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KONSEPTER

DET URBANE TETTSTED NATURLEKEPLASS STEDET MOT VANNET

Her ønsker vi å ta i bruk jordbruksområdene som blir stengt inne i sentrum. Den nye utbyggingen 
har høy utnyttelsesgrad. Boligområdene bygges for fremtiden med fokus på samhold og styrking 
av kvaliteter i sentrum. Ved å fortette i sentrum, bidrar dette konseptet også til jordvern 
av områdene rundt sentrum. Vi ønsker også å utvikle sentrum; legge til rette for en kafé, 
sitteplasser, naturlige møteplasser og utvikle det eksisterende idrettsområdet med skolen.

Åsen er et tettsted med mye landbruk og god tilgang til naturen. I dette konseptet er det tatt 
utgangspunkt i å gjøre naturen enda mer tilgjengelig for befolkningen i Åsen, med fine turstier og 
områder å ferdes for alle, både unge, eldre og bevegelseshemmede. Vi foreslår å legge til rette 
for aktiviteter både i og utenfor sentrum, sommer som vinter.

Vannet er identifisert som en viktig kvalitet i Åsen. Både Hammervatnet, Hoklingen og Fossing- 
elva er kvaliteter som er spesielle for Åsen. I dag er disse områdene lite tilgjengelige for 
befolkningen i Åsen. I dette konseptet ønsker vi å fortette mot Hammervatnet, og å skape gode 
områder for rekreasjon og boliger i nærheten. Vi ser for oss en stor vekst i Åsen, og behov for 
mye boliger og næring.

Grønt tak fra Kansas i USA, 
inspirasjon til grønt tak på ny bebyggelse

Skisse for Slagelse i Danmark, 
inspirasjon til torget

Skisse for skøytebane på Kyrksæterøra, 
inspirasjon til torget

Finalebanen på Øya i Trondheim, 
inspirasjon til tuftepark i sentrum

Tursti rundt Sognsvann, 
inspirasjon til tursti langs elven og vannet

Skisse for lekeplass og boliger på Kyrksæterøra, 
inspirasjon til boligområdene mot vannet

Styrker:
+ Attraktive og naturlige byrom
+ Sparer jordbruksområder
+ Boligområde nært vann
+ Grønnere sentrum
+ Samlede funksjoner

Svakheter:
- Bruker noe dyrket mark
- Fjerner etablerte bedrifter
- Bebyggelse ved elva forstyrrer biologisk 
mangfold
- Utnytter ikke vannet nok

Styrker:
+ Utnytter naturen i nærområder
+ Mye sammenhengende og variert 
grønnstruktur
+ Tilrettelegger for økt folkehelse
+ Barnevennlig

Svakheter:
- Bruker noe dyrket mark  
- Forstyrrer biologisk mangfold
- Bruker store skogsområder
- Sprer mye utover et stort areal

Styrker:
+ Utnytter vannet
+ Naturlige byrom
+ Store boligarealer
+ Legger til rette for næringsutvikling

Svakheter:
- Spredte funksjoner
- Bruker dyrket mark
- Deler av eksisterende grønnstruktur 
forsvinner

VEIEN VIDERE
Målet for utviklingen av Åsen er å skape et godt og attraktivt sted å bo. Vi ønsker å skape 
kvaliteter som gjør at behovet for å reise bort fra Åsen er mindre. Hygge, familieliv og aktivitet 
er noe vi ser for oss som definerende for sentrum i Åsen. Vi vil kombinere deler av alle tre 
konseptene for å skape et fjerde konsept, som fremhever styrkene Åsen allerede har og legge 

til rette for ny utvikling. Vi vil ta med oss det tette sentrumet med møteplasser og byrom fra 
konsept 1, utnyttelse av naturen og tilrettelegging for aktivitet fra konsept 2 og skape steder 
for næring i sentrum og boliger ned mot vannet fra konsept 3. Åsen skal ha et sterkt sentrum 
som gjør det attraktivt for næringsliv og innbyggerne. I sentrum skal det legges til rette for 

boliger, handel, restauranter, kafeer og kontor. Et virkemiddel for å få til dette er at det opprettes 
publikumsrettede funksjoner i første etasje i byggene som er her. Dette vil invitere folk inn 
fra miljøgaten. Varierte møteplasser skal etableres i sentrum, slik at det finnes tilbud for alle 
aldersgrupper. Vi vil unngå at noen er ensomme, det skal være steder for alle.

Vi har sett på tre ulike konsepter/idéskisser for utviklingen av Åsen, men har også lagt til grunn noen felles trekk. Disse er at det skal etableres en større næringspark på Vassmarka, en miljøgate gjennom sentrum, en tursti langs Fossingelva og Hammervatnet, og en ny overgang for gående og syklende over 
jernbanen. Vi forutsetter at jernbanen elektrifiseres og det vil være flere avganger med toget i både retning Levanger og Trondheim. Befolkningsutviklingen i Åsen vil vokse og det vil være behov for både boliger og mer plass til næring.
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PLANFORSLAG - ÅSEN I SENTRUM
    PLANBESKRIVELSE

Liv i sentrum
I dag har ikke Åsen mange tilbud i sentrum og fremstår som 
et sted uten yrende folkeliv. Vi vil bygge et kulturhus med 
en åpen fasade som vender seg mot fotballbanen. Foran 
kulturhuset vil vi lage et torg med blandede funksjoner. 
Dette vil være et naturlig sted for folk å være i forbindelse 
med både skole, fotball og turer til sentrum. Handlegater, 
byrom og parker vil gjøre at folk har gode og attraktive 
steder å være i Åsen.

Miljøgaten
Nå når E6 skal flyttes ut av sentrum skaper dette en 
mulighet til å dempe barrierevirkningen av veien i dag. 
Vi vil omforme veien til en miljøgate som har smalere 
veibane for biler, bredere gang og sykkelvei på begge 
sider, samt grønnstruktur langs gaten. Vi ser for oss 
butikker, restauranter, kaféer og lignende i første etasjer på 
bygninger som vender mot gaten.

Sentrumsaksen
I planforslaget har vi skissert en akse som starter 
med miljøgaten. Torget ved kulturhuset er en naturlig 
destinasjon, og aksen leder videre ned mot vannet med 
turveiene. Det er også bevegelselinjer som går på tvers av 
miljøgaten og ned mot stasjonen.

Aktivitet
I planforslaget har vi skissert flere områder hvor folk kan 
være i aktivitet utendørs. I tilknytning til fotballbanen og 
kulturhuset vil vi ha en tuftepark (se bilde fase 2), noe 
som gjør trening tilgjengelig for alle. Planforslaget har 
også elvestier, noe som gjør det mulig for flere å komme i 
aktivitet og oppholde seg i naturen.

Skole
På grunn av allerede nesten sprengt kapasitet på barne- 
og ungdomsskole ønsker vi å bygge en ny ungdomsskole. 
I tillegg kommer det en befolkningsøkning med nye 
boliger. Plasseringen av denne er valgt slik at man får et 
sammenhengende skoleområde og at man kan utnytte 
hverandres uteområder.

Bolig
De nye boligområdene i planen etableres i hovedsak vest 
for sentrum. Dette vil være områder som vil ha utsikt mot 
Hammervatnet og gode solforhold. I planen er det fokus 
på tetthet av boliger og å skape gode nærmiljø. Boligene 
som bygges i og nært sentrum kan bidra til å skape et 
sentrum med liv. Dette kan gjøre at sentrum fungerer som 
en utvidelse av nabolaget, og at bruken øker. Vi ønsker også 
å skape varierte bomiljø, med mer enn bare eneboliger. 
Dette legger til rette for at folk i alle aldersgrupper og 
livssituasjoner kan ha gode steder å bo. Det er da også 
aktuelt å etablere fellesareal til bruk som selskapslokaler, 
storkjøkken, drivhus eller lignende.

Fordeler og ulemper ved planforslaget:
+ Planen styrker sentrum
+ Skaper naturlige byrom og møteplasser
+ Samler mange av de vitale funksjonene
+ Bevarer sammenhengende dyrket mark i Åsen
+ Varierte boligtyper

- Utnytter ikke vannet nok
- Kostbare endringer
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GRØNNSTRUKTUR PARKERING GANG- OG SYKKELVEI

Skisse fra Campus Slagelse i Danmark, 
inspirasjon til miljøgaten

Skisse av Rotneshagen i Nittedal, 
inspirasjon til de tette boligbebyggelsene

Skisse fra Alan Valley Resort i England, 
inspirasjon til torget
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Vi har valgt å detaljere miljøgaten og kulturhuset 
med torget i fremtidsbildene vi har laget av 
Åsen. Dette har vi gjort fordi vi ser på disse som 
hovedelementene for å skape liv i sentrum. 

Torget er en fin utvidelse av aktivitetene som skjer 
i kulturhuset, og vil i tillegg være et sted for store 
samlinger, slik som marked, 17. mai og andre 
markeringer.

For å bygge stedsidentitet har vi brukt rød farge på 
typiske elementer som gjentas i et bybilde, som 
gatelys, benker, søppelkurver og lignende. At Åsen 
er et sted med lang landbrukstradisjon ønsker vi å 
gjenspeile i utformingen av bygningene i sentrum.

For å få den ønskede gatefølelsen i miljøgaten er det 
viktig med reduksjon av fart og bredde av kjørefelt, 
samt etablering av grønnstruktur.

DETALJERING

TIDSPERSPEKTIV
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VALGT OMRÅDE MILJØGATE

Strakstiltak:
Vi vil starte med noen midlertidige tiltak i 
Åsen sentrum for å vise at det er en utvikling 
i gang, og for å kunne teste ut ulike tiltak. 
Først vil vi gjøre skolevegen til barna i Åsen 
tryggere. Vi vil redusere hastigheten på E6 
gjennom sentrum, og finne en alternativ 
rute for tungtransporten som skal inn til 
Grilstadfabrikken og Coop. Vi tenker at 
sidegaten på vestsiden av Coop kan brukes. 
Vi ønsker også å lage en midlertidig park på 
deler av parkeringsplassen til Coop. Her kan 
vi sette ut benker, lekeapparat og trær for å 
skape et hyggelig sted å være.

Kartet viser hvilken rekkefølge og hvilket tids-
perspektiv ulike deler av planforslaget har videre.

10 år:
Miljøgaten bygges, boligutbygging av tomtene nært 
sentrum, etablering av torg og kulturhus samt ett nytt 
næringsbygg i sentrum. 
 
15 år:
Utvidelse av boligfelt med rekkehus og leiligheter vest 
for sentrum, samt bygging av leiligheter i sentrum, og 
rekkehus ved flerbrukshallen og jernbanen.

30 år:
Bygging av flere bygg for forretning/leiligheter i 
sentrum og leiligheter mot Hammervatnet.

KONKLUSJON SELVKRITIKK OG VEIEN VIDERE
Når vi ser tilbake på arbeidet med dette prosjektet ser vi at vi 
kanskje kunne hatt mer varierte konseptforslag. Vi ble nok litt for 
fastlås i egne overordnede prinsipper, samtidig som vi kanskje har 
tenkt for realistisk og tatt for mye hensyn til eksisterende situasjon. 
Sett i ettertid skulle vi ha trukket inn elven i enda større grad i 
planforslaget. Vi ser stor verdi i blå-grønne utearealer, og i et endelig 
planforslag kunne vi ha fokusert enda mer på å utnytte dette til det 
maksimale. 

Ved en eventuell gjennomføring av vårt planforslag ville vi utredet 
behovet for næringsareal i sentrum. Her har vi vært optimistiske, og 
dette kan være både litt utfordrende å gjennomføre. Forslaget vil også 
være kostbart, da store deler av sentrum rives og bygges opp igjen. 
Over tid kan likevel investeringen tilbakebetales i kvaliteter som vi har 
beskrevet tidligere i oppgaven. Utviklingen av et sted vil skje stegvis, 
og når det er behov for at bygg byttes ut mener vi at planforslaget 
vårt kan være et godt grunnlag for å styre utviklingen i ønsket retning.

Gjennom stedsanalysen la vi grunnmuren for 
det videre arbeidet i oppgaven. Her så vi på 
ting som støy, barrierer, mangel på naturlige 
møteplasser, harde flater i sentrum og i våre 
øyne en malplassert Grilstadfabrikk. Videre 
prøvde vi å løse problemene på tre forskjellige 
måter gjennom de forskjellige konseptene. 
Vi valgte ikke kun ett av disse konseptene, 
men plukket ut det beste fra alle tre verdener 
i det endelige planforslaget. I planforslaget 
var hovedfokus å skape et sentrum som vil 
gi naturlig liv, samle boligbebyggelsen og 
å bevare sammenhengende dyrket mark. 
Detaljeringsfasen har gått ut på å finpusse 
miljøgaten og torget, som blir vitale deler av 
vårt sentrum.

For å skape en romfølelse er bygningene plassert som vegger tett inntil miljøgaten. Noen bygninger har deler av fasaden 
trukket litt tilbake fra gaten, slik at man får plasser til bord, utstilling og lignende. Slik kan vi skape sekvenskvalitet og gjøre 
opplevelsen av gaten rikere. I gaten er det menneskene som er i fokus, gående og syklende prioriteres. Men, biler skaper 
også liv i gaten, og derfor vil vi legge til rette for at de kan kjøre gjennom sentrum i lav hastighet.

Kulturhuset ønsker vi skal være et bygg for blandet bruk. Både som et tradisjonelt kulturhus med musikkskole og konsert-
lokaler, men også med en utvidelse av begrepet kultur. Vi vil her i tillegg ha både bibliotek, kino, utstillinger og kafé.  
Sambruk og blanding gjør at det blir mer aktivitet, og flere vil være interesserte i tilbudene her. Siden torget er østvendt 
fra kulturhuset, vil vi lage vestvendte sitteplasser i le ved utkanten av torget for å utnytte solforholdene.

Fargegata i julebelysning
Stavanger

Skisse av miljøgate
Duluth, USA

Fortauskafé
Paris, Frankrike

Overvannshåndtering i park
Zeytoneh Sqaure, Beirut Libanon

Slakk line
Oslo

Flerbruksbenk
Vancouver, Canada
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Skissert snitt av den planlagte miljøgaten i Åsen

KULTURHUS OG TORG



Åsen, Levanger Kommune

Terrengsnittet viser hvordan Åsen sentrum ligger på en  smal hylle, videre nordover 
finnes en svak terrenghelling med innslag av skog mot Hammervatnet. Sørover fra sentrum vil en 

møte boligfeltet som ligger i et svakt hellende terreng. Videre er landskpet mosaikkpreget av jordbruksflater, 
åsrygger og skogsfragment til det kommer mot høyere fjellrygger, og fjelltoppen kalt Stokkvola.

Mobilitet kan defineres som 

bevegelighet. 

Vi har i vår analyse sett på 

dagens kommunikasjonslin

jer, og fremkommeligheten 

i landskapet på Åsen. Dette 

er for å forklare stedets mo

bilitetssituasjon.

 På illustrasjonskartet frem

går de barrierer som er 

menneskeskapte og de som 

naturlig ligger i landskapet. 

Disse samsvarer med vår 

Kevin Lynch analyse.

GRUPPE 1: ADAM ALFRED BRENNHAUGEN, ASTRID BREMNES AAG, ILONA NOWAK, KRISTIN ROLLAND, KRISTIN THORBJØRNSEN

Areal: 550 m2 

Folketall: 595 (2017)

Fylke: Trøndelag

Åsen er et tettsted i Levanger 

Kommune, midt på aksen mellom 

Trondheim og Steinkjer. Kommu

nen er den største landbrukskom

munen i Trøndelag. I forbindelse 

med utbygging av ny E6, forventer 

Levanger kommune befolknings

vekst. Reisetid til regionale storbyer 

blir redusert, og mulighetene for 

pendling fra Åsen øker. 

Nærhet til vann og natur, som 

Trondheimsfjorden, Hammervatnet 

og Stokkvola, gir Åsen unike mu

ligheter for friluftsliv og rekrea sjon 

nær bolig. 

For å illustrere vår oppfat

ning av Åsen har vi benyt

tet Kevin Lynch sin metode 

for mentalt kart. Metoden 

beskriver menneskets subjek

tive inntrykk av et geografisk 

område. Kjennemerkene ble 

rangert etter hvor viktig de ble 

oppfattet. Det som preger Åsen 

er bevegelseslinjer og barrierer 

som deler stedet i to av Europavei 

6 og jernbanesporet. Coop Extra og 

ungdomsskolen er lande merker som lig

ger i sentrum, disse symbo liserer et sterkt 

knutepunkt. Togstasjonen er en av de første 

landemerkene som blir lagt merke til når man 

ankommer Åsen med tog. 

GrunnlaGet for videre arbeid 
Oppnå god mobilitet

Åsen er et pendler tettsted der sentrum er i dag sterkt preget av mye trafikk på E6 og åpne Asfaltflater, der bilen dominerer tettstedet.  

Parkering i sentrum og god tilgang til kollektivforbindelser må derfor planlegges. Vei og jernbane deler tettstedet i to og fremstår som 

barrierer mellom boligfeltet i sør og sentrale funksjoner som skole, barnehage og dagligvare. Et trygt gang- og

sykkelnettverk som innbyr til å forflytte seg raskt og effektiv er lite utbygd. 

Skape naturlige møteplasser

Sentrum oppleves som mangelfullt på sentrumsfunksjoner som frisør, kafé o.l, og tilbudet til dem som ønsker å oppholde

seg i sentrum er begrenset. Grønnstrukturen i Åsen er også lite opparbeidet. Omlegging av E6 vil redusere biltrafikken gjennom Åsen 

sentrum, og by på nye muligheter for utvikling av dette området.

Anleggelse av ny E6 vil naturlig redusere biltrafikk gjennom Åsen sentrum, og by på nye muligheter for stimulering til aktiv bruk av sen-

trumsområdet. 

bebyGGelsesstruktur

vårt Mentale kart

landskapsroM

terrenGsnitt Historisk utviklinG

 Åsen er et tettsted med lang tradisjon for både landbruk, fiske og industri. Jernbanestasjon på Nordlandsbanen ble lagt til Åsen i 1902, 
som ble et naturlig sentrum for stedet. E6 går i dag gjennom sentrum, parallelt med jernbanen. Usikkerhet rundt utvidelse av E6 har 
gjort utbygging av Åsen vanskelig, og store arealer har vært båndlagt frem til nå, spesielt nord for sentrum. 
I 1955 besto bebyggelsen i Åsen hovedsakelig av enkeltgårder, med vegforbindelser mellom disse. Nye boligstrøk har blitt anlagt gjen-
nom årene, som på Stokkberget, sør for jernbanen. Nye veiforbindelser er blitt anlagt for å knytte disse til hovedveien, og i 2004 sto 
bruen over jernbanen ferdig. (Frostingen Avis. ”Gammelt fra Åsen”, 2018.) 

vårt førsteinntrykk

åsen

fase 1 : stedsanalyse

Landskapsrom i Åsen 

karakteriseres av daldrag 

som ligger parallelt med 

Hammervatnet. Fjellet 

Stokkvola utgjør veggen 

i sør, og Hammervatnet 

skaper gulv i nord.

Åsen sentrum ligger på en 

slette omgitt av leirbakke

terreng.

De underordnede land

skapsrommene er avgren

set av menneskeskapte 

barrierer som bebyggel

se, vei, bru og jernbane. 

Fossingelva og skogen i 

nordvest er andre avgren

sende elementer. Pilene 

på kartet viser helnings

retningene. 

Kartet viser hvordan bebyggelsen på Åsen er strukturert etter terreng, vei og jernbane, med elven som avgrensning i nordøst. 

Bebyggelsen består i hovedsak av gårdstun og enkelthus som ligger langs den gjennomgående E6og jern banetraseén. 

Mobilitetssituasjon

fp4100 arkitektur oG stedsforMinG 2018, ntnu



Åsen – Kultur i fokus!
Landbruket er noe å være stolt av, og det kan vises. En tradisjon og kultur for landbruk kan uttryk kes 
gjennom arkitektur og aktivitet. Ivaretaking og bruk av eksisterende trehusbebyggelse og gård stun 
i sentrum opprettholder stedets identitet. Byggene åpnes opp for allmennheten til ulike kulturar

rangement som for eksempel bondens marked. 

Åsen – det urbane tettstedet!  
Når omlegging av E6 skjer fra 2023 vil økt befolkningsvekst gjøre det mer attraktivt å bo på Åsen. 
Nordlandsbanen har fått to løp og hyppige avganger nordog sørover i Trøndelag som gjør at det 

blir enklere å pendle med tog fremfor med bil. Det tilrettelegges for næringsarealer i sentrum som 
skaper nye arbeidsplasser. Disse er i gang og sykkelavstand mellom bo lig og sentrumsfunksjoner. 

Funksjonsblanding av bolig og næring nær sentrum gir et aktivt liv i tettstedet.

Mobilitet kan defineres som 

bevegelighet. 

I vår analyse tar vi utgangs

punkt i kommunikasjonslin

jer og fremkommeligheten 

i landskapet på Åsen for å 

definere stedets mobilitet. 

På illustrasjonskartet ble det 

kartlagt barrierer som ligger 

naturlig i landskapet. 

Elven, ås og fjell er ele

menter som utgjør en slik 

barriere og reduserer frem

kommeligheten i varierende 

grad. Videre har vi kartlagt 

menneskeskapte barrierer 

som I grove trekk er jernba

nen og E6en. 

Åsen – For frilufts interesserte! 
Nærhet til tettstedet og beboernes tilgang til naturen er i hovedfokus. Opparbeidet grønnstruktur 
vil innby til fysisk aktivitet og rekreasjon. Turområder og rekreasjonsområder blir universelt utfor

met. Nye boligområder etableres innenfor gang og sykkelavstand til sentrumsfunksjonene.  Det nye 
torget blir en felles møteplass i sentrum. Pendleres behov ivaretas ved at det settes av tilstrekkelig 

areal til parkering ved jernbanestasjonen i sentrum.

Det legges til rette for utbygging av rekkehus nært sentrum. Dette 

boligområdet vil ha lav boligtetthet. Det bygges terrassehus i nærhet 

av Hammervannet. I dette området vil det være noe høyere tetthet.

Det etableres turdrag fra sentrum langs Fossingelva, ned mot 

Hammervannet til friområdet med badeplass. Torget vil være 

møteplassen med grønne kvaliteter i sentrum.

For en middels fremtidig befolkningsvekst, er det 
foreslått boligbygg av type rekke og kjedehus.

Det legges opp til et utbredt gang og sykkelnettverk 
for at myke trafikanter skal komme seg raskt og 

effektiv frem.

Det legges til rette for selvdyrking i sentrum for å støtte 
opp under aktiv deltakelse i samfunnet. 

Handlegate med service og næring på bakkenivå og 
leiligheter i etasjene over.

Areal er avsatt til rekkehus og blokkbebyggelse på 
45. etasjer. Denne

løsningen bidrar til effektiv utnyttelse av arealet.

Det settes av areal til bebyggelse med forretnings og servicefunksjoner.

kvaliteter

kulturbyen

kvaliteter kvaliteter

vannutsikten

fase 2 : konsepter Åsen, Levanger Kommune

freMtidsbyen

Grønnstruktur i fokus

skape Gode Møteplasser skape nye arbeidsplasser

Middels bebyGGelsestettHet GanG- oG sykkelnett funksjonsblandinGHøy bebyGGelsestettHet

Åsen kommer til å ha økt befolkningsvekst i fremtiden, derfor har vi vurdert at de tre ulike konseptene legger opp til gradvis fortetting av Åsen. 
Vi ønsker å se på de tre konseptene som tre faser som er med på å bygge vårt endelig konsept Livsløpet. Vi velger derfor å plukke ut elementer fra alle tre.
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• Unngår tap av verdifulle jordbruksareal.

• Bevarer den historiske og kulturelle identiteten til stedet.

• Opparbeidet grønnstruktur i sentrumssonen.

• Gode møteplasser stimulerer til samhold og felleskap.

• Bygger opp frilutfftslivkulturen 

• Kort avstand mellom bolig og rekreasjonsområde 

• Åpne områder med lav fortetting og gode bokvaliteter som innbyr til privatliv for den enkelte 

• Oppnåelig for barnfamilier å skaffe seg bolig nær større knutepunkt 

GrunnlaGet for videre arbeid

• Legger til rette for vekst.

• Funksjonsblanding i sentrum.

• Høyt boligtetthet støtter bærekraftsmål.

• Service- og næringsfunksjoner som skaper arbeidsplasser og minimerer behov for pendling.

Enebolig i kjede, Malvik. Tursti, Klæbu. Prosjektbilde FBAB, Kolding, Danmark. Blokk på Lade, Trondheim. Gate på Ila, Trondheim.

Turstier og opparbeidet grønnstruktur vil gjøre Åsen tryggere og triveligere for de som vok
ser opp. Ny badeplass og sauna ved Hammervatnet vil også være en møteplass nært til naturen. 

skape nye turveier

bebyGGelse Med lav tettHet



Målsetting

Å legge til rette for livskvalitet og vekst i tråd med Levanger kommunes planstrategi.
Enkelte tiltak som skal gjøres basert på stedsanalysen er  å redusere barrierer, bedre fremkomme
lighet og mobilitet, skape gode møteplasser, opparbeide grønn struktur, bedre tilbud av service, 
offentlige tjenester og fritidstilbud i sentrum.

Målgruppen

Sterk befolkningsvekst fører med seg økende etterspørsel av bolig for mange aldersgrupper. Tett
stedet tilpasses for alle behov og legge opp til integrasjon av befolkningsgrupper som innvandrere. 
En annen viktig målgruppe er pendlere. De fleste vil pendle til arbeidsplasser andre steder i regio
nen. Med denne planen ønsker vi å tilby god variasjon i boligtilfanget på Åsen.

Bolig og arealutnyttelse

Det ønskes å innføre fortetting i og i tilknytning til dagens sentrum. Høyest grad av fortetting vil 
skje i nærheten av togstasjonen. Allikevel er allerede regulerte areal prioritert.

Rom mellom bygg er viktig og det er her samhandling skjer mellom mennesker. Det vil dermed 
utarbeides gode offentlig møterom i menneskelig skala. Videre ønsker vi å skape et felles offentlig 
samlingspunkt for innbyggere på Åsen, ved å anlegge torget i sentrum.

Med det samme vil identitetsskapende bygg sikres og vedlikeholdes. Dette innebærer gammel tre
husbebyggelse, historiske bygninger som orgelfabrikk, Elvheim/fargeri og trafostasjon. Dette er 
bygg som er viktige for Åsens identitet.
Viktig at en gjør tiltak som balanserer nytt regulert område – Vassmarka – ved ny E6trasé. Der
som all næring, service og offentlig tjenesteyting skjer der, dør sentrum av Åsen.

landskap, naturMangfold og grønnstruktur

Med denne planen ønsker vi å danne en kompakt ”bykjerne” med korte avstander mellom olig og 
hverdagsmål. Det foreslåes dermed at en del av jordbruksarealet som ligger sentralt, skal omregu
leres til boligformål.
For å gjøre opp for dette legges det til rette for selvdyrkingsprosjekt.
Forslaget tar hensyn til spredningskorridoren langs elven, som er nødvendig å ta vare på for å opp
rettholde naturmangfoldet her. 
Det skal foretas tiltak som støtter folkehelse. Muligheter for friluftsliv og rekreasjon skal være i 
umiddelbar nærhet til boliger. Badeplasser skal sikres for felles bruk. Det tilretteleges for lek og 
sammenheng mellom lekeareal. 
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Framtidig skole / 
barnehage

Lekeareareal
Nær bolig og 
sentrumsområde. 

Samfunnshus og kino

Variert boligtype
Tilbud på nye boliger
 tilpasset ulike behov.

Kjedehus (2 etg)

Rekkehus (3 etg) 

Lavblokk (3 etg) 

Møteplass/Torg
Innredet med paviljong,
dyrkingskasser, sitteplasser, 
fontene m.m.

Forretning i 1. etg. 
og bolig i 2. etg.
Kombinasjonen bidrar til 
høyere fortetting og mer
effektiv arealutnyttelse. 
Aktive fasader rettes mot 
hovedaksen.

Hovedaksen 
En gågate knytter stasjonen 
til møteplassen i sentrum. 
Shared space rukes der 
gågaten krysser miljøgaten 
på dagens E6-trasé. 

                                                                                                                                       
Trafo’en

Leies ut til både of-
fentlige og private 

arrangement. 

Gangsti
Tiltenkt snarvei 
kobler boligfel-
tet til hovedak-

sen 

Gårdstun
fungerer som offentlig 

flerfunksjonsplass.

Kulvert 
for gang- og sykkel-
trafikk under bruen

Tursti
Regelmessig vedlikehold 

av  grøntdraget langs 
Fossingelva. 

Parkareal
med muligheter for vari-

ert aktivitet

 

Undergang under 
jernbanen

Kobler boligfeltet 
til sentrumsområde.

Overnattingssted
Beliggenheten knyttes til 
jernbanen og handlega-

ten. 

40 - sone
Fartsdempende tiltak i 

mijøgaten.

Åsen, Levanger Kommunefase 3 : planforslaG - livsløpet
plankartet planbeskrivelse

funksjonsblandiinG kultur oG saMværbærekraft Mobilitet Grønnstruktur

I den nye Åsen sentrum tilrettelegges det for funksjonsblan
ding ved at bygg har service og næring på bakkenivå og bolig i 
høyere etasjer. Massivtre er tenkt som byggemateriale, som et 

mijøvennlig tiltak. 

Livsløpet beskriver et sted som er miljøvennlig og 
bærekraftig. Parker og lekeplasser er universelt ut
formet, og materialene er langvarige slik at de er 

tilpasset fremtidens klima. 

Åsen sentrum har naturlige møteplasser for alle, med 
flerfunksjonsbygg som inneholder næring og service 
sentrert i sentrum av byen. Samfunnshuset skal skal 
ha en funksjonblanding med kino og biblotek. Dette 
vil skape felleskap mellom mennesker, og et naturlig 

sted å treffes. 

Nye sykkelog gangsti traseér gjør det enkelt å forflytte seg i 
sentrum og til knutepunktet ved den nye E6’en. En del av den 
gamle E6 blir en miljøgate der bilister tar hensyn til myke tra
fikanter. Farten blir redusert til 40kmh. Åsen skal være en 10 

minutters by der stedets funksjoner ikke skal være plassert i en 
større avstand enn nødvendig. 

Grønnstrukturen på Livsløpet skal være sammenhengende 
der veier skal ha et grøntdrag med trær og busker som re
duserer støy og støv. Disse skal forbindes med annen grøn
struktur som går over til turstier og friområder. En bro er 

tenkt i parkområdet sør for jernbanen. 
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Funksjonsblanding i prosjektet Sølvparken, Kongsberg. Lekepark i Kajang, Malaysia. Prekestolen Fjellstuen avbilder materialebruken for samfunnshuset. Prosjekt av shared zone i Wodonga, Australia. Nygårdsparken i Bergen. Inspirasjonsbilde for parken sør for jernbane-
stasjonen.



Vi ønsker å skape et levende bytorg som gir innbyggerne i Åsen en felles møteplass. 
Torget skal romme flere funksjoner. Her samles folk til tenning av Åsens julegran. 
Her holdes talen for dagen den 17.mai. Og her plasker småbarna i vannspeilet, mens 
foreldrene sitter i solen og drikker kaffe på fine sommerdager.

Torget er plassert som en forlengelse av byens hovedakse, og sammen danner de 
rammen for hverdagsaktivitetene i sentrumsområdet. Nord for torget ligger det nye 
samfunnshuset, sør for torget ligger området for handel og tjenesteyting. Dette vil bi-
dra til at mennesker spaserer gjennom torget, eller tar en pause i dette området. Med 
dette dannes det en kompakt sentrumskjerne, der handel, servicefunksjoner og kul-
turtilbud kobles sammen i et sentralt knutepunkt, torget.
Møteplassen vil preges av store innslag av vegetasjon som bidrar til en oppvekst i grøn-
ne omgivelser som bidrar til et bedre velvære og bedre livskvalitet. 

Bebyggelsen med funksjonsblanding av bolig og forretning legges inntil gågaten. Me-
ningen med dette er å åpne opp for service og handelmuligheter i første etasjen av 
byggene. Det vil i resultat gi aktive fasader som vender ut mot hovedaksen. I andre 
etasjen legges det opp til bygging av leiligheter. Denne kombinasjonen er med på å øke 
fortettingsgraden, samtidig effektivisere utnyttelsesgraden. 
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Fontenen er med å 
bringe frem den iden-
titeten Åsen har i dag. 
Vannspeilet represen-

terer tilknytningen 
til Hammervatnet og 

Fossingelva, som er en 
kvalitet ved at den gir 

muligheten for frilufts-
liv og rekreasjon. 

Disse har nær belig-
genhet til sentrum og 

dermed bedre 
tilgjengelighet.

Åsen, Levanger Kommunefase 4 : detalj - torGet
beskrivelse av byroM

I vår stedsanalyse kom vi fram til at Åsen mangler gode offentlige oppholdssteder og et definert sentrumsområde. 
I fase fire har vi derfor valgt å detaljere torget i sentrum av Åsen. Formålet med plasseringen er å koble møteplassen til ho-
vedaksen som binder sammen de ulike hverdagsmål i sentrumsområde. Dette er et vesentlig grep i forhold til konseptet 
”fremtidsbyen” hvor det satses på fortetting av bebyggelsen. På den måten tilrettelegges det for en kompakt 
sentrumskjerne i avstand som er tilgjengelig fra boligbebyggelsen.Torget er det viktige elementet med tanke på konseptet 
”kulturbyen”, hvor mye av fokuset er danne en arena for sosiale interaksjoner. Dette vil også inngå som en del av sammen-
hengende grønnstrukturen som ønskes å oppnå. y

Dyrkingskasser er et element som bringer frem tradisjonshistorien med 
jorbruksdrift som knyttes til Åsen. Dyrking av kortreist mat gir mulighet 
for forsyning med egenprodutserte, ferske matvarer. Dessuten vil dyrkings-
kassene kunne utnyttes til samvær med andre mennesker i lokalsamfunnet. 
Elementets egenverdi kan også ha brukspotensiale og inngå i undrvisning. 
Innføring av dette tiltaket bygger opp under formålet med å danne identitet 
og styrke befolkningens tilknytning til stedet. 

Bilde overfor formidler vår fremstilling av gågaten. I tillegg til forretning- 
og servicefunksjoner i tilknytning til handlegaten kan vi finne element som 
belysning, trær, sykkelstativ og sitteplasser. Vegetasjonen som inkluderes i 
planforslaget bidrar til å skape følelse av nærhet til naturen, så vel som det 
myker opp faseder på bygningene og danner menneskelig skala.
Tiltak som har blitt gjort for å bedre mobiliteten er etablering av shared 
space som gir mulighet for gjennomtrengning i trygge omgivelser. Gummi-
belegg med farge, som har blitt brukt langs hovedaksen, signaliserer at billis-
tene skal senke farten og være oppmerksom på myke trafikanter. 

Møteplassen som ønskes å etableres skal fungere som en flerfunksjonsplass 
for effektiv arealutnyttelse.
Pavljongen som er en estetisk komponent ved denne plassen kan funge-
re som en scene, ved arrangemenger som eksempelsvis konserter og 17. 
mai-feiring. 

Ved større samlinger er det nødvendig at møteplassen er fleksibel og kan ut-
vides. Den praktiske egenskapen med dysrkingskassene er at de ikke er fes-
tet og enkle å bli flyttet på for å oppnå tilstrekkelig plass til andre aktiviteter. 

Det ønskes et fleksibelt møteplass som er et godt utgangspunkt for 
bruk på forskjellige tider av året. 
I sommersesongen er møteplassen laget slik at det brukes som torg 
med oppstillingsplasser rundt fontenen. 
For å opprettholde aktivitetsnivå hos lokalbefolkningen på vinteren 
tenkes det å tillagge en skøytebane.

Inspirasjonsbilde fremstiller kulturhus som et utvidelse av det foreslåt-
te byrommet. Hagetaket som vises på modellen til venstre kan brukes 
til både dyrking av grønne vekster og som en oppholdsplass. 
En praktisk gevinst er hagetakets miljømessig funksjon som bidrar 
positivt til vannhåndtering. 

Mer aktiv bruk av flere temakart som grunnlag for planlegging, som sol-/skyggeforhold, helningskart 
og terrengmodeller, kunne gitt en mer realistisk bakgrunn for ny arealbruk. Mer bruk av medvirkning 
fra lokalbefolkningen kunne kanskje ha pekt ut andre utfordringer som ikke er tatt i hensyn gjennom 

denne oppgaven. 

Det er valgt å bygge ut jordbruksområder til boligområder i fortettingens navn, for å sikre en sterk 
sentrumskjerne med korte avstander til bolig. Bruk av jordbruksjord til andre formål går i mot jord-

vernpolitikken i Norge, og må begrunnes godt. 

Oppkjøp av privateide historiske bygg til museumsformål, samt vedlikehold av store grøntarealer kan 
øke kommunens utgifter i Åsen betraktelig.

introduksjon

GåGatedyrkinGskasser  saMleplass

konklusjon

 fire årstider

 kulturHus
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kantsteinsone

veggsone

Møbleringssone
ferdselsareal

Illustrasjonen viser 
tverrsnitt av miljøgaten 
som inngår i planfor-
slaget. Vi ser for oss 
stor flekksibilitet for 

ferdsel i sentrumsom-
råde. Dermed har vi 

avsatt en del av veiare-
alet til utforming av en 
miljøgate med shared 
space, der den krysser  

gågaten. 

Illustrasjonsbilde av gågate i Atlanta, Florida. Rapid city, South Dakota.

Prosjektillustrasjonen viser fremtidig sykehusbygning i Levanger.

Kirkeparken i Moss.



FP4100 ARKITEKTUR OG STEDSFORMING 2018 - FREDRIK KIRKESTUEN, HARALD ÅSGÅRD, KAROLINE DRANGSHOLT, MARTHE BJERKNES SINNES OG SINDRE EVENSEN - GRUPPE 6 SIDE 1/4

FASE 1
STEDSANALYSELEVANGER KOMMUNE

ÅSEN
HISTORISK UTVIKLING

I 1955 består Åsen stort sett av noen gårdsbruk. E6 har samme 
beliggenhet og tilsynelatende samme dimensjon som i dag. 
Utbyggingen av bolig har stort sett foregått i den sørøstlige 
delen av Åsen. Dagens Åsen består av en blanding av gårds-
bruk, variert boligbebyggelse samt spredt næring og industri.

Kartverket Kartverket

BILDER

Foto: aaseninfo.no

Foto: innherred.no

Foto: Alasdair McLellan Foto: aaseninfo.no

Foto: Privat

N

 Levanger - 17km

 Åsen

 Værnes - 27 km
 Trondheim - 60 km

OM ÅSEN
Åsen er et tettsted i Levanger kommune. Tettste-
det har ca. 1800 innbyggere i sin skolekrets, hvorav 
7-800 er bosatt i Åsen sentrum. Åsen ligger flott 
til med jordbruk, fjell, vann og skog i umiddelbar 
nærhet, hvor turmulighetene er gode alle årstider. 

Nye E6, som er planlagt ferdig i 2025, vil redusere rei-
setiden til Trondheim fra omlag 1 time til 40 minutter. I til-
legg forventes det større press på arealer i Trondheim og 
Stjørdal. Det kan dermed bli mer attraktiv å pendle til og 
fra Åsen. Det forventes en årlig økning på ca. 200 personer 
i  Levanger kommune, hvor deler av dette vil tilfalle Åsen. 

VÅRT FØRSTEINNTRYKK
Vårt førsteinntrykk av Åsen var jordbruksareal, skogkledde 
åser og utsikt mot innsjøen. E6, som medfører mye tung-
trafikk og støy, går rett gjennom bygda og oppleves som 
dominerende. Sentrumsområdet ga inntrykk av å være 
folketomt, med mangel på naturlige møteplasser og kul-
turminner. Av landemerker og kulturminner i sentrum, 
oppfatter vi banken, jernbanestasjonen og Grilstad AS. 

80
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M
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ROMDANNELSE

Hovedrommet dannes av jernbanen i sørøst, jordbruk-
sarealer i sørvest og av skole og idrettsomtåde i nor-
døst. E6 deler opp hovedrommet og skaper to under-
ordnede rom. Disse kan anses som sentrum i dagens 
Åsen. Boligbebyggelsen øst for jernbanen danner et 
eget rom, og er i dag lite knyttet til hovedrommet. Rom-
retningen er utarbeidet med utgangspunkt i retningen 
menneskene beveger seg innenfor de ulike rommene. 

HOVEDROM

ROMRETNING

UNDERORDNET ROM

FØRINGER FOR VIDERE PLANLEGGING
Oppsummert er førsteinntrykket vårt av sentrum preget av 
store flater med asfalt og lite identitet. Vi oppfattet at det 
var gjennomgående tungtrafikk i sentrum, noe som bidro 
til farlige trafikksituasjoner, støy og lite miljøvennlighet. 
E6 og jernbanen oppfattes som barrierer i sentrum. Vi øn-
sker å redusere disse barrierene i vår videre planlegging. 
Det mangler gode oppholdsrom i sentrum. Åsen har be-
liggenhet ved elv og innsjø, med flere attraktive landom-
råder. Dette ønsker vi å knytte til ny bolig- og sentrums-
bebyggelse. På bakgrunn av stedsanalysen ønsker vi å:

• Legge til rette for myke trafikanter.
• Samle funksjoner.
• Fortette boligområder.
• Skape byrom med god kvalitet som innbyr til opphold 

og aktivitet.

VÅRT MENTALE KART
Kevin Lynch var en amerikansk byplanlegger som på 
1960-tallet utviklet det som kalles «mentale kart». Disse 
kartene skulle beskrive et sted med bakgrunn i men-
neskets visuelle oppfatning. Kartet viser knutepunk-
ter, landemerker, områder, barrierer og bevegelsesårer. 
I vårt mentale kart anser vi Åsen Sparebank og jer-
nbanestasjonen som de viktigste landemerkene. E6 
og jernbanen danner i dag barrierer. Coop-butikken, 
idrettsanlegget og plassen nedenfor jernbanestasjonen 
anser vi som viktige områder hvor folk oppholder seg.

KNUTEPUNKT

LANDEMERKE

BARRIERE

OMRÅDE

ÅRER

STASJON

BANK
E6

JERNBANE

ENHETLIGE OMRÅDER

Det er i hovedsak to hovedområder med boligbe-
byggelse; disse befinner seg på vestsiden og sørøst-
siden av barrierene E6 og jernbane. Området på 
vestsiden er  ordnet etter vei og jernbane, mens 
bebyggelsen på østsiden er ordnet etter terreng. 
Næringsområdet i sentrum er ordnet etter E6 og jer-
nbane. For videre bebyggelse er det viktig med en 
forståelse av hvordan det eksisterende er organisert. 

0 50 100
Meter

N

BOLIGOMRÅDE 
ORDNET ETTER TERRENG

OFFENTLIG TJENESTEYTING 
ORDNET ETTER TERRENG

SKOLE OG IDRETTSANLEGG 
ORDNET ETTER TERRENG OG VEI

NÆRINGSOMRÅDE 

ORDNET ETTER VEI

NÆ
RIN

GSOMRÅDE 

ORDNET ETTER VEI O
G JE

RNBANE

NÆ
RINGSO

M
RÅDE 

ORDNET ETTER VEI OG JERNBANE

BO
LIG

O
M

RÅD
E 

ORDNET ETTER VEI OG JERNBANE

LANDSKAPSSNITT

Landskapssnittet gir en illustrasjon over områdets terreng, bebyggelse og barrierer. Toglinjen og E6 danner en barriere 
mellom sentrum og den sørøstlige boligbebyggelsen, noe som skaper et skille mellom boligbebyggelsen og sentrum.  

Landskapssnittet er ikke  i målestokk.
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FASE 2
KONSEPTERLEVANGER KOMMUNE

ÅSEN
KONSEPT I

Boligbebyggelse/Næring

Kultur/Næring

Boligbebyggelse

Næring

Turvei/park

Offentlig insitusjon

Torg

Parkeringsplass

Idrettsanlegg
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KONSEPT I - BYKJERNEN STYRKER OG SVAKHETER
- 	 Noe	næring	må	flyttes
- 	 Færre	parkeringsmuligheter
- 	 Tilrettelegger	ikke	for	nærhet	til	naturen
- 	 Noe	eksisterende	boligbebyggelse	må	
fjernes

+	 Funksjonssamling
+	 Fortetting	av	bebyggelse
+	 Kort	vei	til	jernbanen
+	 Tilrettelegger	for	myke	
trafikanter

Konseptet	 Bykjernen	 har	 til	 hensikt	 å	 fortette	 boligområder	 rundt	
sentrum,	 samtidig	 som	 man	 får	 et	 mer	 attraktivt	 byrom.	 Dette	
gjøres	 ved	 å	 samle	 handels-	 og	 tjenestefunksjoner	 i	 en	 gågate	
som	 starter	 ved	 jernbanen	 og	 ender	 ved	 planlagt	 torg.	 Konsep-
tet	 skaper	 samlingsplasser,	 boligfortetting	 og	 mindre	 bilavhengighet.

Allerede	planlagt	blokk-
bebyggelse	2-3	etg

Rekkehusbebyggelse	
2-3	etg

Bypark
Torg

Kultur	og	næring	1-2	etg

Boligbebyggelse/	og	
næring	1-2	etg

Omsorgs-
senter

Blokkbebyggelse	
3-4	etg Undergang

Siktakse

Blokkbebyggelse	
3-4	etg

Natursti

FUNKSJONSSAMLING

Konseptet	 skal	 inneholde	 en	 sentrumskjerne	 med	
blant	annet	samling	av	næring	 i	en	gågate,	aktivitet-
shus	med	flerbruksmuligheter	og	en	bypark.	Gågat-
en	 beveger	 seg	 i	 retning	 mot	 torget	 og	 byparken.	
Omsorgssenteret	 vil	 bli	 flyttet	 nærmere	 sentrum	 slik	
at	 det	 blir	 innenfor	 beboernes	 bevegelsesradius.	

Framtidas	Nærbø,	Jæren

BOLIGFORTETTING

Med	 hensyn	 til	 forventet	 befolkningsvekst	 øn-
sker	 vi	 boligfortetting	 rundt	 sentrumskjernen	 i	
dette	 konseptet.	 Dette	 kan	 bidra	 til	 et	mer	 aktivt	
sentrum	og	mindre	 avhengighet	 av	 bil.	 Fokus	 på	
varierende	 bebyggelse	 med	 rekkehus	 og	 blok-
ker	tilrettelagt	for	innbyggere	i	alle	aldre	er	viktig.	

Vedafjell	rekkehus,	Sandnes

MYKE	TRAFIKANTER

Vi	 ser	 for	 oss	 en	 miljøgate	 der	 dagens	 E6	 er.	
Denne	vil	 redusere	biltrafikk	og	gjøre	det	enklere	
for	myke	trafikanter	å	ferdes.	Det	vil	også	være	en	
gågate	 som	 skal	 lede	 fram	 til	 sentrumskjernen.	
Den	 eksisterende	 boligbebyggelsen	 blir	 knyttet	
til	 gågaten	 ved	 en	 undergang	 under	 jernbanen.	

Sævegen,	Stord

KONSEPT II
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Boligbebyggelse/Næring

Kultur/Næring

Boligbebyggelse

Næring

Turvei/park

Offentlig insitusjon

Torg

Parkeringsplass

Idrettsanlegg

ELVEBØGDA

Konseptet	 Elvebøgda	 åpner	 Åsen	 mot	 Fossingelva	 og	 skaper	 en	 ny	
blågrønn	 sentrumskjerne	 med	 nærhet	 til	 naturen.	 Området	 utvikles	
med	 nye	 attraktive	 boliger	 og	 uteområder	 langs	 elven,	 samt	 en	 sam-
ling	 av	 tjenester	 slik	 som	 handelssted	 og	 kulturhus.	 Næringsarealer	 ved	
den	 gamle	 sentrumskjernen	 vil	 være	 i	 gåavstand	 til	 de	 nye	 boligene.	

STYRKER OG SVAKHETER
- 	 Drastisk	å	flytte	nåværende	sentrum 
- 	 Stort	og	kostbart	inngrep	i	naturen 
- 	 Lang	gjennomføringstid
-  Større	avstand	fra	eksisterende	bebyg-
gelse

KONSEPT II -  ELVEBØGDA
+	 Gode	turmuligheter	
+	 Attraktiv	bosetting
+	 Skaper	en	blågrønn	struktur
+	 Sørvestvendt	beliggenhet	
gir	gode	solforhold	

FAKTABOKS:	Varaordfører	 i	 Levanger	kommune	anslo	at	befolkningsveksten	 i	 Levanger	kommune	vil	
være	ca.	200	personer	årlig	og	at	10%	at	dette	tilfaller	Åsen.	Dette	gjør	at	Åsen	i	2050	vil	ha	600	nye	inn-
byggere.	SSB	viser	at	det	bor	2,23	boliger	per	husstand	og	dermed	må	det	påregnes	ca.	270	nye	boliger.	
Videre	viser	SSB	at	16,5%	av	befolkning	bor	på	en	landbrukseiendom.

VALG AV KONSEPT:	Vi	mener	at	“Bykjernen”	har	bedre	løsninger	enn	“Elvebøgda”.	Derfor	er	det	dette	konseptet	vi	jobber	videre	med.	Bakgrunnen	for	valget	er	at	det	vil	være	drastisk	å	flytte	dagens	sen-
trum	ned	mot	elven,	selv	om	det	har	sine	kvaliteter	i	form	av	utnyttelse	av	den	bortgjemte	elven	og	en	blågrønn	struktur.	En	stor	andel	av	dagens	befolkning	er	som	nevnt	bosatt	på	en	landbrukseiendom.	
For	å	gjøre	overgangen	bedre	vil	vi	med	“Bykjernen”	ha	et	større	fokus	på	jordvern,	og	vi	vil	benytte		lite	jordbruksareal	i	videre	planlegging.		“Bykjernen”	har	til	hensikt	å	samle	sentrum	og	bebyggelsen	i	en	
kompakt	og	urban	form,	og	det	er	dette	vi	mener	Åsen	trenger.

Blokkbebyggelse	3-5	etg

Rekkehusbebyggelse	2-3	etg

Rekkehusbebyggelse	2-3	etg

Aktivitetspark

Næring 
2-3	etg

Kultur	og	
n æ r i n g 
1-2	etg

Torg
Siktakse

Bade-	og	bryggeområde

Natursti

ELVEN

Elven	 vil	 være	 et	 gjennomgående	 element	
som	 skal	 gjøres	 med	 tilgjengelig	 tursti	 fra	 den	
øvrige	 bebyggelsen,	 og	 helt	 ned	 til	 bryggeom-
rådet.	 For	 å	 skape	 et	 attraktivt	 turområde	 vil	
det	 det	 være	 lysbelagte	 stier	 langs	 Fossingel-
va	 med	 flere	 muligheter	 til	 å	 stoppe	 underveis.

Ukjent	opphav

GRØNNSTRUKTUR

Det	 vil	 være	 en	 tydelig	 grønnstruktur	 som	 knyt-
ter	 innbyggerne	 mot	 elven	 og	 de	 øvrige	 turom-
rådene	 rundt	 Åsen.	 Vi	 vil	 tilrettelegge	 for	 aktive	
lekeparker,	badebrygge	og	organisere	parkering-
smuligheter	for	å	få	mindre	biltrafikk	inne	i	sentrum-
skjernen,	slik	at	det	blir	tryggere	for	barn	å	ferdes.	

Ringve	botaniske	hage,	Trondheim

ATTRAKTIV	BOSETTING

Det	 vil	 være	 fokus	 på	 attraktiv	 bosetting	 i	 et	
område	 som	 skal	 oppleves	 som	 trygt.	 Omgiv-
elsene	 skal	 bære	 preg	 av	 en	 blågrønn	 struktur	
og	 gode	 turmuligheter,	 der	 	 sentrum	 er	 i	 umid-
delbar	 nærhet.	 Bebyggelsen	 vil	 være	 variert	 og	
vendes	 sørvest,	 slik	 at	 gode	 solforhold	 ivaretas.	

Wendelstrand,	Sverige
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FASE 3
PLANFORSLAGLEVANGER KOMMUNE

ÅSEN

REKKEHUSBEBYGGELSE

Bebyggelsen vil være variert og 
bestå av både blokker og rekkehus i 
umiddelbar nærhet til grønnstruktur.

Myrvoll, Oppegård

MILJØGATEN

Dagens E6 vil transformeres til en mil-
jøgate på ca. 350 meter som vil redus-
ere hastigheten gjennom sentrum. 

Leirvik, Stord

BYPARKEN

,� E\SDUNHQ� YLO� GHW� Y¨UH� ŴHUH� DNWLYL-
tetstilbud for barn og unge. Dette 
tilbudet vil trekke barnehage- 
og skoleområdet mot sentrum. 

Badeparken, Sandefjord

NATURSTI

Det legges opp til turstier langs 
Fossingelva fra den øvrige bebyg-
gelsen og helt ned til Hammervatnet. 

Ilabekken, Trondheim
Ilabekken, Trondheim

GÅGATE

Åsen vil få en intim og kom-
pakt gågate som dekker 
daglige behov og gjøremål. 

Torggården, Horten

NÆRINGSPARKEN

Kontorlokaler og småindustri blir 
plassert sentralt på østsiden av 
jernbanen. Næring er gunstig 
på tomten, da den er støyutsatt.

Minde Næringspark, Bergen
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Bevaringsverdige bygg

NÆRHETSBYEN 
I dagens Åsen er det stor spredning av servicefunksjon-
er og bebyggelse. Med utviklingen av stedet vil vi skape 
en intim og kompakt by hvor sentrumsfunksjonene ligger 
på rekke og rad, og innen rimelig sykkel- og gangavstand. 
Omsorgssenteret er pr. dags dato plassert omlag 850 me-
WHU�XQQD�GHW�VRP�NDQ�GHƓQHUHV�VRP�VHQWUXP��9§UW� IRUVODJ�
bygger på at de eldre skal kunne gå til sentrum, slik at også 
de kan benytte seg av sentrumstilbudet. Med vår plasser-
ing vil omsorgssenteret være ca. 270 meter unna gågat-
en og dermed være innenfor deres bevegelsesradius. 

VARIERT BOLIGBEBYGGELSE
I likhet med spredning av servicefunksjoner er dagens 
boligbebyggelse plassert i “klynger” rundt om i Åsen 
GHU� VDPPHQKHQJHQ� PHOORP� EHE\JJHOVHQ� HU� VYDN�� 9L�
vil tilby mer sammensatte boligområder som ved hjelp 
av grønnstruktur har umiddelbar nærhet til sentrum. 
'HWWH�IRU�§�VNDSH�HW�XUEDQW�PLOMº�VDPW�PLQLPHUH�ELOWUDƓN-
ken. For å få til en fortetting rundt sentrum, vil bebyg-
gelsen stort sett bestå av rekkehus og blokkbebyggelse.  

MILJØGATE 
Dagens E6 vil som nevnt bli omgjort til en miljøgate. 
Langs denne vil det plasseres benker, søppelkasser 
og plantekasser samt ulike type trær for å skape varias-
MRQ�� 9L� ODJHU� KDVWLJKHWVGHPSHGH� WLOWDN� VRP� ���VRQH��
smalere vei og opphøyning der veien krysser gågaten.

NATURLIGE MØTEPLASSER
Under stedsanalysen fant vi ingen naturlige møteplass-
er. Det ble fortalt i foredraget fra kommunen at innbyg-
gerne stort sett møtes hjemme hos hverandre eller tar 
praten på vei til bilen utenfor matbutikken. Kulturhuset 
med tilhørende torg og bypark skal bidra til å gi Åsen en 
identitet og være en naturlig møteplass for befolkningen.

PLANBESKRIVELSE

+ Gang- og sykkelforbindelser 
blir prioritert 

+ Naturlig møteplass i gågaten 
med aktivitetstilbud for alle 
aldre

+ Ny bebyggelse vil være vari-
ert og ta hensyn til befolk-
ningsvekst i form av fortetting 
i sentrum 

+ Utnytter et støyutsatt område 
til næring

+ Eksisterende bebyggelse 
knyttes til sentrum via ny un-
der

- Et jordbruksområde vil bli 
benyttet til den vestlige ut-
byggingen

- Noe eksisterende bebyg-
gelse må bli fjernet til fordel 
for ny

- Gjennomføringstiden for det 
komplette konseptet vil være 
lang 

- Bebyggelse ved jernbanen 
vil kreve støydempende tiltak

FORDELER OG ULEMPER VED PLANFORSLAGET
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FASE 4
DETALJERING

LEVANGER KOMMUNE
ÅSEN

VALG AV DETALJERINGSOMRÅDE
Fra stedsanalysen konklud-
erte vi med at det manglet 
møteplasser og et tydelig 
sentrum. I detaljerings-
fasen har vi valgt å fokusere 
på området som omfatter 
gågaten, torget, byparken 
og kulturhuset. Dette sam-
men med boligfortetting 
mener vi bidrar til å skape 
et attraktivt byrom med liv.

N 0 50 100
Meter

UTBYGGINGSPLAN
I første utviklingsfase tenker vi at det er naturlig å utvikle nye boli-
gområder rundt sentrum. Det er vesentlig å ha nok befolkning i 
området før næring utvikles. I andre utviklingsfase er det ønskel-
ig å skape en sentrumskjerne med tilhørende gågate som strekker 
seg fra jernbanestasjonen. Denne skal inneholde sentrale funksjon-
er som dekker innbyggernes grunnleggende behov og skal legge 
til rette for rekreasjon. I tredje utviklingsfase ser vi for oss ytterligere 
utbygging av boligblokker sørvest for sentrum og omsorgssent-
er. Næringsparken bygges gradvis ut etter som behovet vokser. 

Gjennomgående for alle utviklingsfasene vil være fokus på 
bærekraftig utvikling ved å møte energi- og miljømål ved å bygge 
etter BREEAM-standard. Vi vil bruke kortreist materiale for å bidra 
til verdiskapning i lokalområdet og sikre miljøvennlig bebyggelse. 0 50 100

Meter
N

2018 - 2030

2030 - 2040

2040 - 2050

• Gjennomgående glassfasa-
de på kulturhuset skaper en 
siktakse fra gågaten til grønn-
struktur

• Aktivitetspark ved torget 
sørger for lek og moro for 
barna

• Blågrønn struktur samler be-
folkningen 

• Mulig for befolkningen å 
plante selv, kassene har også 
til hensikt å ta opp regnvann 

• Næringsareal i første etasje 
dekker de daglige behovene 
til innbyggerne

• Leiligheter på toppen av 
næringsarealet sørger for 
bygg med flerbruk

• Sykkelparkering tilretteleg-
ger for bedre folkehelse 

• Utformingen skjermer for 
vind samtidig som den åpner 
for solforhold

• Informasjonstavle på torget 
med ulike turmuligheter, na-
turstier og kulturtilbud 

• Universelt utformet byrom 
gjør det tilgjengelig for hele 
befolkningen

• God belysning sørger for 
trygge omgivelser på kvelds-
tid

• Muligheter for utekino eller 
idrettsarrangementer på 
sommerstid

Ønsker du å se mer kan 
du scanne QR-koden:

KVALITETER

KONKLUSJON
Stedsanalysen av Åsen viser at sentrum har svak identitet, mangler møteplasser og er preget 
av store asfaltflater. Den viste også at Åsen har kvaliteter i form av nærhet til natur og vann 
samt mye ubenyttet areal. Vi har i utarbeidelsen av planen tatt utgangspunkt i å bevare de 
kvalitetene Åsen innehar, samtidig som vi løser de utfordringene vi mener Åsen står ovenfor. 

Målet med vår planskisse er å møte befolkningsveksten på ca. 600 personer i løpet av 
30 år. Området vi har fokusert på for bebyggelse og næring er relativt lite da vi ønsker 
at Åsen sentrum skal være kompakt og intimt for ikke å virke tomt. Sentrum og gågat-
en har til hensikt å dekke basisbehovene innbyggerne har, slik at det skal være unødven-
dig å reise til andre nærliggende steder. E6 som tidligere var en barriere vil gjøres om til en 
miljøgate, og det legges opp til gang- og sykkelforbindelser for å redusere biltrafikken. 

VEIEN VIDERE
Vi har i planbeskrivelsen ikke gitt de bevar-
ingsverdige byggene en funksjon og her bør 
det vurderes ulike muligheter. Utformingen av 
undergangen som knytter den øvrige og eksis-
terende bebyggelsen til sentrum må også sees 
nærmere på for å få den åpen og innbydende. 
Nord for kulturhuset har det blitt avsatt et om-
råde til idrettsanlegg som kan utarbeides vid-
ere til en aktivitetspark. Varemottak til vestlig 
del av gågate er planlagt i parkeringskjelleren. 
Her bør det kanskje sees på andre løsninger. 

KULTURHUSET
Kulturhuset vil inneholde en rekke til-
bud som eksempelvis et flerbruks-
rom, bibliotek, museum og kafé som 
kan benyttes av alle aldre, og plas-
seringen gjør at det vil bli en naturlig 
møteplass. Det skal være et signal-
bygg for Åsen og reflektere kjen-
netegnet med Åsen, nemlig natur og 
grøntområder. Fra Byparken vil det 
være mulig å bevege seg opp på ta-
ket av bygget hvor en kan nyte utsik-
ten mot Hammervatnet eller gågaten. 

Sketchup-modell

TILRETTELEGGING FOR ALLE ÅRSTIDER
Åsen skal kunne benyttes alle årstider. 
I byparken vil det være et vannspeil 
som kan omgjøres til en skøytebane 
på vinterstid. Fra toppen av kulturhuset 
vil det være mulig å legge en akebak-
ke på vinterstid. Videre vil det være til-
rettelagt for at man kan bruke både ski 
og spark på naturstiene og sentrums-
gatene, da kun halve delen vil være 
strødd. God belysning i sentrumsom-
rådet er essensielt for at befolkningen 
skal ta del i aktivitetene ved mørketider.

Midtbyen, Trondheim

GÅGATEN
Gågaten vil fungere som en akse fra 
jernbanestasjonen og ned til sen-
trumstorget. På bakkeplan vil gågat-
en inneholde funksjoner som matbu-
tikk, kafé og pub med uteservering, 
sportsbutikk og kulturhus. I etasjene 
over legges det leiligheter. For å iva-
reta solforhold og skape variasjon 
i gatebildet vil østsiden bestå av 3 
etasjer og vestsiden 2 etasjer. Det be-
nyttes varige materialer i bygninger 
og bygulv som tåler  å eldes over tid. 

Sketchup-modell

DETALJERINGSOMRÅDE

TORGET
Vi ønsker å ivareta Åsen sine kvaliteter 
innen jordbruk og at bymiljøet skal ta 
utgangspunkt i dette. På torget ved 
kulturhuset vil det bli en kafé som 
fokuserer på urban dyrking og det vil 
plasseres kasser hvor innbyggerne har 
mulighet til å plante forskjellig plant-
earter og grønnsaker. Kulturhuset sin 
plassering og utforming gjør at den 
skjermer for vind fra øst og nord. Sol-
forholdene ivaretas da det er åpent 
fra vest og sør gjennom gågaten. 

Østre bydel, Stavanger

BYPARKEN
I utviklingen av byparken mener vi 
det er viktig at den er dimensjonert 
for befolkningen i Åsen, slik at den 
ikke blir for stor. Den er i tilknytning 
til torget, og kan brukes ved større 
arrangementer som marked, konsert-
er og andre sammenkomster. Det vil 
være et naturlig møtested i hverda-
gen, hvor folk i alle aldre kan opphol-
de seg. I tillegg vil den bidra til å knytte 
sentrum til grøntområder i Åsen. 

Ringve Park, Trondheim



HISTORISK UTVIKLING
Åsen har lang tradisjon som jordbrukssamfunn og industri. Slakt terreng og godt jordsmonn har 
gitt godt grunnlag for en rik matproduksjon. Nærhet til skog har vært viktig for industrien i om-
rådet. Med råstoffene man har hatt og nærhet til elva har det vært industri i området i lengre 
tid. Blandt annet bakeri, meieri, orgelverksted, og produksjon av landbruksmaskiner. Etter brannen 
i kirka på Vang ble samlingspunktet i Åsen-området flyttet lengre vest. Når jernbanen kom flyttet 
også bebyggelsen etter.

Åsen har hatt en spredt bebyggelse over lang tid. De siste 50 årene har Åsen vokst frem som et 
knutepunkt for trafikk, og offentlige funksjoner. Med sin sjarmerende beliggenhet tett på naturen, 
har Åsen potensialet til å bli et blomstrende tettsted med plass til flere innbyggere og flere næ-
ringsfunksjoner. Det har muligheten til å bli et lokalt knutepunkt og servicesenter.

OM ÅSEN I ET FREMTIDSPERSPEKTIV

Åsen i Levanger kommune
Innbyggere i Levanger kommune: 20 159
Innbyggere i Åsen tettsted: 595
Avstand: 24km til Levanger, 60km til Trondheim
Hovednæringer: landbruk, industri og helstjenester

Levanger kommune er forventet å øke med 2000 - 5000 
innbyggere i årene frem mot 2040. Levanger by har ikke 
arealer til å utvides mer, ettersom nye tomtearealer hindres av 
hensyn til jordvern. Derfor er lokale bygdesentrum aktuelle. På 
grunn av høye tomtepriser i Stjørdal og Trondheim ser man for 
seg at det blir attraktivt å bo i Åsen, og jobbe i en av byene 
rundt. 
Med omlegging av ny E6 blir reiseveien med bil og buss til 
Trondheim forkortet med et kvarter. En ny næringspark er 
under planlegging i Vassmarka, like ved Åsen, og man ser 
for seg etablering av bedrifter og flere arbeidsplasser i dette 
området. 
Ny E6 vil redusere trafikken gjennom Åsen. Dette gir muligheter 
for en ny, helhetlig planlegging av Åsen sentrum. 

FUNKSJONER OG ENHETLIGE OMRÅDER

Bygningene i Åsen ligger spredt, omringet av åser og landbruksområder. Bebyggelsen oppleves litt tilfel-
dig plassert, noe som gjør det vanskelig å orientere seg. Noe av bebyggelsen er plassert i forhold til E6, 
jernbanen og terrenget. Sentrumsområdet er lite og konsentrert og består av en matbutikk, fabrikk og 
tjenester som bank, tannlege og legekontor. Skole og idrettsområdet ligger også i den nordlige delen av 
sentrum. Utenfor og høyere i terrenget, vest for sentrum, ligger kirken som skiller seg ut fra resten av 
bebyggelsen. Boligområdene består i hovedsak av eneboliger, men har også noen innslag av tomannsboli-
ger og rekkehus. Kartet viser hvordan bebyggelsen er lokalisert og hva som har ordnet den.

ORDSKY

UTFORDRINGER
- E6 går gjennom sentrum
- Tilfeldig plassering av byggninger gjør det uoversiktlig
- Lite innhold i sentrum
- Jernbanen og E6 deler opp sentrum i tre
- Grilstad er plassert midt i sentrum
- Mye asfalt og tilrettelagt for biltrafikk
- Mangel på møteplasser

+ Åpent og oversiktlig
+ Landlig og flatt
+ Kort avstand til større byer
+ Koselig
+ Mange friluftsområder
+ Trygt 

KVALITETER

Vi lagde en liste med ord som beskrev vårt førsteinntrykk av Åsen. Ordene som kommer tydeligst frem 
er de som vi har vektlagt i vårt førsteinntrykk. 

VÅRT MENTALT KART

Vårt mentale kart over Åsen er en videreutviklet metode av Kevin Lynch sin metode. Vi har vist framtredende byggninger, 
funksjoner og knutepunkt i Åsen sentrum. Den romlige inndelingen av “området” har blitt skravert på kartet. Linjene er 
viktig infrastruktur som deler det sentrale området i tre deler. 

LANDSKAPSROM

Landskapsrommene i Åsen styres av åshaugene som står i sørvest-nordøstlig retning. Denne formen “drar” 
landskapet i en avlang form og gir en følelse av et åpent landskap. Dette henger tett sammen med 
de store åpne jordbruksarealene, noe som også gir god sikt. Det er flere horisontlinjer som avgrenser 
åsen. Stokkvola i sør og hammervatnet i nord. En siktlinje avgrenses av Stokkåsen like sør for sentrum. 
Landskapsrommet rundt sentrum(1) oppfattes som sterkt knyttet til landskapsrommet mot vest(2). Å utvide 
bebyggelsen i denne retningen oppfatter vi som en mulighet. På denne måten unngår vi å gjøre store 
inngrep i andre landskapsrom som inneholder mye jordbruk.

Tverrsnittet viser et bølgete landskapat med jordbruksområder som rammer inn bebyggelsen. Bebyggelsen 
er plassert på en flate, med et høydedrag på den ene siden og en innsjø på den andre. E6 og jernbanen 
deler opp sentrum og oppleves som barrierer.

Åsen sentum, 2002 (www.Levanger.kommune.no)

Stokkvola

Hammervatnet

Åsen Kirke Åsen sentrum rundt århundreskiftet

FØRINGER FOR VIDERE PLANLEGGING
- Knytte sentrum mer sammen på tvers av jernbanen og E6
- Satse på gode, og trygge gang- og sykkelveier gjennom sentrum
- Utvikle grønnstruktur i sentrum som knytter Åsen sammen     
- Utvikle nye møteplasser
Ut fra stedsanalysen har vi kommet frem til tre alternativer for videre planlegging, Sportsbygda, 
Familiebygda og Sjøbygda.

Jernbanen E6

ÅSEN 
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SPORTSBYGDA SJØBYGDAFAMILIEBYGDA

FRA KONSEPT TIL PLANFORSLAG
Vi har valgt å kombinere de ulike alternativene til et forslag for å få den beste planløsningen. Vi vil fokusere på fortetting i områdene i og rundt sentrum. Vi ønsker et variert boligtilbud slik at alle kan finne en bolig som de ønsker å bo i. For å få det så arealeffektivt som mulig vil vi bygge leilighetsbygg og rekkehus med 
tilgang til parkområder og friluftsområder. Vi vil forbedre eksisterende gang- og sykkelvei for å gjøre det attraktivt å gå eller sykle, og for å koble boligene bedre til sentrum og friluftsområder. Vi vil også lage en helhetlig sentrumskjerne med gode møteplasser. Vi foreslår et større torg med kafé, matbutikk, sportsbutikk og andre 
sentrumsfunksjoner. Vi foreslår også et nytt kulturhus og en større aktivitetspark i utvidelsen av torget. 

AKTIV BYGD MED NÆRHET TIL NATUREN
Grønne boligområdet rett ved sentrum med kort avstand til det meste. Næringsområdet samlet på én 
plass med mulighet for ny matbutikk, sportsbutikk og andre tjenester. Torgområde som ny møteplass 
med utescene og arealer tilpasset ulike aktiviteter. utendørs treningsmuligheter og rekreasjon i nytt 
parkområde. Utbedringer av sykkelveier og gangnett for enklere å komme seg rundt. I tillegg foreslås 
nye friluftsområder og ny tursti langs Hammervatnet.

ET TRYGT OG ATTRAKTIVT SENTRUM 
Et sentrum for alle, hvor det er enkelt og trygt å komme seg rundt, både til fots og med sykkel. 
Grønne lunger og lekeområder hvor folk kan oppholde seg og finne rom for rekreasjon. Mulighet for 
pustepauser med benker plassert rundt i sentrum. Rundløype ved skole og barnehage som er koblet 
til Fossingelva og Hammervatnet. Gode byromsnettverk med gangbro over eller undergang under 
jernbanen for å koble nåværende boligområder bedre med sentrum. Oppgradering av undergangen, 
og kreative og kunstneriske dekorasjoner på bygninger. Nytt kulturhus for flere kulturtilbud til 
innbyggerne.

SJØUTSIKT OG NÆRHET TIL VANNET
Aktiviteter og boliger legges i umiddelbar nærhet til Hammervatnet. Båt- og fritidsbutikk gir 
arbeidsplasser og alt man trenger for vannaktivitet. Gang- og sykkelvei til vannkanten gir gode 
forbindelser fra sentrum. Det skal også være kafé og restaurant ved eksisterende og nye badestrender 
som gir gode kvaliteter ved vannkanten og et attraktivt sted å være. Det skal bygges attraktive 
eneboliger med sjøutsikt i landlige omgivelser og leiligheter ved innsjøen som kan gi god livskvalitet. 
Boligene skal ha tilgang til båtplass, utsikt mot Hammervatnet og tilgang til gode fiskemuligheter.

FORDELER:
+ Positivt for folkehelsen
+ Bedre gang og sykkelsti
+ Lettere tilgjengelige turløyper
+ Utbedring av snarveier
+ Nye møteplasser i sentrum
+ Grønnstruktur i sentrum
+ Tiltrekker flere sportsinteresserte til bygda

ULEMPER
- Riving av eksisterende boliger for å bygge nytt
- Ikke vist hensyn til folk med andre 
interesseområder enn sport
- Mindre parkeringsplasser

FORDELER:
+ Et inikluderende sentrum
+ Attraktive byrom for alle
+ Gode byromsnettverk
+ Flere lekeplasser og grøntområder
+ Barnevennlig og trygt
+ Flere boliger tilrettelagt for ulike behov

ULEMPER:
- Spredt bebyggelse
- Arealkrevende med familieboliger
- Maksimal byggehøyde på 3 etasjer
- Mer grønnstruktur kan føre til mer    
 vedlikeholdsarbeid

FORDELER:
+ Sjøutsikt
+ Fiskemuligheter
+ Boliger på lite dyrkamark
+ Utbedring av veien til stranda
+ Vannsport knyttet mot turisme og     
 hytteturister
+ Næring og arbeidsplasser til Åsen

ULEMPER:
- Mer spredt bebyggelse
- Bygger på noe verdifull dyrkamark
- Mer biltrafikk til Åsen
- Forstyrrer fuglelivet i Hammervatnet
- Krever stor tilflytning, og mange     
 fritidseierere 
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GANG OG SYKKELVEI GRØNNSTRUKTUR TRAFIKKSYSTEM OG PARKERING

PLANFORSLAG:
Planforslaget tar sikte på å utvikle et 
grønt og arealeffektivitet sentrum med et 
helhetlig preg. Det skal opparbeides bedre 
sammenhenger mellom eksisterende og 
ny grønnstruktur med nye og forbedrede 
gang- og sykkelveier. Fortetting regnes som 
en mer klimavennlig utbyggingsstrategi 
enn en spredt bebyggelse. Likevel skal ikke 
byggehøyden overskride 5 etg. for å ta 
hensyn til det landlige preget, solforhold og 
tilpasning til eksisterende bebyggelse.

NY UTBYGGING:
Jordbruksarealet vest for nåværende Coop 
og nord for dagens E6 skal gjøres om til 
bolig. Dette området skal bli en naturlig 
del av sentrumsområdet og bidra til en 
bedre helhet. Bebyggelsen skal i hovedsak 
være rekkehus med en høyde på 2-3 
etasjer.
Deler av jordbruksarealet sørvest for 
dagens E6 og nordvest for jernbanen er 
også tenkt til bolig. Området skal bli en 
forlengelse av sentrum. Dette skal være 
en blanding av større leilighetsbygg og 
rekkehus med en makshøyde på 5 etasjer. 
Langs gågate sør for parken der Coop og 
Grilstad tidligere stod er det forutsatt nye 
boliger. Det blir også bolig ovenfor denne 
tomta.
Vest for Torget og nye Coop, vil vi 
videreutvikle eksisterende bebyggelse 
med nye boliger. Også her vil vi bygge 
større leilighetsbygg og rekkehus med en 
makshøyde på 5 etasjer
Alle områdene skal møte behov hos ulike 
samlivsformer og livsfaser.

GRØNNSTRUKTUR OG PARKER
Planforslaget tar sikte på å legge til rette 
for sammenhengende grønnstruktur. Det 
skal opprettes en ny aktivitetspark for alle 
aldre i enden av gågata. Det skal legges 
opp til turområde, aktiviteter, utescene og 
benker. Det skal være rom for lek og rom 
for avslapping. 
Fra parken skal det gå en grønn korridor 
langs gågaten som går sør-øst gjennom 
sentrum og ned mot togstasjonen. 
Korridoren fortsetter deretter vestover til 
grøntdraget med en bekk som renner 
gjennom. Korridoren går nord langs bekken 
og deretter øst og tilbake til parken.

MØTEPLASSER OG GÅGATE
Det skal opparbeides en gågate fra jern-
banen, gjennom torget, som ender i den 
nye parken. På torget skal det være ulike 
nærings- og tjenestefunksjoner. Vi tar høyde 
for at Grilstad fabrikken flytter ut av sen-
trum og at Mekonomen og landbrukshan-
delen flyttes til Vassmarka. Coop flyttes ned 
til torget. Øst for torget blir det satt opp 
et kulturhus med ulike funksjoner. Rundt 
kulturhuset blir det grønnstruktur.

TRAFIKK OG PARKERING:
Det skal bygges parkeringskjellere for 
å erstatte parkeringsareal som blir 
omdisponert. Det blir parkeringskjeller 
under nye Coop som skal disponeres av de 
som bruker sentrum. Det skal også være 
parkeringskjellere under leilighetsbyggene. 
Ved togstasjonen flyttes store deler 
av parkeringen for å gjøre plass til 
kulturhuset. Parkeringen ved jernbanen 
blir flyttet til motsatt side av jernbanen. 
Fartsgrensen på E6 blir redusert fra 
50km/t til 30km/t, og flere overgangsfelt 
blir opparbeidet. For at myke trafikanter 
enklere skal komme seg rundt i Åsen er 
trafikkbildet endret. Det er opprettet et 
eget gang- og sykkelveinett som kobler de 
viktige funksjonene sammen. Dette gjør at 
enkelte veier blir bilfrie. 
 
FORDELER

+  Nytt sentrum med torg, næring,   
 kulturhus og bolig  
+  Nye møteplasser kobles sammen   
 med ny grønnstruktur og ny gang-  
 og sykkelvei.
+ Ny overgang over jernbanen gir bedre  
 framkommelighet mellom sentrum og  
 boliger i Fossingtrøa
+ Nye bygg er ryddig plassert og gjør  
 det enklere å orientere seg.
+ Større variasjon i boligtilbud, med  
 leiligheter, eneboliger og rekkehus.
+ Flere overgangsfelt og senking av  
 fartsgrense, demper E6 som barriere

ULEMPER
- Omdisponering av jordbruksarealene  
 nært sentrum
-  Kostnader knyttet til     
 parkeringskjeller, samt opparbeiding  
 av torg og park
-  Usikkerhet rundt hvor hyppig de  
 offentlige områdene vil bli brukt
-  Parkering til togstasjon blir   
 begrenset

Løsning på hvordan man kan kombinere næringsarealer med 
boliger (Sverresborg, Trondheim)

Illustrasjonsbilde til nytt kulturhus med store vindusflater og
og spenstig arkitektur.

Torg med benkeplasser, plass for uteservering, og fasader som 
rammer inn plassen (Trondheim Torg)

Åpnet bekkeløp er positivt for overvannshåndtering og gir en 
god atmosfære i nabolaget.

Illustrasjonsbilde for hvordan de nye leilighetsbyggene kan se 
ut. Trematerialer og grønn atmosfære er vektlagt.

Ny lekepark med langsgående bekkeløp og gang- 

Forslag til utescene plassert i nytt parkområde nord-vest for 
torget (Birkeland, Birkenes)

Inspirasjonsbilde som viser rekkehus ved bekk

Plankart: Egenprodusert

ÅSEN 
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Inspirasjonsbilde, juletorg (Vennesla)

Egenprodusert

Egenprodusert

Egenprodusert
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VALGT OMRÅDE
Vi har valgt å detaljere torget med bakgrunn 
i stedsanalysen, hvor vi konkluderte med at 
det var en mangel på gode møteplasser. Øst 
for torget ligger tjenestebygg og kulturhuset og 
vest for torget ligger næringsbygg og boliger. 
På denne måten skapes det en akse mellom 
kultur, næring og tjenester tilpasset gående og 
syklende. Videre går gågaten fra jernbanestasjo-
nen, gjennom torget, og bort til parken vest for 
skolen.

TORGET
Torget og gågaten skal være åpen og 
oversiktlig slik at det skal være plass til ulike 
arrangement eller boder ved behov. Det skal 
likevel være et grønt inntrykk av torget, i 
form av trær og blomsterbed. Midten av torget 
markeres med en fontene. Torget skal være en 
attraktiv møteplass med ulike sittegrupper.

NÆRINGSBYGG
Næringsbyggene som ligger vest for torget skal 
være en kombinasjon av  næringsvirksomhet og 
leiligheter. I bygget som ligger nærmest E6 skal 
Coopbutikken ligge i første etasje med leilighe-
ter over. I de to andre næringsbyggene kan det 
være sportsbutikk, frisør, klesbutikk eller lik-
nende. Vi beholder bankbygget med tilhørende 
funksjoner slik det er i dag. 

Byggene skal være på 3 etasjer og er vendt 
mot torget. Dette betyr at fasaden må være et 
blikkfang. Leilighetene vil ha balkong mot sør, 
sørvest, for å få best mulig solforhold.

OVERVANN
Overvannet i Åsen vil i fremtiden bli håndtert 
lokalt og brukt for å lage estetiske innslag i 
bymiljøet. Det nye torget skal bygges med fall 
for å kunne lagre overvann i kortere perio-
der.  Det vil også være et nedsenket felt som 
kan håndtere større nedbørsmengder. I tillegg 
vil det også bli brukt permeabelt belegg for å 
drenere overvann ned i grunnen.

SOLFORHOLD
Byggene rundt torget og gågata varierer i høy-
de for å få best mulig solforhold. Boligene har 
balkonger mot vest for å få mest mulig sol. 
Gågaten og torget har benker som er gunstig 
plassert i forhold til sola.

HELÅRSBRUK
Vi ønsker at Åsen skal være like attraktivt i 
alle sesonger, også på vinteren. Derfor vil vi 
legge varmekabler i gågaten og torget. 
Vi vil skape julestemning på torget ved bruk 
av juletre, -marked og -belysning. I tillegg 
vil vi foreslå julebelysning langs gågaten. Alle 
turløyper i sentrum, parken og gågaten vil 
være belyst gjennom hele året. 

KULTURHUS
Kulturhuset skal inneholde et flerfunksjonelt 
auditorium, bibliotek, kafe og rom for andre 
aktivitetstilbud for barn og voksne. 
Bygget skal fungere som et signalbygg med høy 
arkitektonisk kvalitet. Dette vil bidra til å gjøre 
torget attraktivt, samt å gi Åsen ny identitet. 
Bygge skal ikke være høyere enn to etasjer. 

SKILTING I SENTRUM
Oversiktskart og skilt vil gjøre det enklere å 
orientere seg slik at en lettere får en oversikt 
over området. Å plassere skilt på torget kan 
være nyttig for å formidle hva Åsen har å by 
på. Det vil også gjøre at de besøkende føler 
seg mer velkommen. 

OPPSUMMERING
Grepene som er gjort i denne oppgaven skal 
styrke Åsen som et attraktivt bygdesentrum der 
innbyggerne møtes i større grad.  Det legges 
mye vekt på trygge omgivelser og ferdselsårer 
for myke trafikanter. 
Mange nye boliger kan gi rom for tilflytting 
i mange år fremover. Et større og variert 
boligtilbud vil gjøre Åsen til et attraktivt sted 
å etablere seg.

Flere benker i senturm tar hensyn til de eldre som spaserer gjennom sentrum, da de 
kan ta hyppigere pauser

Benker kan kombineres med grønne planter for en bedre atmorsfære.

Eksempel på overvannshåntering i sentrumsgatene 

BEHOV FOR VIDERE PLANLEGGING OG KRITISKE MERKNADER
Ved videre planlegging ser vi et behov for å kartlegge grunnforholdene for å se om planforslaget 
faktisk er mulig. Det er også nødvendig å kartlegge hvilke nærings- og tjenestetyper som det 
er behov og grunnlag for i sentrum, men også hva innbyggerne faktisk ønsker seg. Endringene i 
sentrum medfører at mye av den gamle bygningsmassen som boliger og næringsbygg blir erstattet 
med torget og bygningene i det nye sentrumsområdet. Det er ikke sikkert Åsen at planen kan 
realiseres før om et tiår fram i tid. Vi foreslår også store endringer i trafikksystemet og parkering. 
Det er derfor et behov for å kartlegge hvorvidt dette er mulig.
Når det kommer til ting vi ville gjort annerledes ville vi kanskje hatt med et kart som viser 
hvordan Åsen ser ut i dag, slik at en kan sammenligne planen med dagens situasjon. Vi ville 
også sett nærmere på områdene utenfor sentrum spesielt i forhold til turstier og friluftsområder. 
Innholdet i den nye parken har vi heller ikke skrevet så mye om, og det er et behov for å 
detaljere dette området.

Inspirasjonsbilde med kreativ løsning for grønnstruktur langs gågaten.

Mulighet for julemarkering med lys og juletre på ny torgplass

Eksempelbilde på nytt kulturhus, men store vindusflater og oppholdsplass utenfor.
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Utsikt mot nytt kulturhus
Gatebredde 15 meter

Leilighetsbygg 
3. etasjer

Leilighetsbygg 
3. etasjer

Utsikt fra kulturhuset
Gatebredde 15 meter
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Fase 1: Stedsanalyse Åsen

Overordnede landskapsrom

Underordnet landskapsrom

Underordnet landskapsrom

Underordnet landskapsrom

Underordnet landskapsrom

Underordnet landskapsrom

OM ÅSEN
Åsen er et tettsted i Levanger kommune ved E6 mellom 
Levanger og Stjørdal, og har en togstasjon langs Trønderbanen 
mellom Steinkjer og Trondheim. Åsen har en befolkning på 588 
innbyggere (2016) og et areal på 0,53 km² (SNL, 2018)

HOMOGENE OMRÅDER
Bebyggelsen i Åsen består hovedsakelig av eneboliger og 
gårdsbebyggelse. Bygg av nyere dato er tomannsboliger, 
rekkehus og blokkbebyggelse. Det er også et lite antall industri- 
og servicebygg i sentrumsområdet.

LANDSKAPSROM
Overordnet ordnes landskapet av mindre åsrygger i sør og av et 
flatere platå i nord. De underordnede avgrensningene defineres 
i stor grad av E6 og jernbanen, samt bebyggelse.

MENTALT KART
Kartet illusterer vårt inntrykk av Åsen basert på Kevin Lynchs metode. 
Jernbanen og E6 er både bevegelseslinjer og barrierer i landskapet.

Gruppe 3:
Lina Naoroz Bråten, Synne Hustad Jørgensen, Jahn Ivar Kjølseth, 
Linnea Stickler, Aurora Briså Strætkvern

NÆRHET TIL NATUR JERNBANE SOM BARRIERE

VELETABLERT GRØNNSTRUKTUR INDUSTRI I SENTRUM

Konklusjon:
Det er nødvendig å jobbe videre med mangel på møteplasser, sammen-
hengende grønnstruktur og tydeligere bevegelseslinjer over barrierene. 

UMIDDELBART INNTRYKK
Vårt umiddelbare inntrykk av 
tettstedet Åsen, fremstilt i en ord-
sky. STYRKER UTFORDRINGER

Veletablert grønnstruktur
Nærhet til fjell, fjord og natur

Gode regionale 
transportmuligheter

E6 og jernbane fungerer som 
barrierer som oppstykker 
sentrum

Tungtrafikk gjennom sentrum
Store parkeringsarealer

Industribygg i sentrum 
dominerer sentrumsbildet 

NY E6
Den planlagte nye E6-traseen 
over Stokkmyra ventes å 
trekke gjennomfartstrafikken 
og støy ut fra Åsen sentrum, 
og redusere reisetiden til 
Trondheim betraktelig.



Utfordringer:
Konseptet bygger boliger på dyrka mark. Omlokalisering 
av industri flytter arbeidsplasser ut av sentrum. ”Myk sone” 
tilrettelegger ikke direkte for grønne områder.

        Kulturbygda 
Sikter på å skape et LEVENDE SENTRUM med mange ulike 
funksjoner som spiller på eksisterende strukturer. Butikker og 
kulturhus blir samlokalisert og dette skaper en naturlig møteplass. 
Planen har en “MYK SONE” som gjør det tryggere å oppholde 
seg i sentrumsområdet ved å prioritere myke trafikanter, og skal 
fungere som et bindeledd mellom boliger slik at privatbilismen 
reduseres. Planen setter ulike MØTEPLASSER i fokus, deriblant 
en åpen plass med sittegrupper utenfor dagens Coop, og 
en ungdomsklubb like ved orgelfabrikken for å gi ungdom 
fritidstilbud som ikke er idrettsrelatert.

       Pendlerbygda
Skaper tettere bostrukturer i nær tilknytning til sentrale 
knutepunkter som næring, gjennomfartsårer og jernbane. 
FORTETTINGEN skjer på allerede bebygd areal samt nærliggende 
jordbruksarealer. Planlagte gang- og sykkeltfelt REDUSERER 
PRIVATBILISME, og sammenhengende grønnstruktur langs 
feltene forventes å aktivisere folk til lek og sport. Torget etableres 
i sentrumsområdet mellom bilvei og jernbane, og vil bestå av 
boligblokker og næring. Åsen har allerede gode forutsetninger 
for jobbpendling, som igjen legger et godt grunnlag for 
KNUTEPUNKTSUTVIKLING. 

      Økobygda
Verner om det eksisterende landlige preget og ivaretar stedets 
IDENTITET som landbruksområde. Det settes fokus på gode 
rekreasjonsområder for hele befolkningen. To nye ”ECO-
villages” med NULLUTSLIPPSHUS, pluss vekstkasser i sentrum, vil 
sette fokus på bærekraftig livsstil med appell på et nasjonalt og 
internasjonalt nivå. Det forutsettes en tilpasning til eksisterende 
bebyggelse og grønnstruktur. En utvikling i retning elva vil 
knytte vannet tettere til sentrumsområdet og skape en mer 
SAMMENHENGENDE GRØNNSTRUKTUR, hvor det skal være enkelt, 
trygt, og trivelig å ferdes som fotgjenger.

Utfordringer: 
Konseptet legger ikke til rette for det nasjonale målet om 
fortetting og utvikler stedet heller i en ny retning. Alternativet 
tilfører ikke flere hverdagsfunksjoner til sentrum. 

Utfordringer: 
Konseptet bygger boliger på velegnet dyrka mark til 
matproduksjon. Konseptet fortetter ikke tilstrekkelig i allerede 
eksisterende bebygde områder. Boligmassen i forslaget er lite 
variert. 

Grendehus for Bogerud, Fragment Martnan på Tynset Parklet oscar freire, Sao Paulo Miljøgate, Stord Biterudhagen, Asker Sykkelparkering, Stjørdal Sedumtak, Blomstertak Capilano Bridge park, Canada Okerfly sameie, Hurdal Økolandsby

      

Rekkehus 2 etg.

     

ungdomsklubb

Leiligheter 3 etg.  

Parkering           
Kulturhus

Sentrumsfunksjoner

Myk s
one

Coop
Møteplass

Snuplass
 og park

Orgelfabrikken 

0                          100 Meter
 N

Konklusjon:
Hvert av alternativene har styrker og svakheter, og i arbeidet videre 
sammenstilles de beste kvalitetene fra hvert alternativ. Endelig planforslag tar 
utgangspunkt i Knutepunktsbygda, og inkluderer Kulturbygdas næring- og 
kultursamlokalisering og Økobygdas øko-bydel.

Gruppe 3
Lina Naoroz Bråten, Synne Hustad Jørgensen, Jahn Ivar Kjølseth,
Linnea Stickler, Aurora Briså Strætkvern

Fase 2: Alternative konsepter Åsen
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Fase 3: Planforslag

Tilrettelegge for ØKT BRUK AV 
SYKKEL fremfor privatbil. Flere 

sykkelstativ inkludert 
sykkelparkeringshus ved 

togstasjon. Mål om at sykkel 
brukes som del av pendlerute 

Nytt boligfelt med TETT 
REKKEHUSBEBYGGELSE og 

halvoffenltig park som del av 
Åsens grønnstruktur

Styrke GANG- OG 
SYKKELVEINETTET mellom 

boliger og sentrumsfunksjoner 
med opplyste veier og 

sammenhengende grønnstruktur

 Nytt NULLUTSLIPPSBOLIGFELT for en 
bærekraftig livsstil i det grønne. 

Fokus på sosiale møteplasser. 
Kompakt rekkehusbebyggelse 

i tunformasjon. Boligene er i 
tre etasjer med felleshager og 

selvdyrking
MILJØGATE med lavere fartsgrense 
og flere krysningsfelt for myke 
trafikanter

Nytt torg som MØTEPLASS i 
hjertet av sentrum. Viktig punkt 
i gåakse mellom togstasjon og 
sentrumsfunksjoner. Amfi med 
vannspeil for mulig skøyteis om 
vinteren 

Større SATSING PÅ TOG som 
fremkomstmiddel. Planen gjør 
plass til mulig utbygging av 
dobbeltspor på jernbane

Ny GANGBRO/UNDERGANG 
ved jernbanen vil øke 
fremkommelighet for innbyggerne 
mellom sørlig boligfelt og sentrum

Åsen
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Gang- og sykkelveier
Bilveier

FORTETTING I SENTRUM. Nye 
boligblokker på tre etasjer 
i allerede eksisterende 
boligområde

VEKSTKASSER for selvdyrking

Gruppe 3
Lina Naoroz Bråten, Synne Hustad Jørgensen, Jahn Ivar Kjølseth, 
Linnea Stickler, Aurora Briså Strætkvern

Hurdal Økolandsby
Nullutslippsboligfeltet vil ha tilgang til selvdyrkingsarealer, og det 
skal etableres vekstkasser mellom boligbyggene ved jernbanen.

Nygaardsplassen, Fredrikstad
Plassen ved dagens Coop skal preges av harde flater og åpent rom 
for ferdsel, handelsaktivitet, og oppholdsrom for gående.

Chicago Navy Pier
Torget skal bestå av harde og myke flater, og de grønne 
arealene skal bidra til overvannshåndtering.
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”Den økovennlige knutepunktsbygda”

Sammenhengende grønnstruktur

Konklusjon:
Planforslaget legger til rette for utbygging av bærekraftig boligbebyggelse 
og fortetting i eksiterende boligareal. Fokus er på sammenhengende 
grønnstruktur, naturlige møteplasser og opparbeidede gang- og sykkelveier. 

PRIORITERT SONE for fotgjengere 
utenfor kultur- og næringsbygg, 
samt barnehage og skole. Utendørs 
møteplass med  sittegrupper

5 m
in

utter g
a

n
g

e til to
g

sta
sjo

n (300 m)



Gruppe 3
Lina Naoroz Bråten, Synne Hustad Jørgensen, Jahn Ivar Kjølseth,
Linnea Stickler, Aurora Briså Strætkvern

Torget anses som det viktigste rommet i planforslaget. Detaljeringen prøver å 
illustrere hovedpunktene fra stedsanalysen som la føringer for planforslagene. 
Torget er et bindeledd mellom de viktigste funksjonene på stedet, og er samtidig  
bygdas største og mest naturlige møteplass. 

TYDELIGE BEVEGELSESLINJER

ULIKE MØTEPLASSER

OPPARBEIDET GRØNNSTRUKTUR

Träkvista torg, Ekerö

www.HGTV.com

Nordlandsparken, Rana

Kringsjå torg, Oslo

Aktivitetsparken Gamlebyen, Oslo

Gjennom opprettelsen av 
en gangbro eller undergang 
mellom togstasjonen 
og boligfeltet vil torget 
være mer tilgjengelige for 
boligfeltet sørøst for sentrum. 
Eksisterende undergang 
ved E6 fjernes til fordel for 
fotgjengerfelt. Dette gjør 
det enklere å bevege seg 
mellom sentrumsfunksjonene. 

Torget skaper nye 
møteplasser rundt ulike 

funksjoner som kafé, 
vannspeil og lekepark. 

Forslaget fokuserer på å 
utvikle møteplasser som 
tilgodeser alle grupper, 

også de med nedsatt 
funksjonsdyktighet. Torget 

skal oppmuntre til variert 
bruk og aktivitet.  

Nærhet til grønne utearealer 
fremmer psykisk helse. 
Gjennom kontakt med 
vegetasjon og vann får 
man opplevelser knyttet til 
årstidene. 
 
Planen legger til rette 
for å opparbeide bedre 
forbindelse mellom grønne 
områder.  

Det valgte området ligger 
i dag mellom jernbanen 

og E6 og består av Aasen 
Sparebank, dekkhotellet, 
og innkjøpslaget. Planen 

foreslår å fjerne innkjøpslaget 
og dekkhotellet for å 

etablere et torg i nærhet til 
både bilvei, jernbane, og 

handelsfunksjoner.

Vannspeilet skaper et 
spennende torg som blir 
et naturlig møtepunkt for 
innbyggerne. Den vil være 
omkranset av benker, og 
kan brukes som et amfi med 
to nivåer. Også på vinterstid 
kan vannspeilet være et 
samlingspunkt ved å bruke 
det som skøytebane. 

Denne offentlige 
opparbeidede lekeplassen 
skal gjøre det attraktivt for 

barnefamilier å bosette  seg i 
eller bruke sentrumsområdet.  

I tillegg vil den være i nær 
tilknytning til barnehagene 

og skole, og vil kunne brukes 
til  både undervisning og 

fritid. Lekeplassen vil adskilles 
fra bilveien ved hjelp av trær 

og annen vegetasjon.

VALGT OMRÅDE

VANNSPEIL 

NY LEKEPLASS
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Torg og kafé

Egenprodusert 

Torget skal bli et naturlig rom for planlagte og ikke-planlagte møter. Løsninger 
som fremmer samhandling mellom barn, unge og voksne skal prioriteres. Kafé 
og vannspeil skal danne det harde arealet, mens lekeplass og plen skal danne 
myke flater langs gåsonen. Torget skal både være en gjennomfartsåre fra 
handelsområdet til jernbanen og et oppholdsrom for gående.

Oppføringen av ny 
bebyggelse fører til flere 

harde flater. Som et tiltak 
for håndtering av overflate 

vann er det hovedsakelig 
tenkt sedumtak på nyoppført 

bebyggelse. 

OVERVANNSHÅNDTERING

Gar-bo, Stockholm

KONKLUSJON
Forslagene for utvikling av Åsen skal styrke bygda som et 
knutepunkt og som et attraktivt tettsted der innbyggerne får 
tilgang til de funksjonene de trenger i nærmiljøet. For å fremme 
folkehelse og nullutslippsmål er de gående og syklende prioritert. 
I tillegg er ny bebyggelse planlagt gjennom en fortettingsstrategi 
med delvis fokus på øko-vennlige bygg for å optimalisere 
arealbruken og redusere utslippet av klimagasser.

Hovedmålene for planen er å revitalisere Åsen som følge av at 
gjennomfartstrafikken og tungtrafikken flyttes ut av sentrum. Det 
skal legges til rette for økt tilflytting, og at folk kan leve aktivt og 
bærekraftig.

Fase 4: Detaljering Åsen

Videre arbeid:
Ytterligere utarbeidelse av hva som skal inngå i nullutslippsboligfeltet for at konseptet skal fungere som et trekkplaster for nye 
innbyggere, samt at torget kunne hatt mer preg av nullutslippstiltak. Grøntområdet fra torget mot det sørvestlige boligområdet 
kunne vært tydeligere beskrevet og vært koblet til grøntområdet nær jernbanen. Her er det potensiale for et åpnet bekkeløp.


