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Lysløyper i Ås 

 
Saksbehandler: Linda Beate Øye Saksnr.: 17/01310-5 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            
Kommunestyret            

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Lysløypa i Kroer (Kroerløypa) nedlegges. Dette inkluderer demontering av 

lysanlegget. Tiltaket, inkl. finansiering, inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2020-2023. 

2. Lysløypa på Nordby/Bollerudåsen oppgraderes med lysanlegg, hogst og 
grunnarbeider. Tiltaket innarbeides i tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
2020-2023. 

3. Lysløypa i Aschjemskogen oppgraderes med lysanlegg, kvisting og annet nødvendig 
arbeid. Tiltaket, inkludert finansiering inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 
friluftsliv 2020-2023. 

4. Det utarbeides en egen sak for eventuell utvidelse av lysløypenettet, inkl. 
kostnadsoverslag for investering og drift/vedlikehold. Tiltaket, inkludert finansiering, 
inkluderes i tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 

 
Ås, 09.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann  Kommunalsjef teknikk, samfunn og 

kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Tidligere saksfremlegg og vedtak 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kroerløypas venner og Ås IL skigruppa 
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Sammendrag: 
 
Det er behov for en avklaring rundt hvilke lysløyper det skal jobbes videre med å 
oppgradere, samt hvilke som eventuelt skal prioriteres bort. Ås kommune har i dag 
fire etablerte lysløyper med varierende standard og store behov for oppgraderinger. 
Kroerløypas venner og skigruppa i Ås IL signaliserer at Kroerløypa er lite brukt. 
Skigruppa kommer også med innspill om at man bør utarbeide en helhetlig plan i 
forhold til eventuelt å utvide lysløypenettet ved å koble sammen Nordskogen med 
Aschjemskogen, samt se på muligheter for etablering av lysanlegg i området rundt 
Trampen for å binde Dyster Eldor/Dysterlia og Danskerud/Kroer mer sammen for 
skolebarn og turgåere. 
 
Med bakgrunn i tidligere sak i 2017 og innspill fra Kroerløypas venner og skigruppa i 
Ås IL anbefaler rådmannen nå å legge ned Kroerløypa, planlegge og gjennomføre 
oppgradering av Bollerudåsen og Aschjemskogen. I tillegg skal det utarbeides en 
helhetlig plan for evt. utvidelse av lysløypenettet i Ås. Aktuelle tiltak innarbeides i 
tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 
 
Fakta i saken: 
 
Ås kommune har i dag fire etablerte lysløyper med varierende standard og store 
behov for oppgraderinger. Forfallet i disse løypene har pågått i lengre tid og det 
kreves nå et stort stykke arbeid for å få de i tilfredsstillende stand både med tanke på 
sikkerhet i det elektriske anlegget, tilgjengelighet pga gjengroing, samt forbedring av 
bunndekket. Man ser at bruken av disse løypene har endret seg betydelig med 
årene. Snømengden varierer veldig fra sesong til sesong og brukerne av lysløypene 
er utvidet til å gjelde en større andel joggere og turgåere. Dermed bør belysningen 
reguleres slik at den også lyser på mørke kvelder utenom skisesongen.  
 
Det vises til HTM-sak 30/17 der rådmannen foreslo å legge ned lysløypa i 
Aschjemskogen, med unntak av den delen som benyttes som gang-/sykkelvei. 
Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet følgende vedtak i saken 04.05.2017: 

1. Saka utsettes 
2. Nedlegging av lysløype gis ny vurdering med flere alternativer 
3. Saka sendes på høring til idretten og berørte organisasjoner 

 
Rådmannen har sendt forespørsel til Ås idrettsråd, Kroerløypas venner, skigruppa i 
Ås IL og DNT –Ås turlag vedrørende uttalelse til saken. Kroerløypas venner og 
skigruppa i Ås IL, samt en privatperson har gitt uttalelse.  
 
Kroerløypas venner har for sin del satt arbeidet med lysløypa i Kroer som «ikke 
prioritert». Dette er på grunn av at løypa aldri har blitt flittig brukt, at dagens teknologi 
med hodelykter reduserer behovet for lysløype og at det er vanskelig/umulig å 
maskinkjøre løypa hele runden pga grunnforholdene. De prioriterer derfor sin 
dugnadsinnsats andre steder hvor det gir mer uttelling.  
 
For skigruppa i Ås IL er Nordskogenløypa den viktigste da dette er deres skistadion 
med varmestue. Lysanlegget i løypa har nylig blitt oppgradert. Skigruppa har planer 
for ytterligere videreutvikling av området for å gjøre dette til et helårs 
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aktivitetsområde. Skigruppa mener det vil være en fordel å jobbe med en helhetlig 
plan som kan se på videreutvikling av ulike områder framover, trinn for trinn, dette for 
å se på mulighetene for å koble løypa i Nordskogen med løypa i Aschjemskogen. 
Dette vil gjøre løypa i Nordskogen bedre tilgjengelig for dem som bor på østsiden av 
jernbanen. Skigruppa kom også med et innspill om å etablere lys langs løypa til 
Trampen fra Dyster Eldor/Dysterlia, tilbake til Vadet og evt. stikkvei ut mot 
Bjørnebekk. Dette vil knytte Danskerud/Kroer og Dyster Eldor/Dysterlia bedre 
sammen for både skolebarn og turgåere. 
 
Nordskogen: 
 
Dette er en sentrumsnær lysløype, der deler av lysløypa ble oppgradert i 2018 og 
resterende del skal tas nå i 2019. Dette gjennomføres i regi av Ås kommune. Denne 
lysløypa er mye brukt til skirenn og flere andre aktiviteter. Her er det inngått avtaler 
med NMBU som grunneier og Ås IL som bruker og vedlikeholdsansvarlig. Ås 
kommune eier og har ansvaret for lysanlegget.  
 
Aschjemskogen  
 
Dette er også en sentrumsnær lysløype hvor det er en gang- og sykkelvei på deler av 
runden. Gang- og sykkelveien har vært prioritert og har nylig fått oppgradert 
belysning. Den delen av lysløypa som ikke er gang- og sykkelvei er i dårlig forfatning 
og lysanlegget er ute av funksjon. Løypa er mindre brukt enn løypa i Nordskogen, 
med unntak av den strekningen som brukes som gang- og sykkelvei til Holstad. 
Løypa i Aschjemskogen er den eneste løypetraseen hvor det betales 
grunneiervederlag for leie av grunnen.  
 
Nordby/Bollerudåsen 
 
Denne lysløypa er mye i bruk i dag og har i tillegg potensiale for svært mye bruk. 
Nedslagsfeltet er stort i både Ås og Ski. Skigruppa i Ski kommune kjører løyper når 
det er mulig. Løypa har behov for en del hogst og noe grunnarbeider, samt 
oppgradering av lysanlegget. Det er god kommunikasjon og kontakt med grunneiere, 
men det er behov for varige og skriftlige avtaler. Dette er viktig blant annet fordi det 
gir mulighet for å søke om spillemidler. Denne løypa egner seg veldig godt til 
helårsbruk både for joggere, turgåere og skiløpere.  
 
Kroerløypa:  
 
Denne har nedslagsfeltet sitt i Kroergrenda, et stykke utenfor sentrum. Dermed gir 
denne og løypa på Bollerudåsen et tilbud til dem som bor utenfor sentrumsnære 
strøk. Samtidig er ikke denne løypa særlig mye brukt. Kroerløypas venner er her en 
aktivt gruppe kommunen kan ha godt samarbeid med, men som tidligere nevnt er 
ikke dette en prioritert jobb for Kroerløypas venner i dag. Lysløypa har noen få partier 
som er i grei stand mens resten krever store utbedringer. Det kreves en del hogst, 
fjerning av trær over linjer og utskiftning av elektrisk anlegg. Bunndekket er 
varierende. Kroerløypa er i slik tilstand at påslag på 15% for ekstra arbeider ikke 
kommer til å være nok. Blant annet fordi bekken skaper store utfordringer der løypa 
er nær bekken.  
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Vurdering: 
 
Rådmannen anbefalte i utgangspunktet, da saken var oppe i 2017, at det skulle 
prioriteres en lysløype i sentrum (Nordskogen), samt en i Nordby og en i Kroer. 
Tilbakemeldingen fra skigruppa i Ås IL og Kroerløypas venner er at lysløypa i Kroer 
er lite i bruk og med sin plassering utenfor sentrumsområdet når den ikke så mange. 
 
På bakgrunn av dette vurderer rådmannen at Kroerløypa kan nedlegges, og midler til 
drift/vedlikehold her kan benyttes andre steder for å gi et bedre tilbud til flere. Det er 
viktig å ta hensyn til at bruken av lysløypene har blitt utvidet med tiden, slik at 
løypene bør være belyst utover det som tidligere har vært vanlig for lysløyper til 
skibruk.  
 
Skigruppa har også spilt inn at de kunne tenke seg en helhetlig plan med muligheter 
for trinnvis utvidelse av lysløypenettet, slik at man på sikt kan koble sammen 
Nordskogen med Aschjemskogen.  
 
Vurdering av evt. utvidelse av lysløypenettet krever en grundigere utredning og 
rådmannen anbefaler at det lages en plan/utredning med muligheter, samt 
kostnadsoverslag både for investering og drift/vedlikehold i løpet av første halvår i 
2020.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Økonomiske konsekvenser for disse føringene som vedtas vil tas med i tiltaksplanen 
for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023. 
 
En konsulent med ekspertise innen lysløyper har, etter befaring, gitt følgende 
kostnadsoverslag 
 

 Oppgradering Bollerudåsen   kr.  800.000 

 Oppgradering Aschjemskogen  kr. 1 300.000 

 Nedleggelse av lysløype Kroer  kr.  120.000 
 
Utarbeidelse av en plan for evt. utvidelse av lysløypenettet vil kreve behov for 
ekstern bistand. I tillegg må skigruppa involveres i dette arbeidet da det er dem som 
kjenner løypene og mulighetene best. Det bør settes av kr. 50 000 til utarbeidelse av 
en slik plan. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
 
Generelt vil oppgradering av lysanleggene for lysløypene, med LED-belysning og 
styring, bli langt mindre energikrevende.  
 
En reduksjon av lysløypenettet vil redusere mulighet for aktivitet i løypenettet, 
spesielt i områdene der dette skjer. Samtidig som en utvidelse andre steder vil føre til 
økt aktivitet. 
 
 
 



Ås kommune 

17/01310-5 Side 5 av 5 

Alternativer: 
1. Beholde de fire lysløypene som i dag, med den oppgraderingen som kreves. 

Tiltakene innarbeides i tiltaksplanen neste gang den rulleres. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Basert på tilbakemeldinger fra Kroerløypas venner og skigruppa i Ås IL anbefales i 
første omgang en nedleggelse av Kroerløypa.  
 
Det vil være et godt tilbud med 3 lysløyper i Ås kommune. En nedleggelse av deler 
av eksisterende lysløypenett muliggjør en raskere rehabilitering av de resterende 
lysløypene. Det er imidlertid behov for betydelige tilleggsbevilgninger fremover for å 
kunne opprettholde øvrige lysløyper. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


