktig i videre planlegging, og er førende 
for hvordan vi kan tilpasse fremtidig bebyggelse til det eksisterende. 

Trondheim Værnes

Åsen

Levanger

 Værnes - 26 km 
Trondheim - 58 km 

17 km - Levanger 
63 km - Steinkjer

Åsen

VÅRT FØRSTEINNTRYKK  

TVERRSNITT

HISTORISK UTVIKLING

 

Bebyggelse 1955

Åsen var lenge dominert av landbruk og gårdsbebyggelse, men fikk etterhvert mer variert 
næring med sagbruk, møller, verksted og fargeri. Jernbanen bidro til økt næringsutvikling, 
og ble sammen med E6 en naturlig lokalisering for bebyggelsens utvikling 

Jordbruk

Jordbruk

Fylkesveg
E6

Barriere
Tog

Barriere

Boligfelt

Kirke

Hammervatnet

Bebyggelse 2015

ÅSEN  Fase 1: Stedsanalyse 
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URBANE VIBBER
Her ønsker vi å utvikle byfunksjoner i sentrum. Målet er å samle både skole, handel og bolig i tett 
nærhet til hverandre. Ved å innføre rutenettstruktur og blokkbebyggelse vil dette gi Åsen et by-
preg. Det vil også gi gode siktakser og rom for en sammenhengende grønnstruktur. Et torg med 
servering og tilrettelegging for aktivitet året rundt vil skape et attraktivt og levende sentrum. 

PENDLERSTADEN
Åsen er et tettsted i vekst, spesielt på grunn av sin sentrale beliggenhet i regjonen med nærhet til 
mange byer og flyplass. Dette konseptet utvikler et større område, med hovedfokus på boligbyg-
ging. Det blir tilrettelagt for et effektivt veg- og sykkelnett med parkeringer, for å kunne komme 
seg raskest mulig frem og tilbake fra arbeidsplassen fra knutepunktene i Åsen.

FORTETTING: høy tetthet er bærekraftig og god strategi for å skape liv i sentrum. 

FOTGJENGERPRIORITET: det skal være enkelt og trygt for alle å ferdes mellom funksjoner.  

BYFØLELSE: vi vil skape et sentrum med torg og handel, med rutenettstruktur. 

FUNKSJONSBLANDING: med næring og bolig i samme bygg får vi utnyttet arealene godt. 

HOVEDMÅLSETTINGER
BOLIGUTVIDELSE: bruke større arealer til bolig, med variasjon i boligform. 

EFFEKTIVT GANG- OG SYKKELNETT: lett å komme seg til knutepunktene. 

FORSTAD: jobbe i byen, men kunne bo i den grønne forstaden. 

FAMILIEATTRAKTIV: store boliger med parkeringsplasser og private hager. 

MIDT I MATFATET
Visjonen  i dette konseptet er å bringe det omkringliggende landbruket inn i sentrum med bruk 
av parsellhager og andelslandbruk. Dette skaper grønnstruktur, møterom og fremmer kortreist 
mat i tråd med et bærekraftig klimaperspektiv. Vi ønsker å lage en handelsgate med torg, med 
mulighet for “bondens marked”. Vi prioriterer å ta vare på tradisjon og kulturminner. 

HOVEDMÅLSETTINGER
JORDBRUK: ivareta mest mulig dyrka mark, og bygge ut tett ved eksisterende bebyggelse. 

TRADISJON: skape en historisk kontinuitet med en moderne vri. 

FRILUFTSLIV: inspirere til å være ute med apellerende uteområder. Gunstig for folkehelse. 

FELLESSKAP: skape gode møte- og oppholdsrom nært hjemmet ved bruk av parsellhager.  

STYRKER:
+ Naturvennlig  
+ Fremmer en grønn livsstil  
+ Fokus på mennesket, fellesskap og trivsel 
+ Identitetsskapende  
+ Kan sette Åsen på kartet ved å skape en                          
   handelsstad for lokalt dyrkede grønnsaker. 

ULEMPER: 
- Kan være for liten målgruppe 
- Ikke tilrettelagt for bilbrukere 
- Lite næringsareal utenom jordbruk 
- Redusert servicetilbud 

STYRKER:
+ Tilrettelagt for næringsutvikling i sentrum
+ Flere arbeidsplasser 
+ “10- minuttersbyen”, alt i umiddelbar nærhet 
+ Attraktive byrom 
+ Ny hovedgate som integrerer splittede  
   områder 

STYRKER:
+ Store og attraktive boliger for alle aldre 
+ Tilrettelagt for pendlere 
+ Også tilrettelagt for gående og syklende 
+ Tar høyde for rask befolkningsvekst
+ Mangfoldig boligtilbud. 

ULEMPER: 
- Bryter med det tradisjonelle 
- Lang gjennomføringstid 
- Krever riving av eksisterende bygg 
- Bevarer ikke kulturminner  
- Fortetting kan skape interessekonflikt

ULEMPER:
- Nedbygging av dyrka mark  
- Arealkrevende 
- Parkering vil ta mye plass i sentrum 
- Skaper mye trafikk 
- Handel i sentrum vil kunne bli utkonkurrert       
  ved å satse på pendling til byer i nærheten 

  ÅSEN  Fase 2: Konsepter 

HOVEDMÅLSETTINGER
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Grønne strukturer kan integreres både vertikalt på bygg, eller på bakkeplan langs gater, i bed eller parsellhager. Den urbane følelsen skapes gjerne av  torg, tetthet i befolkning og bygg, med aktivt benyttede arealer.  Med storstilt boligbygging og godt gang- og sykkelnettverk kan Åsen potensielt bli regionens nye pendlerstad. 



PLANFORSLAG

INFRASTRUKTUR

GRØNNSTRUKTUR OG MØTEPLASSER

BESKRIVELSE 

ÅSEN  Fase 3: Planforslag 

BAKGRUNN
Alle konseptene har kvaliteter som kan bidra til en positiv utvikling 
i Åsen. Istedet for å rendyrke ett konsept, velger vi å gå videre med 
styrkene til hvert av alternativene. 

Målet vårt er å sammenkoble områdene som i dag blir splittet av E6 
og jernbane for å skape et konsentrert og samlet Åsen. Vi ønsker at 
befolkningen skal kunne bevege seg raskt og effektivt til sitt mål-
punkt, samtidig som uterommene skal fungere som målpunkt i seg 
selv. Rommene mellom husene vil være like viktige som boligen for å 
skape trygghet og fellesskap. De må inneholde interessante element-
er som får folk ut. Dette bidrar også til god folkehelse. Samtidig må 
sentrum ha viktige funksjoner som befokningen ønsker i sin hverdag. 

Grønnstruktur og bærekraftighetsprinsipp fra Midt i matfatet
Fortetting, funksjonsblanding og gatestruktur fra Urbane Vibber 
Tilrettelegging for myke trafikanter fra Pendlerstaden 

For å skape bedre sikt- og bevegelseslinjer lager vi ny gatestruktur. Den nye aksen blir en miljøgate med handel, boliger, torg og park. Vi legger 
også inn en ny overgang eller undergang for å koble sentrum sammen med boligfeltet i sør. Miljøgaten har fotgjengerprioritet, som betyr at 
bilister har vikeplikt for gående og syklende. Vi setter ned fartsgrensen og lager veien smalere, samtidig som vi plasserer trær tettere på kjøreba-
nen som er et virkemiddel for å få bilister til å senke farten. Dette medfører videre nye adkomster til eksisterende og planlagt bebyggelse. Ved å 
gjøre det trygt for barn, skal områdene også være tilrettelagt for lek og moro. E6 vil også ombygges til å bli en smalere gate, med 30-sone. 

For å gjøre tettstedet mindre avhengig av bil ønsker vi å fortette for 
å skape et kompakt sentrum. På denne måten bli avstandene mel-
lom funksjoner kortere, og flere vil gå eller sykle. Derfor er det satt 
av mye areal til næring og bolig midt i sentrum. Det vil være funks-
jonsblandede bygg, med næring nederst, og boliger i etasjene over. 
Vi ønsker heller å skape en levende handlegate i stedet for å legge 
tilrette for et kjøpesenter. 

Ved å plassere aldershjem, skole, barnehage og kulturskole nært 
hverandre ønsker vi å øke trivsel. Man skaper et samfunn hvor alle 
aldersgrupper har plass og kan sosialiseres med hverandre. I tillegg 
skaper det arbeidsplasser i sentrum.

Samtidig vil det være fokus på å skape en sammenhengende grønn-
struktur og bringe naturen inn i sentrum med trær, planter og dyrking. 

Figurene under illustrerer gangvei og bilvei. Ved utbygging av et nytt sentrum, må også infrastrukturen utformes på nytt. Når E6 legges om og 
trafikkmengden reduseres vil vi gjøre sentrum mer tilrettelagt for myke trafikanter. Siden Åsen er et lite tettsted vil vi likevel gjerne beholde noe 
biltrafikk i hovedgatene, da dette er med på å skape mer liv. Ved å ha en miljøgate med fotgjengerprioritet vil veiene være smalere, og en får et 
intimt sentrum. Vi velger å legge mye av parkeringen under de nye byggene for å frigjøre areal på bakkeplan. 

I vårt planforslag har vi lagt stor vekt på å ha sammenheng i grønnstruktur gjennom hele sentrum til omkringliggende grøntområder. Vi bruker 
ulike innslag av trær, parker og lekeplasser/aktivitetsparker for å oppnå dette, som også er en fin strategi for en bedre folkehelse. Derfor fungerer 
grøntområdene også som naturlige møteplasser. Torget og hovedgaten blir viktig for å kunne møtes i litt større sammenhenger. 

STYRKER                                              ULEMPER
+ Planens nye hovedakse knytter sammen områdene som i dag blir      
   splittet av E6 og jernbane 

+ Viktige funksjoner blir plassert nært hverandre og styrker sentrum  
   som møteplass 

+ Fortetting møter forventet befolkningsvekst samtidig som det er  
   arealeffektivt. Mangfoldig boligtilbud. 

+ Bringer grønnstrukturen gjennom tettstedet, og gir god tilgang til  
   friluftsområder. 

+ Den nye infrastrukturen gjør det enklere og tryggere å ferdes som 
    myk trafikant. 

- Bygger på områder som i dag er dyrka mark. 

- Planforslaget vil være en lang prosess å gjennomføre. 

- Noe eksisterende bebyggelse vil rives. 

- Krever at befolkningen blir mindre avhengig av bil. 

- Mindre privat areale per boenhet. 

- Fortetting kan skape interessekonflikter. 
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ÅSEN  Fase 4: Detaljering - Torget  
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Et sentrum med handelsgate 
og butikker

Restaurant med uteservering 
som vil samle mennesker 

Universell utforming skal være 
gjennomgående i hele Åsen 

Enkelt å parkere sykkel i sen-
trum, uten høye fortauskanter

Vi bruker belysning for å skape 
trygge omgivelser i sentrum

Fontene og blågrønn struktur 
skaper attraktive møterom 

Trær og planter vil skape en 
sammenheng i grønnstruktur

Benker og sitteplasser som er 
plassert inntil vegetasjon for 
trygghetsfølelse  

Kulturhus 
3 etasjer

Funksjonsblanding  
Butikk og boliger

3 etasjer

Funksjonsblanding
Butikk og aldershjem

2-3 etasjer

Spisested
2 etasjer

Torgplass med sesongvarierte
 aktiviteter

Kulturhus

På torget plasserer vi et kulturhus som skal være et flerfunksjonelt samlingspunkt 
ved å inneholde bibliotek, auditorium og kulturskole for skolebarna. Ved å bruke 
sterke arkitektoniske uttrykk kan bygget bli med på å gi Åsen en ny identitet og bli 
et landemerke for stedet. Flerfunksjonaliteten vil gjøre det attraktivt for flere grup-
per mennesker. Bildet er av Vennesla Kulturhus. 

Funksjonsblanding

Ved å ha næring og handel i første etasje og boliger i etasjene over, skaper 
dette mangfoldighet og liv i sentrum, samtidig som alt ligger i nærheten av 
hverandre. Man trenger ikke benytte seg av bil for å komme seg til hverd-
agsfunksjoner, og det er en arealeffektiv og bærekraftig måte å utvikle et 
sted på.

Flerfunksjonelt torg 

Utformingen gir torget mange bruksmuligheter til alle årstider. Sommers-
tid vil det være godt egnet for sitteplasser, folkefester, utekino, konserter 
og markeder. På vintertid kan man ha julemarked, og nedsenkingen kan 
brukes til å lage skøyteis. 

Miljøgaten 

Vi ønsker å skape en trygg handelsgate hvor de ulike trafikant-
gruppene ikke separeres, men bruker gaten som et sambruk-
sområde. Som på bildet under vil arealene utenfor butikkene 
være skjermet fra trafikk ved hjelp av trær og belysning, mens 
arealet i midten blir delt mellom gående, syklende og bilister. 
Dette kan fungere godt i Åsen med begrenset trafikkmengde. 

VIDERE ARBEID KONKLUSJON  
Vårt prosjekt har vært å utforme Åsen for fremtiden. Vi startet med å gjøre en stedanalyse som gjorde oss kjent med stedets kvaliteter og forbedringspotensial-
er. Særlig la vi merke til mangel på møteplasser og grønnstruktur i sentrum og barrierene skapt av E6 og jernbane. Videre lagde vi ulike alternativer for hvordan 
tettstedet kunne utviklet seg videre ut fra en forventet befolkningsvekst. Vi lagde deretter et endelig planforslag som vi synes både er langsiktig og fremtids-
rettet. Planen har redusert barrierene, skapt varierte møteplasser og oppholdsrom ute, samtidig som grønnstrukturer nå gjennomstrømmer stedet i god sam-
menheng med friluftsområdene. Dette tror vi kan gjøre Åsen til et attraktivt sted å leve og bo for mennesker i alle aldre. 

Videre i reguleringsplanprosessen bør det fokuseres på energibesparende løsninger som er i tråd med en bærekraftig utvikling. Det plan-
legges også en utbygging på et område som idag er dyrka mark. Det burde vurderes om det finnes en annen løsning for dette, eller om en 
kan omplassere jorda til et annet område. I tillegg burde en se på hvilket alternativ som er best for å lage en ny krysning over jernbanen 
til boligfeltet i sør. I planen fjernes det deler av eksisterende bebyggelse, som erstattes med større bygg og nye boligformer. Dette er in-
ngrep som muligens kan løses bedre, og møter kanskje ikke dagens markedsetterspørsel og distrikspolitikk. Planen tar utgangspunkt i et 
langsiktig perspektiv, og krever en endring som skjer trinnvis. Avslutningsvis er det viktig med universell utforming og gode arkitektoniske 
løsninger. 

8 meter

14 meter



Åsen sentrum Fase 1

VÅrt Førsteinntrykk

VÅrt mentale kart

OVersiktsbilde

Videre arbeid

enhetlige OmrÅder
”Et sentralt knutepunkt midt mellom 

Trondheim og Steinkjer.” 
- aaseninfo.no

Flyfotoet viser en oversikt over organiseringen av bebyggelsen i Åsen. Jernbanesporet og dagens E6 lager et skille i tettstedet. Det største boligfeltet er plassert i 
skråningen i sør, mens sentrum med næring, skole og idrett er i nord. Bildet viser også potensialet for byutvikling ned mot Hammervatnet, som i stor grad står 
ubebygd i dag. Åsen har store områder med dyrket mark som en del av bebyggelsen er ordnet etter.

Terrengsnittet illustrerer topografien i Åsen fra nord til sør, og hvordan bebyggelsen er lagt etter terrenget. Sentrum er plassert på et jevnt platå. E6 og toglinjen
ligger lett tilgjengelig, men skaper barrierer mellom sentrum og det store boligfeltet i skråningen. I sørgående retning skråner terrenget oppover. 
Her finner man et boligområde bestående av både eldre og nye boliger. Nord mot Hammervatnet er det bratt ned mot skogsområder, 
dyrket mark og potensial for utbygging.

• Tettsted i Levanger kommune
• Beliggenhet: 58 km nordøst for Trondheim
• Innbyggertall: 595 (2017)
• Coop Åsen holder tittelen ”Norges skjeveste butikk”
• Ny E6 planlagt til 2025: reduserer kjøretiden til Trondheim 

med 12 minutter
• Omleggingen av E6 vil sannsynligvis stimulere til  

befolkningsvekst i Åsen
• Mer attraktivt å bosette seg der for pendlere

terrengsnitt

Bygningsstrukturen innretter seg hovedsakelig etter Åsens ordnende elementer - jernbanen, E6 og terrenget. Boligfeltene er plassert i et 
organisk mønster og er generelt spredt. Åsen ligger naturlig nok ved foten av en ås. De bratte skråningene avgrenser boligområdet i 
sørøst. I dag består store deler av Åsen av en bygningsvariasjon hvor næring, bolig og offentlige bygg er lagt om hverandre. Det er store 
landbruksarealer med dyrket jord som skiller bebyggelsesklyngene.Jernbanen og E6 skaper barrierer på flatearealet i sentrum, og deler området opp i ulike rom. Ved togstasjonen er et større byrom inndelt i bolig på den ene siden, 

og næring på den andre. På nordsiden av E6 dannes et rom ved den store åpne plassen, hvor butikk, skole og barnehage ligger på samme høydenivå. I tillegg finnes 
to boligområder langs E6 som til en viss grad danner rom parallelt med veiretningen.

histOrisk utVikling

1955 2018

Om Åsen

Trondheim

Åsen

Trondheimsfjorden

Stjørdal

I 1955 var Åsen en egen kommune, men ble i 1962 en del av Levanger. Bebyggelsen var spredt og besto i hovedsak av gårdsbruk. I dag 
er det fortettet med boligområder, næring og industri, men mye av den dyrkede marken består. Kartene er hentet fra GIS og Finn.no sine 
historiske kart.

100 m

100 m

stedsanalyse
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Stedsanalysen danner grunnlaget for neste fase. Der vil vi legge frem tre ulike forslag til hvordan Åsen kan utvikles i årene som kommer - 
i forskjellige tidsperspektiv. I dag mangler det gode møteplasser og hyggelige uterom. Fremkommeligheten mellom de ulike områdene har 
forbedringspotensial, fordi veien og jernbanen er dominerende barrierer. Bebyggelsen er generelt spredt og arealkrevende, og er derfor lite 
tilrettelagt for gående og syklende. Likevel ser vi store muligheter i Åsen, og vil konfrontere de barrierene som eksisterer i dag. Fossingelva 
og Hammervatnet er kvaliteter vi ønsker å fremheve.

Når E6 legges ut av sentrumskjernen vil støynivået reduseres, noe som vil skape bedre boforhold i sentrum. Dette kan bidra til at Åsen kan 
bli et attraktivt sted å flytte til. For å illustrere potensialet i Åsen vil vi i neste fase presentere tre ulike fremtidige utviklingsalternativer. 

Det mentale kartet beskriver hva vi oppfatter som identitetsskapende for området - som møtepunkter, landemerker og andre særtrekk. 
Metoden baserer seg på Kevin Lynchs analyser i «The image of the city» fra 60-tallet, hvor han blant annet utredet fem elementer som 
han mente definerte det mentale kart. Disse er bevegelseslinjer, barrierer, områder, knutepunkter og landemerker. Etter vår mening er E6 
en naturlig bevegelseslinje å følge gjennom tettstedet, men skaper samtidig en barriere. Jernbanen er også en betydelig barriere. Coop og 
samfunnshuset fremstår som svake landemerker.

Boligområde

Boligområde

Jernbane

Åsen barne- og ungdomsskole

Coop Extra 
Åsen

Samfunnshus

Åsen kirke

Sterk bevegelseslinje
Svak bevegelseslinje

Område
Barriere

Landemerke

100 m

Industri

Sentrum
Eneboliger 

ordnet etter veien Overnatting

Boligområde: eneboliger med saltak, 
ordnet etter terrenget

Eneboliger ordnet etter 
terrenget og jordene

Boligområde

Skole og barnehage

Næring

Industri

Spredt boligbebyggelse: 
gårder og eneboliger

Spredt boligbebyggelse ordnet etter elva

Togstasjon

Idrett

Eldre gårdsbruk ordnet 
etter elva og veien

rOmdannelse



Ut Mot SjøenPendlerbyen Aktive ÅSen
I det siste konseptet fokuserer vi på en langsiktig byutvikling hvor den sjønære beliggenheten utnyttes til sitt fulle. Sentrumsutviklingen vil ha et 
flerfunksjonelt fokus på lokal handel, mat og kultur. Grønne gangstier fra sentrum skal sikre tilgjengeligheten til Hammervatnet, hvor en sjøpromenade 
langs vannkanten vil bli et populært oppholdssted og turområde. Nordover langs Fossingelva bygges boligområder som vil gi beboerne gode solforhold og 
flott utsikt. Fra sentrum lager vi en ny gang- og sykkelvei med tilhørende gangbro over elva, for å skape god tilgjengelighet til de ulike funksjonene 
i sentrumskjernen.

• Arealeffektiv utnyttelse av boligområder
• Attraktivt for mennesker som jobber utenfor tettstedet 
• Økt kollektivtilbud
• Sparer dyrket mark

• Lite utnyttelse av flotte sjøområder
• Avhengig av et utbedret regionalt kollektivsystem, 
• Må lokke tilflyttere med mer enn et godt kollektivtilbud

Ved å videreutvikle dette konseptet vil vi også fokusere på å utvide kulturtilbud. Dette kan gjøres ved å blant annet bygge et nytt kulturhus som er 
attraktivt å ta i bruk for innbyggere i alle aldre. Handel, skole og bebyggelse knyttes tettere sammen og skaper hyggelige, levende byrom. 

Kollektivtransport og oppgradering av E6 gjør Åsen til et sentralt sted det er lett å komme seg til og fra.

• Flerfunksjonelt sentrum 
• Tilrettelegger for aktiviteter i nærmiljøet 
• Utnytter elveområdet 

• Avhengig av mange besøkende og tilflyttere for å drifte anlegg
• Boligutviklingen tar ikke like mye hensyn til de ulike livsfasene
• Reduserer fremkommelighet med bil

 I dette konseptet ser vi det hensiktsmessig å etablere aktivitetsanlegg og utvikle dagens naturfasiliteter. Hammervatnet og Fossingelva har flotte 
bruksområder som vi ønsker å rette et fokus på. Flere samlingssteder og aktiviteter i sentrum vil skape en sosial by hvor nye innbyggere ønsker å 

etablere seg. 

• Knytter Åsen mot sjøen
• Flotte boligområder langs vannkanten
• Sammenhengende grønne områder langs elvebredden 

• Bruker store områder av dyrket mark og skogsområder
• Krever en stor befolkningsvekst
• Bevarer ikke det opprinnelige Åsen
• Transportkrevende på grunn av avstander

Ny tog- og busstasjon i sentrumskjernen tilrettelegger for økt 
pendling fra Åsen. Inspirasjon er hentet fra Asker togstasjon.

Et bysentrum tilrettelagt for gående, syklende og bilister. Ved hjelp 
av gjennomgående grønne elementer blir den åpne plassen et 
hyggelig byrom, slik som her ved Regjeringskvartalet i Oslo.

Bildet viser hvordan gatemønster kan brukes til å senke farten til 
bilene gjennom gågater, ved å blant annet fjerne fortauskanter og 
gjøre veien smalere. Illustrasjonen er fra et prosjekt i San Francisco.

Åsen sentrum blir fylt med aktiviteter for hele familien, som kan 
brukes året rundt.  Om vinteren kan vannspeilet brukes som 

skøytebane, slik som på Spikersuppa i Oslo sentrum.

Gangbroen over Fossingelva knytter boligområdet til sentrum, 
samtidig som man kan bo i grønne og rolige omgivelser. 

Inspirasjonen er hentet fra elva i Ulsteinvik.

Boligblokker ved sjøen gir beboerne flott utsikt, og 
sjøkontakten gir mulighet for aktivitet og lek for hele familien. 

Inspirasjonen er hentet fra et boligprosjekt i Lillestrøm.

I dette konseptet har vi fokusert på en langsiktig utvikling. Her tilrettelegger vi for å utvide sentrum, noe som skaper en ny identitet til Åsen. 
Langstrakte bevegelseslinjer for fotgjengere og syklister reduserer biltrafikk i sentrum. Kombinert med fasiliteter som butikker, boliger og 

restauranter i sentrumskjernen og langs vannet, legger dette til rette for en bærekraftig stedsutvikling. 

Fordeler Fordeler Ulemper Fordeler

Fase 2ÅSen SentrUM konSePtene
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Fargeleggingskart

http://www.norgeskart.no/#!?zoom=12&lat=7059684.35&lon=304232.6

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommunene

Retning
Samfunnshus

Felles utearealer

Skole og barnehage

Idrettsanlegg

Boligområde med 
blokkbebyggelse, 

4-5 etg.

Gang- og sykkelvei 
gjennom sentrum

Eksisterende 
eneboliger og 
nye rekkehus,  

2 etg.

Utvidet togstasjon 

Sentrum med næring og handel

Boligområde med 
blokkbebyggelse, 

3-4 etg.

Retning Trondheim

Retning Åsen kirke

Retning Levanger

Fargeleggingskart

http://www.norgeskart.no/#!?zoom=12&lat=7059684.35&lon=304232.6

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommunene

100 m

Treningssenter  med 
svømmehall

Klatrepark i skogen

Fortetting i eksisterende 
eneboliger og nye 
rekkehus,  3 etg.

Skole og barnehage

Sentrum

Idrett

Kulturhus

Aktivitetspark

Besøksgård 

Sykkel- og tursti rundt 
hele området

Elva åpnes

Miljøgate i sentrum

Fortetting av næ-
ringsbygg, 2-3 etg.

Togstasjon
Fortetting av  
boligområde

Retning Trondheim

Retning Levanger

Fargeleggingskart

http://www.norgeskart.no/#!?zoom=12&lat=7059684.35&lon=304232.6

Kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og kommunene

Eksisterende 
eneboliger og 
nye rekkehus, 

2 etg.

Leiligheter, 
4-6 etg.Boligområde, 3-4 etg.

Skog  bevares. Lek for unge og 
turområde for eldre

Kulturhus
Skole og barnehage

Idrett

Rekreasjonsområde 

Boligområde, 
2-3 etg.

Sentrum

Boligområde, 
4-5 etg.

Industri

100 m

Retning Levanger

Retning Trondheim

I pendlerbyen ønsker vi å utvikle dagens sentrumskjerne med fortettet boligbebyggelse, fordi vi ønsker å ivareta stedsidentiteten Åsen har i dag. 
Det skal bli attraktivt for pendlere å bosette seg her, da vi vil etablere et godt kollektivt knutepunkt med hyppige avganger til Levanger og Trondheim. 
Denne utviklingen ses i sammenheng med bygging av ny E6 som vil forkorte kjøretiden betraktelig. Ved å fortette bebyggelsen, og knytte kulturtilbud, 
skoler og handel sammen, vil biltrafikken kunne reduseres og stimulere til grønn utvikling. Dette konseptet innebærer også å trekke boligområdene vest-
over for å integrere eksisterende samlingssteder som kirke og samfunnshus inn i sentrum. Elektrifisering av Trønderbanen er planlagt gjennomført i løpet 
av 2020. I forbindelse med arbeidene på jernbanen vil vi anlegge ny overgang over sporet for å gjøre fremkommeligheten til sentrum lettere fra 
boligområdene i sør.

I dette konseptet ligger hovedfokuset i aktivitets- og fritidstilbud, som skal gjøre Åsen til et attraktivt sted for hele familien. Vi fokuserer på fortetting, 
samt å koble sentrum til naturmessige fasiliteter med oppgraderte turstier, større grøntområder og lekeplasser. Det vil gå en sammenhengende tursti rundt 
hele området. I tillegg bevarer vi gården ved elva, som blir et sted hvor familier kan besøke gårdsdyr. Ved å samle sentrumskjernen ønsker vi å utvide 
gang- og sykkelpassasjer og redusere bil- og gjennomfartstrafikk. Utjevning av kupert terreng og åpning av nedre del av Fossingelva vil gi bedre 
tilgjengelighet til elvens bruksområder året rundt. Vi ønsker å legge vekt på å redusere de bevegelsesbarrierene som i dag foreligger på grunn av E6 og 
toglinjen, og gjøre det enklere å velge sykkel som fremkomstmiddel.  

UlemperUlemper

100 m TurstiTursti

Gangbro

Gang- og sykkelvei



Myke TrafikanTerSaMMenhengende grønnSTrukTur

Videre arbeid
Med utgangspunkt i dette planforslaget har vi utarbeidet en idé for hvordan vi tenker at Åsen sentrum kan bli. 
Torget med vannspeilet og kulturhuset er noe vi vil fremheve, samt boligområder med tilhørende park. I neste fase 
har vi detaljert og illustrert disse områdene slik at man lettere kan få et bilde av det fremtidige Åsen sentrum. 

TidSlinje
Tidslinjen nedenfor viser forslag til hvordan Åsen kan utvikles over tid. På kort sikt ønsker vi å fortette dagens 
sentrumskjerne, mens på lengre sikt ønsker vi å utvikle området nordover mot Hammervatnet.

Utbygging av varierte boligområder vil være med på å 
utvikle Åsen til et attraktivt sted å bo for flere alders-
grupper og familier. Jernbanen og kollektivtrafikk er mer 
tilgjengelig for innbyggerne, slik at bilkjøring blir redusert 
samtidig som det er lettere å bevege seg både innenfor og 
utenfor Åsen sentrum.

Med en miljøgate gjennom hele sentrum vil sentrums-
utviklingen utvides ned mot sjøen. Boligområder ved 
Fossingelva og Hammervatnet er knyttet til sentrum og 
parken gir mulighet for rekreasjon og lek for hele familien.
Dette er et langsiktig perspektiv som avhenger av høy 
befolkningsvekst og utvikling i Åsen. 

Etter utvikling av varierte boligområder, kollektivtrafikk og 
flere grønne områder, vil Åsen på lengre sikt rette 
fokus på å tilby flere aktiviteter og kulturtilbud for 
beboerne. Åsen blir et sted man kan bo, besøke og leve i, 
der aktiviteter, handel og turmuligheter er samlokalisert.  

2020-2025: 

2025-2035: 

2035-2050: 

For å skape fine byrom, bedre bymiljø og livskvalitet, er det viktig med grønnstruktur. Derfor fokuserer vi på 
miljøgate gjennom sentrum, i tillegg til parker og lekeplasser sentralt plassert rundt torget og boligområdene. 
Sammenhengende grønne områder er også viktig for å koble sammen større parker og omkringliggende 
skogsområder med trivelige stier og gangveier.

Trafikk Og Parkering VekST

LARVIK TORG 

Torget fungerer som et samlingssted for alle 
PARKAKSEN I BERGEN SENTRUM 

Parker i sentrum bidrar til et bedre bymiljø

200 m

Eldresenter og 
treningssenter Barnehage

Park- og grøntområder

Sammenhengende 
grønnstruktur

Utvidet elveområde

Barne- og 
ungdomsskole Flerbrukshall

Bank

Kulturhus

Næring

Rekkehus 2 etg.

Rekkehus 2 etg.

Park

Blokker 4-6 etg.
m/P-kjeller 

Eneboliger 2 etg. 
m/grøntområde

Boligblokker 3-5 etg. 

Aktivitetspark

Park

Park
Parkering

Rekkehus 2 etg.

Blokker 4-6 etg.
m/P-kjeller 

Besøksgård

Parkering

Retning strand  

Retning sjøområde

Stine Aanvik - Jenny Andersen - Mathias Gurung Grutle - Linn Gaustadnes Hansen - Sander Finsrud KirkebøenfP4100 - arkiTekTur Og STedSfOrMing 2018 - gruPPe 7

Fase 3

fra kOnSePT Til PlanSkiSSe
De tre konseptene som ble presentert i forrige fase har alle kvaliteter vi ønsker å ha med videre. Målet med 
prosjektet er å finne en løsning som gjør at folk både har mulighet og ønsker å flytte til Åsen, uansett om de må 
jobbe andre steder. Vi har valgt å kombinere elementer fra alle tre konseptene i vårt planforslag. 
Vi ser for oss utviklingen av Åsen på kort sikt vil være preget av elementer fra både “Pendlerbyen” og “Aktive 
Åsen”. På lang sikt vil Åsen kunne utvikle seg i retning sjøen, med elementer fra ”Ut mot sjøen”-konseptet. 
Det endelige planforslaget presentert her kjennetegnes av variert bebyggelse og fortetting i sentrum.

BEKKESTUA, BÆRUM
Med halvprivate parker i sentrum får beboerne mulighet til 
å bo sentralt i grønne og rolige omgivelser.

PAVILJONGEN, MOSS
Åsen vil få et mer levende bysentrum med aktiviteter for 
hele familien - året rundt. 

ELGSETERGATE, TRONDHEIM
Miljøgater i sentrum tilrettelegger for gående og syklende og 
gjør det mer attraktivt for denne type trafikk.

ÅSen SenTruM PlanfOrSlag

Aktivitets- og 
lekeplass

Gangbro

Retning StokkvolaRetning Trondheim

Retning Levanger

Kulturpark

Jernbane

Fossingelva

Miljøgate

Togstasjon

ARBEIDSPLASSER: 300, som tilsvarer en økning på 110 %

BEFOLKNINGSVEKST: 1135, som tilsvarer en økning på 191%

NYE BOENHETER: 334, som tilsvarer en økning på 169%

Sentrumsområde og gangvei 
fra togstasjon til torg

Torg

Parkering

200 m
Retning Levanger

Retning Trondheim

200 m

Retning Stokkvola

Retning strand  

Retning sjøområde

I planforslaget har vi fokusert på fremkommelighet, spesielt for de myke trafikantene - gående og syklende. 
Ved å omstrukturere dagens E6 til en miljøgate med lavere fartssone, egne sykkelfelt og brede gangfelt, begren-
ses bilens tilværelse i sentrumskjernen. Vårt fokus er at enhver skal ha muligheten til å gå fra hjemmet sitt til 
kulturhuset, vannspeilet, togstasjonen og alle funksjonene man finner i sentrum. 

Retning sjøområde

Retning Stokkvola

200 m

Retning strand  

Retning sjøområde  

Retning Stokkvola

Trafikk er viktig i en pendlerby, og det inkluderer også biltrafikk. I vårt planforslag ønsker vi å tilrettelegge for 
mest mulig bruk av kollektivtrafikk, men tilgjengeligheten for bil blir fortsatt viktig. Får å få et best mulig sam-
spill mellom myke og harde trafikanter legges det opp til et veisystem som i minst mulig grad går på bekostning 
av gående og syklende. Parkering foregår i all hovedsak i parkeringskjellere, men i tilknytning til togstasjonen og 
næringsområdene i sentrum finnes det også noen parkeringsplasser på bakkeplan. 

Gangbro

Sykkel- og tursti
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VAlgt område

miljøgAte

torg i Sentrum

Vinter

uniVerSell utForming reFlekSjon og Videre utVikling
Når nye E6 kommer på plass skal den gamle veien omformes til miljøgate. For å skape et trivelig bymiljø er det viktig med grønne områder og sitteplasser langs gatene. Dette bidrar til 
økt interaksjon mellom mennesker og skaper visuelt tiltrekkende områder. Kollektivtrafikk og ferdsel på sykkel blir prioritert med nye busstopp og busslommer i sentrum, og egne sykkel-
felt i begge kjøreretninger. Snittet under viser hvordan alle har sin plass i miljøgaten i sentrum. Tallene under figuren er oppgitt i antall meter. 

Det nye kulturhuset i sentrum vil fungere som et samlepunkt for kultur i Åsen. Her kan det arrangeres konserter, teater, utstillinger, kinoforestillinger, 
debatter og dans. Det lokale kulturlivet kan blomstre, og det er plass til små og store arrangementer. Arkitekturen til bygget skiller seg ut i området, og vi 
har hentet inspirasjon fra Bærum kulturhus som er tegnet av Snøhetta. Plassen foran bygget blir et oppholdssted og område for aktivitet, med inspirasjon 
fra Rockheim i Trondheim. Et slikt byggverk kan bli et signalbygg over tid, som markerer seg i landskapet og vil bidra til å skape identitet i det nye Åsen. 

I fjerde og siste fase har vi utarbeidet et detaljert forslag til utforming 
av det nye torget og kulturhuset i Åsen. Torget skal bli et nytt 
samlingspunkt for et voksende tettsted, og en naturlig møteplass for 
alle innbyggerne i Åsen. Vi har fokusert på å skape luftige, grønne og 
universelt utformede utearealer, hvor mennesket settes i sentrum. 
 
Vi har valgt å ikke flytte sentrumskjernen, men heller utvide det 
eksisterende sentrum da det er her aktivitetene foregår i dag.  

De nye byområdene blir lagt opp med tanke på universell utforming. Torget og gangfeltene blir formet med gjennomgående ledelinjer og 
lys. Sammen med bruk av og kontraster i tekstur og farge på bakken, blir det enkelt for alle å forflytte seg i Åsen. Alle overgangsfelt har 
skrå kantstein som sørger for flytende overganger mellom vei og fortau. 

åSen Sentrum Fase 4detAljering

kulturhuS
Torget binder de ulike områdene sammen og danner en naturlig møteplass for Åsens innbyggere. Da torget ligger der Coop er i dag, bevares det 
geografiske møtepunktet i tettstedet. Bruken av torget vil tilpasses etter sesong. Om vinteren vil vannspeilet være en skøytebane for hele familien. På 
torget er det plass til eksempelvis julemarked og julegran. I tillegg ligger aktivitetsparken og lekeplassen vis à vis, slik at det blir en fin overgang til 
grøntområdene, som blir integrert i sentrum på en naturlig måte.

St. Olavs Hospital i Trondheim er et godt eksempel på et universelt utformet byrom. Dette unike prosjektet har satt 
brukeren i fokus ved utformingen av alle elementer. Uansett utgangspunkt, kan alle bevege seg fritt i et samfunn som 

er universelt utformet.

BRAGERNES TORG, DRAMMEN
Viser hvordan torget har flere 
bruksområder. 

ENSJØ, OSLO
Her har vi fått inspirasjonen 
til blokkbebyggelse og vannspeil 
på torget. 

BÆRUM KULTURHUS, SANDVIKA 
Inspirasjon til at kulturhuset 
skal være et blikkfang.  

ROCKHEIM MUSEUM, TRONDHEIM
Inspirasjon til den åpne uteplassen
foran kulturhuset. 

KULTURHUS

TORG

Planter og trær trekker det grønne 
fra naturen inn i sentrumskjernen 

Bebyggelsens høyde er tilpasset 
solforholdene 

Sykkelparkering på torget tilrettelegger for 
ferdsel på en miljøvennlig måte 

Spisesteder på torget avgrenser den 
åpne plassen og er et sosialt tilskudd

God belysning bidrar til et tryggere 
gatemiljø på kveldstid

Handel og næring i første etasje 
skaper en naturlig handlegate

 
Kulturhuset er et blikkfang i sentrumskjernen

Hyppige kollektivavganger gir 
innbyggerne et godt kollektivtilbud

 
God arkitektonisk bebyggelse er med 
på å skape byrom

Vannspeilet kan benyttes som 
skøytebane om vinteren

 
Fontenene danner naturlige samlingssteder

Universell utforming tilrettelegger for 
at alle kan oppholde seg i sentrum

Under stedsanalysen identifiserte vi mulighetene langs Hammervatnet og Fossingelva som de største kvalitetene i Åsen. Vårt forslag 

legger til rette for sammenhengende grønne områder gjennom sentrum, og åpner opp tilgangen til vannet. En effektiv boligutnyttelse 

skaper nærhet til kollektive knutepunkt og tilbudene i sentrum. Ny miljøgate langs dagens E6 og ny gangbro over 

jernbanen reduserer barrierene som preger dagens Åsen.

Faktorer vi ønsker å trekke frem som forbedringspotensial videre, er blant annet at graden av urban bebyggelse bør vurderes. Vårt 

forslag kan bli for urbant i et såpass landlig område. Torget og enkelte av parkområdene er relativt store med tanke på vindforhold. 

En mulig løsning vil være tettere områder med lavere bebyggelse, for å skape mer intime byrom. Det skal mange mennesker til for 

å fylle så store byrom som vi har illustrert, og dette er også grunnen til at tallene vi anslo i fase 3 på kort sikt kan være urealistisk 

høye. For at planforslaget vårt skal bli mulig å gjennomføre er man avhengig av en slik vekst, og vi har derfor vært optimistiske og 

fokusert på en langsiktig utvikling.  

Videre utvikling vil naturlig være en utbygging ned mot den åpnede Fossingelva, med utsiktstomter utover innsjøen. Ved utbygging av 

nye områder bør det tilrettelegges for energieffektiv bebyggelse, med ekstra fokus på universell utforming. 

torget, Sommer torget, Vinter kulturhuSet, høSt

3,0 3,0 2,0
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1,5 3,0 3,0 1,5
0,5
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ÅSEN
LEVANGER KOMMUNE

FP4100 ARKITEKTUR OG STEDSFORMING - HØST 2018 FASE 1/4GRUPPE 5 - Aksel Helmersen, May Kristin Vassli, Mona Presthus og Tore Vestre

OM ÅSEN
Innbyggere: ca. 600 
Fylke: Trøndelag 
Kommune: Levanger 

Åsen har et lite sentrum med butikk, skole og fotballbane. 
Utenfor selve sentrumsområdet finner man i hovedsak 
jordbruksareal og gårder. Togstasjon og E6 gjør at det er enkelt å 
komme seg til og fra Åsen. 17 km nord-øst for Åsen er Levanger 
sentrum, 25 km sør-vest for Åsen finner man Stjørdal. Nye E6 vil 
redusere reisetiden mellom Åsen og Trondheim fra 55 minutter til 30 minutter. 
Framtidige jernbaneendringer vil også føre til hyppigere togavganger til og fra Åsen.

STEDSANALYSE

VÅRT FØRSTEINNTRYKK

VÅRT MENTALE KART ROMDANNELSE

Landskapet danner et rom som er øst-vest orientert, mye på grunn av den tydelige veggen mot 
Stokkberget i sør. E6 og jernbanen går også i denne retningen, dette forsterker romfølelsen 
ytterligere. Bortsett fra en åpning mot nordvest, bidrar avgrensingene mot sør og øst, sammen 
med den forholdsvis tette bebyggelsen, til at romfølelsen blir ganske tydelig. Fra toppen av 
boligfeltet i sør, er det gode siktlinjer nordvestover mot Hammervatnet.

KLASSIFISERING AV OMRÅDER

Den nyere boligbebyggelsen i Åsen ligger i hovedsak i skråningen opp mot Stokkberget. Her var 
det tidligere landbruksjord og skog. Jernbanen går gjennom Åsen og deler sentrumsbebyggelsen 
fra bebyggelsen i sør. I sentrum blir både bolig- og næringsbebyggelsen delt i to av E6. Områdene 
rundt er flate, og i all hovedsak jordbruksområder. Skole, barnehage og idrettsanlegg ligger 
samlet i sentrum. Industrien ligger spredt, både i boligbebyggelse og midt i sentrum.

Vårt førsteinntrykk av Åsen var at det er et lite tettsted, omkranset av jordbruk, men preget av 
mye gjennomgangstrafikk i sentrum. Vårt inntrykk var at stedet er bilbasert. Dette på grunn av 
mangel på naturlige møteplasser og gaterom, i tillegg til at sentrum var dominert av mye asfalt. 
Lyspunktene er den flotte åssiden med boligbebyggelsen sør for sentrum, kollektivknutepunkt 
ved togstasjonen, og det fine skoleområdet med tilhørende idrettsanlegg. Grilstadfabrikken 
som er plassert i kjernen av sentrum og rett ved skoleområdet, føltes, sammen med dens 
tungtransport, noe ugunstig plassert.

Vi har brukt Kevin Lynch sin metode for mentale kart for å beskrive hvordan vi visuelt har 
oppfattet Åsen. Vi har markert knutepunkter, landemerker, bevegelseslinjer, barrierer og 
områder. Det som utpreget seg mest var vei og jernbane som fungerte som både bevegelseslinjer 
og barrierer. Skolen, idrettsanlegget og omsorgssenteret så vi på som sterke landemerker.

HISTORISK UTVIKLING

Åsen sentrum besto i 1955 av noen få bygninger. Utover på 60-tallet ble sentrum utbygd noe 
østover, og man fikk noen nybygg i det som i dag er boligfeltet og noe spredt i området rundt 
sentrum. På starten av 80-tallet fikk de en reguleringsplan for Fossingtrøa boligfelt, og man fikk 
da stor byggeaktivitet i dette området. Frem til i dag har sentrum utviklet seg i alle retninger, 
men størst utbygging har det vært i boligfeltet sør for sentrum, på områder som tidligere var 
jordbruksarealer og skog.

TERRENGSNITT

Terrengsnittet viser at sentrumsfunksjonene ligger på et forholdsvis flatt platå, mens 
boligbebyggelsen ligger i en åsside. 

UTFORDRINGER

•STØY • BARRIERER • TRAFIKK • HARDE FLATER • JERNBANE • BLANDEDE FORMÅL•

Vi har lokalisert noen utfordringer i Åsen som vi har lyst til å jobbe videre med. I sentrum 
utgjør jernbanen og veien store barrierer. De deler Åsen i to og generer mye støy. Det er mye 
trafikk gjennom sentrum, som gjør det utrivelig. Områdene i sentrum preges av harde flater. 
Det er mange parkeringsplasser, og dette er med på å legge til rette for bilister fremfor myke 
trafikanter. Formålene er blandet, men ikke på noen god måte. Funksjonene ligger spredt, og 
den nåværende strukturen gir ingen naturlige møteplasser. Vi synes også at Grilstadbygget er 
sjenerende i sin form og plassering. Denne typen virksomhet generer tungtransport, og dette 
egner seg ikke ved siden av et skoleområde. I tillegg skiller takform og materialbruk seg ut fra 
omgivelsene.

VEIEN VIDERE
Vi ser for oss en videre utvikling for Åsen hvor kvalitetene ved elven og vannet blir mer i 
fokus. Ved at E6 flyttes, skapes det muligheter for et sentrum med andre kvaliteter, og bedre 
forbindelse mellom boligområder og sentrum. Vi vil skape mer liv i sentrum ved å lage en 
miljøgate, legge til rette for gode møteplasser, og tilrettelegge mer for gående og syklende. I 
tillegg ønsker vi å skape en sammenhengende grønnstruktur med godt tilrettelagte turstier og 
turområder for å skape økt trivsel. Vi mener at Åsen har et uforløst og spennende potensiale.

JERNBANE E6

BARRIERER

SKOLEGRILSTAD

BOLIGOMRÅDE
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